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 ......................................................در ارتثاط تا اًجام کار تحمیماتی تَسظ داًشجَ  ...............................................................رشتِ
 .....................................داًشگاُ  ،............................................درخَاست تاهیي فضای ًگِ داری حیَاًات در هزکش را تِ شزح سیز اس آى
هزکش هحتزم دارم.
تؼداد  .....................حیَاى  ................................تا ًضاد  ...................................تِ هدت  ....................رٍس اس تاریخ .............................
ّوچٌیي ایٌجاًة هتؼْد هی شَم کِ تا آگاّی اس هفاد آییي ًاهِ ّا ،همزرات ،ضَاتظ ٍ دستَرالؼول ّای هزتَط تِ تحمیمات در
حیغِ ػلَم پششکی ٍ ّوچٌیي اخالق در کار تا حیَاًات آسهایشگاّی ،کل تین تحمیماتی دخیل در اًجام کار تز رٍی حیَاًات
آسهایشگاّی تِ هَارد هٌدرج در ایي تؼْد ًاهِ در عَل کار در هزکش ًگْداری حیَاًات آسهایشگاّی داًشگاُ ػلَم پششکی گلستاى
ػول ًوائین .لذا هتؼْد هی شَم کِ:
 .1درخَاست کتثی ٍ تؼْد ًاهِ استاد راٌّوا ٍ یا هجزی عزح تِ دتیز اجزایی هزکش را  14رٍس پیش اس آغاس پزٍصُ خَد ٍ
شزٍع اًتمال حیَاًات تِ دتیز اجزائی ارائِ ًواین.
 .2تواهی ٍسایل هصزفی هَرد ًیاس عزح ٍ پایاى ًاهِ هاًٌد غذای حیَاًات ،سزًگ ،الکل ،هاسک ،دارٍّای هَرد استفادُ ٍ
پَشال حیَاًات تَسظ هجزی ٍ ّوکاراى عزح تاهیي هی گزدد.
 .3در توام عَل هدت اًجام پزٍصُ خَد ٍ یا یکی اس ّوکاراى عزح در دستزط تَدُ ٍ در صَرتی کِ ًیاس شد سزیؼا جْت
رسیدگی تِ اهَر حیَاًات در هحل هزکش حضَر تْن هی رساًن( .شوارُ تواط جْت هَالغ ضزٍری)..................................... :
 .4ػالٍُ تز تغذیِ حیَاًات هزتَط تِ پزٍصُ خَدم شزایظ رفاُ کاهل آًْا را تاهیي ًواین.
 .5حضَر داًشجَیاى در ساػت ّای غیز اداری ٍ ایام تؼغیل تا ّواٌّگی لثلی تا هزکش ٍ اجاسُ استاد راٌّوا ٍ حزاست
هجوَػِ فلسفی خَاّد تَد.
ً .6ظافت هیش کار در عَل هدت سهاى کار ػولی در ایي هزکش تز ػْدُ داًشجَ هی تاشد ٍ ایٌجاًة خَد را هَظف هیداًن کِ
در اٍلیي جلسِ حضَر داًشجَ در هزکش تواهی تَضیحات کاهل در ایي سهیٌِ را تِ آًْا تدّن.
 .7تواهی فزم ّای هزتَط تِ هستٌدات کِ در اختیار تٌدُ گذاشتِ خَاّد شد تکویل شدُ ٍ در اسزع ٍلت تِ دتیز اجزایی
هزکش ًگْداری حیَاًات اسهایشگاّی تحَیل دادُ خَاّد شد.
در صورت عدم رعایت تعهدات ،از ادامه انجام پروشه فرد ممانعت بعمل آمده ،مراتب جهت اطالع به کمیته اخالق اعالم
شده ،و مطابق با تصمیمات کمیته اخالق دانشگاهی عمل خواهد شد.
اهضای هجزی  /استاد راٌّوا عزح:

اهضای ًاظز یا دتیزاجزایی:

اهضای داًشجَ  /هحمك هزاجؼِ کٌٌدُ تِ هزکش:

