
 آئین نامه وظايف دانشجويان

  داًـجَ هَظف اػت داًؾ پبيِ الصم ثشاي اػتفبدُ اص اثضاسّبي تحقيقبتي سا تحت ًظش اػتبد ساٌّوب فشا

گشدد ٍ ثذٍى گيشد ٍ فقظ دس حيغِ مبس هلَة سؿتِ تحليلي خَد دس آصهبيـگبُ هـغَل ثِ مبس 

ّوبٌّگي ٍ اعالع دس ديگش صهيٌِ ّبي هشتجظ ثب داًؾ، هؼئَليت ٍ ٍظيفِ خَد دس هحيظ آصهبيـگبُ 

  .اهَسي سا ثش ػْذُ ًگيشد

  ٍ ُداًـجَ هَظف اػت هحل مبس خَد سا ؿٌبػبيي ًوبيذ ٍ توبم ًنبت ايوٌي سا ثب هؼئَليي آصهبيـگب

  .اػتبد ساٌّوبي خَد ّوبٌّگ ًوبيذ

 ف اػت ٍامٌؾ ّبي ؿيويبيي ٍ آصهبيؾ ّبي ثيَلَطيل سا اص جْت خغشآفشيٌي ٍ هَاسد داًـجَ هَظ

  .هشتجظ صيش ًظش اػتبد ساٌّوب هَسد تَجِ دقيق قشاس دّذ ٍ پيؾ ثيٌي ّب ٍ توْيذات الصم سا ثِ مبس ثٌذد

 اص ّش گًَِ سيؼل ٍ خغشپزيشي دس مبس اجتٌبة ًوبيذ.  

 د تحقيق ٍ ثشسػي قشاس دّذ ٍ ثذٍى داًؾ الصم ٍ مبفي اص هَاد اعالػبت فٌي هَاد هَسد اػتفبدُ سا هَس

  .اػتفبدُ ًنٌذ

  ًنبت ايوٌي هَاد جبهذ، هبيغ ٍ گبصّبي قبثل اًفجبس، قبثل اؿتؼبل، ػوي، ساديَ امتيَ، ثبمتشيْب ٍ ٍيشٍع

  .ّب سا دس حيي آصهبيؾ هَسد تَجِ دقيق قشاس دّذ ٍ سػبيت ًوبيذ

 ؼئَليت مبهل ٍ سػبيت دقيق ؿشايظ اًجبس مشدى هَاد هَسد ًظش اقذام ًوبيذ دس حيي اًجبس مشدى هَاد ثب ه

  .تب اص ػَاًحي مِ دس اثش ػذم اعالع ديگشاى هوني اػت حبدث ؿَد، اجتٌبة گشدد

 اص مبس ثب تجْيضات ًبقق ٍ يب تجْيضاتي مِ احتوبل هؼيَة ثَدى آى هي سٍد، خَدداسي گشدد.  

 گًَِ هبدُ ؿيويبيي هبيغ، )اػن اص خغشًبك ٍ ثي خغش( اص پَاس ٍ  داًـجَ هَظف اػت ثشاي ثشداؿتي ّش

  .يب ٍػبيل هٌبػت ايي مبس اػتفبدُ ًوبيذ

 خَسدى، آؿبهيذى ٍ يب اػتؼوبل دخبًيبت دس آصهبيـگبُ هوٌَع هي ثبؿذ.  

  ٍ ُثب خشيذ ّش گًَِ هَاد ٍ ًگْذاسي آى ثبيذ ثب تبييذ اػتبد ساٌّوب ٍ اص عشيق هؼبًٍت پظٍّـي داًـنذ

  . سػبيت هقشسات ٍ قَاًيي كَست گيشد

  دس هنبًْبيي مِ خغشّبي احتوبلي ثشاي چـن هثل ًَس هبٍساءثٌفؾ يب ليضس ٍجَد داسد ثبيذ اص تجْيضات

  .حفبظتي هٌبػت چـن ٍ كَست اػتفبدُ گشدد

 ٌّگبم مبس دسآصهبيـگبُ ثبيذ اص سٍپَؽ هخلَف آصهبيـگبُ اػتفبدُ ؿَد.  

 ب پبسُ ثِ ّيچ ٍجِ اػتفبدُ ًـَداص دػتنؾ ّبي فشػَدُ ي.  

 دػتنؾ ّبيي مِ احتوبل آلَدگي داسًذ، ثبيذ هؼذٍم ؿًَذ.  

 قجل اص اػتفبدُ اص ٍػبيلي هثل تلفي ثبيذ دػتنؾ ّب سا دس آٍسدُ ٍ دػت ّب ؿؼتِ ؿًَذ.  

 ًجبيذ ثب لجبع آصهبيـگبّي ثِ هنبى ّبي ػوَهي ٍاسد ؿَد.  

 ّ ب، حتي اگش ثِ ًظش آلَدُ ًيؼتٌذ، ثبيذ ؿؼتِ ؿًَذّويـِ پغ اص اػتفبدُ اص دػتنؾ، دػت.  
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 دػتنؾ ّبي هلشف ؿذُ ًجبيذ هجذداً هلشف ؿًَذ.  

  دس هَقؼيتْبي اضغشاسي )ًـتي ّب يب پشؽ هَاد( يب ٌّگبم مبس ثب هَاد فشاس، ػوي ٍ ساديَ امتيَ ٍ دس

ِ ثبؿٌذ، ثبيذاص ؿشايغي مِ ػيؼتوْبي تَْيِ ًوي تَاًٌذ مٌتشل هٌبػجي ثشاي ؿشايظ هحيغي داؿت

  .هبػل تٌفؼي اػتفبدُ مشد

 دس ًضديني هحلي مِ ثب ؿؼلِ يب گشهب مبس هي ؿَد ًجبيذ هَاد ؿيويبيي فشاس ٍ آتـگيش قشاس ثگيشًذ.  

 اص ًگْذاسي عَالًي ّش هبدُ ؿيويبيي دس ثشاثش ًَس خَسؿيذ ثبيذ خَدداسي ؿَد.  

  ،ثبيذ ثش سٍي ظشف آى هَاسد صيش ًَؿتِ ؿَددس كَستي مِ هبدُ اي پغ اص اػتفبدُ ًگْذاسي ؿَد: 

 اػتفبدُ مٌٌذُ الف:ًبم

 (ة: ًَع هبدُ ؿيويبيي، دس كَست لضٍم ثب رمش تشميت )دسكذ هَاد اٍليِ

 ج: تبسيخ ػبخت يب اػتفبدُ

 د: تبسيخ اًقضبء يب اتوبم اػتفبدُ

 ُ: ؿشايظ ًگْذاسي 

  ُثالفبكلِ ثِ هؼئَل هشثَط گضاسؽ ؿَداص تؼويش دػتگبُ تَػظ داًـجَ اجتٌبة ٍخشاثي دػتگب.  

  ّيچ مغ ًجبيذ ثِ تٌْبيي ثب دػتگبّْب ٍ ػيلٌذسّبي تحت فـبس مبس مٌذ. ساُ اًذاصي ٍ مبس ثب ايي

  .دػتگبّْب ثبيذ ثِ دقت ٍ دس حضَس فشد يب افشاد هتخلق دس آصهبيـگبُ اًجبم پزيشد

 يذ تَػظ هتخلق هشثَط اًجبم گيشد ٍ تؼويش، تؼَيض ٍ تٌظين سگالتَس ػيلٌذس گبصّبي تحت فـبس ثب

 داًـجَ ثِ 

 .ّيچ ػٌَاى هجبص ثِ اًجبم آًْب ًيؼت

داًـجَ تٌْب صهبًي هي تَاًذ اص دػتگبُ اػتفبدُ ًوبيذ مِ كالحيت اػتفبدُ اص دػتگبّْبي  -الف

 .آصهبيـگبّي تَػظ اػتبد ساٌّوبي هشثَط تبييذ گشدد

ـگبُ خشيذاسي، ػالهت آى تَػظ هؼئَل ريشثظ تبييذ ػليٌذس گبصّبي تحت فـبس ثبيذ اص عشيق داً -ة

  .ٍ اجبصُ اػتفبدُ اص آى تَػظ اػتبد ساٌّوبي هشثَط دادُ ؿَد

 اص سيختي هَاد ؿيويبيي ثِ خلَف هَاسد صيش دس ػيٌل آصهبيـگبُ ثبيذ خَدداسي ؿَد: 

لي فلضي، ّيذسيذّب، الف: هَادي مِ توبيل ؿذيذ ثِ تشميت ثب آة داسًذ، هبًٌذ فلضات قليبيي، تشميجبت آ

 آػيل ّبليذّب

ة: هَاد ػوي اص قجيل فٌَلْب، ػيبًيذّب، ًول فلضات ػٌگيي )هثل جيَُ، ػشة( تبلين، مشٍم ٍ ًول 

 .ّبي آًْب

 ج: هَاد تَْع آٍس هثل هشمبپتبًْب

 د: هَاد اؿل آٍس هثل آػيل ّبليذّب

 ت ؿيوي ًوي ؿًَذ، هثل ّگضاملشٍثٌضىُ: هَادي مِ دس ثشاثش ثبمتشيْب هقبٍم ثَدُ ٍ ثِ آػبًي تجضيِ صيؼ

 ٍ: هَاد آتـگيش هثل حاللْب



 ص: هَاد خَسًذُ هبًٌذ اػيذّبي غليظ

 ح: هَاد ثيَلَطيل 

  ضبيؼبت ؿيويبيي ثبيذ ثِ عشيقِ صيش جوغ آٍسي ؿًَذ ٍ ّش چٌذ ٍقت يل ثبس تَػظ هؼئَل هشثَط اص

 .آصهبيـگبُ ّب جوغ آٍسي گشدد

 .س ظشٍف هخلَف ٍ هٌبػت ثؼتِ ثٌذي ًوبيذالف: ضبيؼبت هَاد ؿيويبيي سا د

ة: ظشٍف ًـؼت مٌٌذُ ثشاي ضبيؼبت ؿيويبيي هٌبػت ًيؼتٌذ ٍ ظشٍف ًجبيؼتي مبهالً پش ؿًَذ )ثشاي 

 (جلَگيشي اص ًـؼت دس اثش اصديبد حجن

 .ج: ثشاي جوغ آٍسي هبدُ ؿيويبيي پخؾ ؿذُ دس آصهبيـگبُ، ثبيذ اص هَاد جبرة خٌثي اػتفبدُ گشدد

  .لبت مبهل سا ثِ عَس خَاًب ثش سٍي ضبيؼبت ؿيويبيي ًلت ًوبيذد: هـخ

  داًـجَ هَظف اػت هحل مبس آصهبيؾ سا پغ اص اتوبم مبس، ثب سػبيت سٍؽ ّبي اػتبًذاسد، تويض ٍ هشتت

ًوبيذ ٍ موذ هحل ًگْذاسي هَاد سا هَسد ثشسػي قشاس دّذ ٍ دس ًظبفت آى مَؿب ثبؿذ. الصم اػت مليِ 

  .سد اػتفبدُ پغ اص آصهبيؾ مبهالً تويض ؿَدظشٍف ٍ اثضاس هَ

  هؼئَليت تْيِ تجْيضات حفبظتي ٍ جلَگيشي اص ٍسٍد افشاد ثذٍى حفبظْبي هٌبػت، ثب هؼئَل

  .آصهبيـگبُ هي ثبؿذ

 ثشاي اػتفبدُ اص هَاد فشاس حتوبً اص َّداػتفبدُ ؿَد.  

 ًگْذاسي حيَاى آصهبيـگبّي ٍ مـتي حيَاى دسآصهبيـگبُ هوٌَع اػت.  

 دس هَسد هَاد ثيَلَطيني قجل اص ؿشٍع مبس ثبيذ تبييذ مويتِ ايوٌي داًـنذُ سا اخذ ًوبيذ.  

 دس هَسد هَاد ساديَ امتيَ ثبيذ تبييذ ًبظش فيضيل پضؿني داًـگبُ اخز گشدد.  

 اػتفبدُ اص هَاد ثيَلَطيل ٍ هَاد خغشًبك ثبيذ عجق دػتَس مبس ٍيظُ كَست گيشد.  

  دس ّيبت سئيؼِ ثِ  9/4/88دس ؿَساي ايوٌي دس تبسيخ  8/4/88دس تبسيخ  ثٌذ 63ايي ؿشح ٍظبيف دس

  .تلَيت سػيذ ٍ هفبد آى اص تبسيخ تلَيت دس گشٍُ ّب الصم االجشا هي ثبؿذ

 


