
 

 

  های مرکز تحقیقات زمایشگاهآشرح وظایف کارشناسان :  4پیوست 
 

کارشناس ازمایشگاه به فردی اطالق میگردد که بر اساس تخصص در رشته خاصی 

در یک ازمایشگاه حضور تمام وقت داشته و موظف به اجرای مفاد زیر می باشد که 

فقط و منحصرا   گاه . کارشناس هر آزمایشیف الزم االجرا می باشدابعنوان شرح وظ

بدیهی است باالترین مقام  زیر نظر مستقیم سرپرست آزمایشگاه فعالیت می نماید. 

اجرایی مرکز  شامل ریاست و معاونت پژوهشی  حق مداخله مستقیم  در بررسی 

 وضعیت آزمایشگاه ، سرپرست و کارشناس آزمایشگاه را  خواهند داشت. 

 

رفت و امد افرادی را که جهت کار  کارشناس ازمایشگاه مسئولیت کنترل .1

 تحقیقاتی وارد ازمایشگاه میشود را دارد.

شناس ازمایشگاه فقط بر اساس خط مشی علمی که توسط سرپرست کار .2

 ازمایشگاه تعیین میگردد در طرحها ی تحقیقاتی مشارکت مینماید

کارشناس ازمایشگاه مجاز نمی باشد که مستقیما با افرادی که از خارج از  .3

مسیر تعیین شده اجرای طرحهای  تحقیقاتی مراجعه می نمایند جهت اجرای 

 .طرحهای تحقیقاتی اقدامی نماید

زارش هفتگی حضور مجریان طرح و کارشناس ازمایشگاه موظف است که گ .4

به سرپرست ازمایشگاه ارائه دانشجویانی را که در ان ازمایشگاه فعالیت دارند 

 .دهد

کارشناس ازمایشگاه مجاز نمی باشد که مطالب علمی و تولیدات علمی  .5

 .را در خارج از مرکز ارائه و اجرا نماید ازمایشگاه

دید سرپرست به افرادی که کارشناس مرکز مجاز است که با نظارت و صالح .6

 .خارج از مقررات ازمایشگاه عمل می نمایند تذکرات الزم را بدهد

کارشناس ازمایشگاه  وظیفه حفظ و حراست وسایل و تجهیزات ازمایشگاه را  .7

 بعهده دارد

کارشناس  آزمایشگاه مسئولیت نظم ، قانونمندی ، ترتیب و چیدمان آزمایشگاه  .8

 را برعهده دارد. 

کارشناس ازمایشگاه موظف است که بطور منظم نیاز به مواد شیمیایی ،  .9

 .تجهیزات و احیانا تعمیر دستگاهها را به سرپرست ازمایشگاه ارائه نماید

کارشناس ازمایشگاه باید بطور تمام وقت در محل ازمایشگاه خود  .10

حضور داشته باشد و فقط در زمانهایی که فردی در ازمایشگاه نمی باشد 

 . ایشگاه را ترک نمایدازم



شرکت در کارگاههای آموزشی مرتبط کارشناس  آزمایشگاه موظف به  .11

 می باشد  با هماهنگی با مسئول ذی ربط 

تکنیکها و   (training)اموزش کارشناس  آزمایشگاه موظف  به  .12

 می باشد.  روشها به دانشجویان و همکاری مستمر با محققین 

شگاه با مدیر داخلی ، سرپرستان و ارتباط کاری کارشناس هر آزمای .13

کارشناسان سایر آزمایشگاهها  و سایر مسئولین مرکز فقط و منحصرا از 

 طریق سرپرست مربوطه آن آزمایشگاه انجام می پذیرد. 

کارشناس آزمایشگاه موظف است که با نظارت و توصیه های  .14

و پس از سرپرست مربوطه  قوانین جاری و امنیتی آزمایشگاه را تدوین کرده 

تهیه و پرینت هم در اختیار مراجعین به آن ازمایشگاه  قرار داده و امضا 

 دریافت نماید و هم در معرض دید محققین آزمابشگاه قرار دهد. 

کارشناسان آزمایشگاهها ، کارشناس  عمومی مرکز نیز محسوب  .15

گردیده و بنا به صالحدید مسئولین باال دستی  و هماهنگی با  سرپرست 

 طه  موظف به  مشارکت در سایر فعالیتهای مرکز نیز  می باشد. مربو
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