
  

  فرم معرفی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان

   

  :تحصیلی رشته و مقطع  خانوادگی:نام و نام

  شهر و شماره تلفن محل سکونت (همراه با کد):  شماره دانشجویی:

  :نزدیکترین دوست شماره تلفن همراهنام و   شماره تلفن همراه:

  نامه:عنوان پایان

  استاد یا اساتید راهنما:و شماره تلفن همراه نام 

  استاد یا اساتید مشاور:و شماره تلفن همراه نام 

  ).روري استنقشه کاشت ضضمیمه نمودن متر مربع (   زمین مورد نیاز:              قطعه مساحت 

  متر                    قطعه: طول  متر                قطعه:  عرض

  :(برداشت) تاریخ پایان طرح  :(کاشت) ریخ شروع طرحتا

  دور آبیاري:              روز در بهار و                  روز در تابستان

  امضاء دانشجو:

  

  امضاء استاد راهنما:

  امضاء مدیر گروه:

  

  امضاء معاون آموزشی دانشکده:

  

  

  کارشناس محترم مزرعه تحقیقاتی

  با سالم و احترام

  الذکر اختصاص یابد.نامه فوقجهت اجراي پایان           قطعه شماره              مند است بخش   خواهش

  

   داود زحمتکش دکتر                                   

  آموزشی و پژوهشیمزرعه  مدیر                               

  

  

  



  دانشگاه زنجان مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزيانشجویی در دهاي نامهاجراي پایان ضوابط و تعهدات

 پذیر است.مزرعه تحقیقاتی صرفاً از طریق تکمیل فرم مربوطه انجاممعرفی دانشجویان به  -1

تا تمهیدات الزم  واصل گردندها باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ کاشت از طریق فرم مربوطه به مزرعه تحقیقاتی درخواستکلیه  -2

 گردد. جهت اجرا فراهم

 گیرد.انجام می کلیطور هساله بهمهزمین مزرعه تحقیقاتی  سازيعملیات آماده -3

 شود.ایجاد جوي و پشته و نهرکشی اختصاصی براي طرح ها با درخواست و نظارت دانشجو انجام می -4

پس از هماهنگی با کارشناس شیرها () بوده و مسئولیت بازکردن و بستن tapeفشار (صورت تحتها صرفاً بهنامهها و پایانآبیاري طرح -5

گردد که دقت کافی براي جلوگیري از نفوذ احتمالی آب آبیاري باشد. همچنین دانشجو متعهد می) به عهده دانشجو میمزرعه تحقیقاتی

 ها (در اثر نشت احتمالی اتصاالت یا سایر عوامل) را اعمال نماید.به سایر طرح

هاي هرز، دانشجو موظف به مبارزه کامل با آنها در قطعه مربوطه و حواشی آن بوده و همواره باید جهت پیشگیري از توسعه علف -6

 عاري از علف هرز داشته باشد. ايمزرعه

 باشد.ها به عهده دانشجو میموقع با آفات و امراض احتمالی جهت جلوگیري از توسعه آنها به سایر طرحمسئولیت مبارزه به -7

طور اختصاصی در یک طرح یا هها بوده و همکاري آنها بنامهها و پایاناجراي کلیه طرح برايکارگران مزرعه تحقیقاتی نیروهاي کمکی  -8

 باشد.نامه مقدور نمیپایان

رائه شده توسط طبق دستوالعمل و راهنمایی ا(از آنها صحیح وسایل و ابزار موجود و استفاده ، هاو نگهداري از دستگاه تظاحف -9

دقتی یا استفاده ناصحیح، دانشجو و درصورت وارد شدن هرگونه خسارت احتمالی ناشی از بی باشدمی) ضروري کارشناس مزرعه

 موظف به جبران خسارت بوده و در غیر اینصورت از تسویه حساب ایشان ممانعت خواهد گردید.

 باشد.ممنوع میبیرون به فنس داخل کلیه وسایل و لوازم مزرعه از  خارج کردن -10

غیر دانشجو و خارج از  ،د کمکیفرنامه مجاز بوده و در صورتی که فقط جهت کمک در اجراي پایانتوسط دیگران دانشجو همراهی  -11

 باشد.ضروري میمسئول جهت ورود ایشان به مزرعه تحقیقاتی انجام هماهنگی قبلی با کارشناس دانشگاه باشد، 

 باشد.به عهده دانشجو می(ازجمله طناب، کود، سم و . . . ) صرفی تهیه کلیه اقالم و مواد م -12

بقایاي محصول را از مزرعه خویش خارج نموده و قطعه مربوطه را به کارشناس مزرعه تحویل پس از پایان طرح دانشجو موظف است  -13

 دهد.

 ضروري است.ها کانکس، داخل ساختمان و بهداشتیسرویس در کل مزرعه از جمله رعایت بهداشت و نظافت   -14

 .الزامی است اسالمی و استفاده از لباس کار مناسبدانشجویی و رعایت اخالق و شئونات   -15

  

  نام و نام خانوادگی دانشجو

  امضا              

 تاریخ            


