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سرکار خانم صائمی

کارشناس محترم آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده پیراپزشکی  
با سالم و احترام،

ضمن تشکر و قدردانی از زحمات بی شائبه و همکاری  بی دریغ در انجام امور محوله در آزمایشگاه 

بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده پیراپزشکی، بدینوسیله به منظور مشخص شدن و تفکیک وظایف کارشناسان 

آزمایشگاه، وظایف سرکار عالی به شرح ذیل اعالم می گردد.

سرکشی روزانه به اطاق کشت و انجام امورات مربوطه -

پیگیری شارژ کپسول  CO2 و تانک ازت -

کنترل و چک روزانه آب و گاز دستگاه انکوباتور -

پیگیری تعمیرات تجهیزات اطاق کشت در صورت لزوم -

درخواست مواد مورد نیاز اطاق کشت -

تنظیم برنامه حضور و رزرواسیون و نظافت اتاق کشت -

درخواست بازبینی دوربین آزمایشگاه و اتاق کشت در صورت لزوم -

کنترل و نظارت بر کار دانشجویان در آزمایشگاه بیوتک و اطاق کشت -

سرکشی روزانه به اتاق یخچال ها و کنترل مواد و مرتب سازی یخچال و فریزرهای آزمایشگاه با  -

همکاری خانم ترابی

درخواست تعمیرتجهیزات و پیگیری تعمیرات -

همکاری در برگزاری امتحانات پایان ترم گروه (شامل تکثیر سئواالت، یادآوری به اساتید جهت طرح  -

سوال، رساندن برگه های آزمون به دست اساتید که گاهاً اتفاق می افتد)

گذاشتن اخبار مربوط به گروه و دانشجویان در گروه واتساپ -

همکاری در برگزاری ژورنال کالب و گارگاه های گروه -

درخواست و پیگیری خرید و تعمیر دستگاهها  از طریق سامانه تجهیزات  -
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- بررسی و انجام درخواستهای مربوط به کار با تجهیزات ثبت شده در سامانه های labnet و 

lansnet شامل تایید درخواستها و انجام آزمایش مورد  نظر برای متقاضی و رابط سامانه جهت 

استفاده دانشجویان خارج گروه از تجهیزات آزمایشگاهی و پرداخت هزینه

                                                                                             با تشکر

رونوشت: ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی
معاونت محترم آموزشی دانشکده

 اعضاء محترم گروه بیوتکنولوژی پزشکی
جناب آقای دکتر علی نشاسته ریز رئیس محترم دانشکده پیراپزشکی

جناب آقای دکتر صدیق معروفی معاون محترم آموزشی دانشکده پیراپزشکی
جناب آقای دکتر فرج اللهی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی 

جناب آقای دکتر صمدی کوچکسرایی هیئت علمی محترم دانشکده پیراپزشکی 
سرکار خانم دکتر سرای گرد افشاری عضو محترم هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی 

سرکار خانم دکتر طریقی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی 
جناب آقای دکتر براتی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی 

جناب آقای دکتر مظاهر قلی پور ملک آبادی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی
سرکار خانم دکتر طاهره دنیوی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

جناب آقای دکتر نکوئیان عضو محترم هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی 


