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 این قسمت توسط دانشجو تکمیل گردد 

 فرمایید:  طالعهدانشجوی گرامی خواهشمند است قوانین استفاده از آزمایشگاه را به دقت م 

 .باشد  می استفاده قابل اداری ساعات در فقط  فیزیوتراپی آزمایشگاه – 1

 را آزمایشررگاه در حضررور اجررازه شررده تعیرری  زمرران در آزمایشررگاه از کننرردگان اسررتفاده از یرر  هررر – 2

 .داشت خواهند 

هررر یرر  از اسررتفاده کننرردگان از آزمایشررگاه موهررظ هسررتند کرره نیافررت محرریط را رعایررت نمرروده و  - 3

 پس از اتمام کار،     وسیله مورد استفاده را به درستی در محل تعیی  شده قرار دهد.

 مقصررر آزمررونگر کارشناسرری، از پررس و شررود وارد آزمایشررگاه تجهیررزات برره آسرری ی کرره صررورتی در – 4

 .بود خواهند  خسارت پرداخت به مکلظ دانشجو و تحقیق مجری شود شناخته

 ول آزمایشگاه برسد.ئهر گونه دستکاری یا جابجایی تجهیزات باید به اطالع مس – 5

صرررفا تعررداد جلسررات تعیرری  شررده در ایرر  برگرره در اختیررار دانشررجو قرررار خواهررد گرفررت و امکرران  – 6

اسرتفاده بیشرتر از تعررداد تعیری  شررده بررای دانشررجو مشرروو بره تعیرری  وقرت و هزینرره مجردد خواهررد 

 بود.
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