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: توجه
یک فایلباید همچنین . جهت حضور و استفاده از خدمات و دستگاهها، تصویر مصوبه طرح پژوهشی و پروپوزال پیوست گردد◊
fib@um.ac.irپژوهشکده فناوري زیستی به نشانی ایمیلبه آدرس مصوبه طرح پژوهشی و پروپوزال به شکل الکترونیکی از 

.ارسال گردد
.فقط شخص دانشجو مجاز به ورود و خروج به پژوهشکده می باشد◊
متقاضیان غیر عضو مصوب طبق تعرفه ي (، تنها با پرداخت هزینه ها )معرفی شده از دانشگاههاي دیگر(دانشجویان مهمان ◊

بدیهی است قبل از شروع به کار باید تعداد .می باشنددستگاههاقبل از شروع به کار مجاز به استفاده از خدمات و ) پژوهشکده
هرگونه خسارت به دستگاهها باید توسط دانشجو و استاد . هزینه تعیین گرددآن دفعات استفاده از دستگاه مشخص و متناسب با 

.راهنماي ایشان جبران گردد
یستی می باشند، طبق تعرفه ي مصوب دریافت هزینه ها از دانشجویانی که اساتید راهنماي ایشان عضو پژوهشکده فناوري ز◊

.دریافت می کرددو از سایرین طبق تعرفه هاي مصوب متقاضیان غیر عضو پژوهشکده متقاضیان عضو پژوهشکده 

۴هزینه ي خدمات و دستگاهها به حساب شماره◊ ۲ ۵ ۲ ۹ ۹ ۶ ۵ نک تجارت، شعبه پردیس به نام عواید اختصاصی معاونت اب۴
.ارائه فیش واریزي به دفتر پژوهشکده فناوري زیستی الزامی است. فردوسی مشهد واریز گرددپژوهش و فناوري دانشگاه 

در آزمایشگاههاي پژوهشکده فناوري زیستی تنها کشت سویه هاي مهندسی شده، داراي کاربرد در مهندسی ژنتیک و غیر ◊
.قرار نمی گیرند، ممنوع و غیر مجاز می باشدپاتوژن مجاز می باشد و کشت انواع میکروارگانیسم ها که در این طبقه بندي

بدیهی است مسئولیت استفاده صحیح از امکانات و رعایت نکات ایمنی و پرداخت. اینجانب موارد فوق را مطالعه و صحت اطالعات مندرج در فرم را تایید می نمایم
.                                                                                                                            تعرفه هاي مربوطه بر عهده اینجانب می باشد

درخواست کنندهاستاد راهنما
امضاء و تاریخامضاء و تاریخ
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