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 :مهم های دستورالعمل

 ( )فرم استفاده از گلخانه ها و مزارع پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه تکمیل فرم حاضر .1

 تکمیل فرم تعهد تحویل کلید  .2

   باشد.می و مزارع پژوهشی ها رعایت نظم کاری و نظافت محل پژوهش جزء الزامات کار در گلخانه .3

 استاد راهنما جهت تردد در گلخانه و مزرعه. هماهنگی با  .4

در صورت تردد فرغون و آلوده شدن راهروها به خاک و ...    .خارج از گلخانه انجام گردد  بایدپر کردن گلدان ها   .5

 و بخش های مورد نیاز خود اقدام نمایند.  ،شخصا نسبت به نظافت راهرو بایددانشجویان عزیز  

  ها جهت ممانعت از گرفتگی لوله های فاضالب گلخانه الزامی است.اناستفاده از زیر گلدانی برای گلد .6

در صورت نیاز به سمپاشی، ضمن هماهنگی با مسئول محترم؛ یادداشت نوع سم، زمان مصرف و دوره کارنس، و   .7

 الصاق آن بر ورودی یا در فرم مخصوص الزامی است. 

شروع کشت دانشجویان و با هماهنگی اساتید محترم راهنما  همه ساله بعد از  )مزرعه(    رعایت برنامه آبیاری قطعات .8

 . الزامی است  ،گرددو با توجه به محدودیت آبی و اداری دانشگاه تنظیم می

 . گردندآوری  جمع  ،هامالچ و پالستیک همچنین وئم میلگرد و هر گونه عال، هاتیپ پژوهش باید از اتمام پس  .9


