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تارید:

استبد زاٌّوبی هحتسم جٌبة آلبی دوتس ......................
ثب سالم ٍ احتسام،
ثدیي ٍسیلِ ایٌجبًت  .................................................................................................داًطجَی همطغ

.....................................................

زضتِ  .................................ثب ضوبزُ داًطجَیی  ..................................................تمبضب دازم پبیبىًبهِ (زسبلِ) ⃝  ،تحمیك دزسی ⃝ ،
تحمیك آهَشضی  -وبزآفسیٌی ⃝ خَد زا اش (تبزیخ  .............................................لغبیت  .............................................ثِ صَزت ضجبًِزٍشی ⃝
ٍ یب پبزُ ٍلت ⃝ (اش سبػت  ................................الی  ).................................دز گَسفٌددازی ⃝  ،گبٍدازی ⃝ ّوساُ ثب اطبق استساحت ⃝ ،
اطبق استساحت هجبٍز اًجبز خَزان ⃝  ،اًجبز خَزان ⃝ اًجبم دّن .ضوي اػالم ایٌىِ توبهی آهَششّبی الشم دز هحیط وبز زا آهَختِام ٍ
اطالع اش لَاًیي هَجَد ٍ تؼْد اًجبم هَازد ذیل ،خَاّطوٌد است ّوبٌّگی الشم زا هؼوَل فسهبئید.
-1

یه ّفتِ پیص اش ضسٍع دٍزُ پسٍزش ولید ٍاحدّبی هَزد تمبضب زا تحَیل گسفتِ ٍ حداوثس ظسف  4زٍش (دز ّس ضسایط وبزی یب آة ٍ َّایی)
پس اش پبیبى وبز آًْب زا ثِ هسئَل هصزػِ تحَیل دّن .تغییس ایي شهبى هجبش ،تٌْب پس اش ازائِ دزخَاست هجدد ثِ استبد زاٌّوب ٍ اخر
هَافمت زئیس داًطىدُ ثسای  3زٍش دیگس هیسس خَاّد ثَد.

 -2طجك ثسًبهِ شهبًی هَافمت ضدُ ػول ًوَدُ ٍ ثسًبهِ وبزی زٍشاًِ یب ّفتگی افسادی وِ دز اجسای ایي پسٍضُ ّوىبزی دازًد زا جْت اطالع اش
ًحَُ تسدد آًْب ثِ هسئَل هصزػِ ازائِ ًوبین .هطلغ ّستن وِ حضَز افسادی وِ دز دزخَاست داًطجَ لید ًطدُ اًد ثدٍى ّوبٌّگی ٍ
هَافمت استبد زاٌّوب ٍ هسئَل هصزػِ هوٌَع هی ثبضد.
 -3ولیِ اهَز پطٍّطی دز سطح هصزػِ زا صسفبً دز هحل ّبی تؼییي ضدُ اجسا ًوَدُ ٍ دز صَزت ًیبش ثِ تغییس هىبى یب ًحَُ وبزوسد (وبزثسد)
تجْیصات ثب هسئَل هصزػِ ّوبٌّگی الشم زا اًجبم خَاّن داد.
 -4ولیِ ًىبت ایوٌی دز حیي وبز زا زػبیت ًوَدُ ٍ اش اًجبم ولیِ تغییسات دز چیٌصّب ،اتصبالت ،دزجِثٌدیّب ٍ غیسُ ،ثدٍى ّوبٌّگی ثب
هسئَل هصزػِ خَددازی هیًوبین.
 -5ثب تَجِ ثِ ضسٍزت حفظ سالهت افساد دز هحیط وبزً ،ظبفت ٍ ولیِ ًىبت ثْداضتی دز اتبق استساحت ،سسٍیسّبی ثْداضتی ،سبلي ّبی
هحَطِ ،اًجبز خَزان ٍ ،هحَطِ اطساف آًْب زا زػبیت هیوٌن.
 -6ثسای استفبدُ اش ّسیه اش هَاد ،تجْیصات ٍ تبسیسبت ٍالغ دز هصزػِ ،ضسایط ٍ ًحَُ صحیح وبز ثب آًْب زا ثطَز وبهل اش استبد زاٌّوب ٍ
هسئَل هصزػِ فسا گیسم.
 -7ضوي پریسش هسئَلیت حفظ ٍ ًگْدازی ولیِی ٍسبیل ٍ تجْیصات تحَیلی دز حفظ ٍ ًگْدازی آىّب وِ ثِ صَزت اهبًت دز اختیبزم هی-
ثبضد وَضب ثبضن.
 -8ولیِ لَاشم ٍ تجْیصات هَزد استفبدُ زا ثصَزت وبهل ٍ سبلن ثِ هسئَل هصزػِ تحَیل دّن ٍ دزصَزتی وِ ّسگًَِ ًمص یب ایسادی دز آًْب ثِ
دلیل سْلاًگبزی ٍ استفبدُ ًبدزست ثِ ّس ًحَی اش اًحبء ایجبد ضدُ ثبضد دز اسسع ٍلت ثِ هسئَل هصزػِ اطالع خَاّن داد.
 -9پس اش پبیبى وبز؛ ّسگًَِ هَاد ،تسویجبت یب اضیبیی وِ طجك ًظس هسئَل هصزػِ دز لبلت ضبیؼبت یب شثبلِ لساز هیگیسًد زا ثِ تفىیه هَزد ،اش
هحیط هصزػِ ثِ ثیسٍى اًتمبل دّن.
اهضب داًطجَ ٍ تبزیخ .................................
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ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ ..........................................................

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی استبد زاٌّوب :آلبی دوتس ...............................................

ضوبزُ داًطجَیی ......................................................................
ػٌَاى پبیبىًبهِ (زسبلِ)  ،تحمیك دزسی  ،آهَشضی  -وبزآفسیٌی..................................................................................................................

اسبهی داًطجَیبى ّوىبز یب وبزآهَش:

زدیف

ًبم هسئَل

ضسح

1

هسئَل هصزػِ

استفبدُ داًطجَ اش ٍاحدّبی هصزػِ دام هطبثك ثسًبهِ شهبًی فَق

2

استبد زاٌّوب

3

هدیس گسٍُ

4

زیبست

ثالهبًغ است
هدیس هحتسم گسٍُ
ثب سالم ٍ احتسام :ضوي تبئید ٍ هَافمت ایٌجبًت ثِ ػٌَاى استبد
زاٌّوب ثس فؼبلیتّبی داًطجَ دز هحیط هصزػِ ًیص ًظبزت خَاّن
وسد.
زیبست هحتسم داًطىدُ
ثب سالم ٍ احتسام :ثب دزخَاست ًبهجسدُ هَافمت هیگسدد.

داًطىدُ

هدیس هحتسم ادازُ حساست داًطگبُ
ثب سالم ٍ احتسام :خَاّطوٌد است الداهبت الشم زا هؼوَل فسهبئید.

تبزیخ ٍ اهضب
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لیست تجْیصات تحَیلی
تجهیزات تحویلی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

(تکمیل توسط دانشجو یب استبد راهنمب)

تعداد

تبریخ -

تبریخ -

توضیحبت

وضعیت

وضعیت

(تکمیل توسط مسئول مزرعه)

دریبفت

تحویل

