
 تعالی ھسمبا

 حدوا یھگارکا و یھمایشگاآز تمکاناا از تکمیلی تتحصیال ننشجویادا دهستفاا مفر

 :نشجوییدا رهشما                      : مقطع                             : تحصیلی ھشتر                             : گیادخانو منا و منا

 :اهمرھ تلفن                                :ثابت تلفن                                                                                        :سکونت آدرس

 :ھنام نپایا عموضو

 :مشاور دستاانام و نام خانوادگی                                                                :نماھرا دستاانام خانوادگی  نام و

 :زنیا ردمو اتهیزتج و ههامایشگاآز

 

 

 نماھرا دستاا ءمضاا                                                                                           نشجودا ءمضاا                          : یخرتا

 

 معاونت محترم پژوهشی واحد

 .ستا ھگرفت ارقر تصویب ردمو..................................  یخرتا در هنشگادا شیھوپژ رایشو  هجلس در قفو ینشجودا زالپووپربا سلام احتراما به استحضار می رساند 

 پژوهشی واحد مسئول کارشناس یا

 

 حدوا یههاگارکا و ههامایشگاآز رموا ممحتر ئیسر

 م؛سال با

 ادمو مبلغ و تمایشاآز ،اھفعالیت از شیارگز رکا نپایا در ضمنا. نماید دهستفاا ههامایشگاآز تمکاناا از ھمجموع آن بطاضو کامل عایتر با نداتو می دهنامبر ینشجودا

 .نمائید لساار زهحو ینا ھب را نیشاا مصرفی

 حدوا و فن آوریهش وپژ معاونمدیر یا 

 

 

 خانم/  یقاآ همایشگاآز ممحتر سشنارکا

 م؛سال با

 .نماید ربکا وعشر                                                  یههامایشگاآز در جنابعالی رتنظا تحت و راتمقر مطابق و هندوپر تکمیل از پس نداتو می دهنامبر ینشجودا

 .نمائید لساار شیھوپژ زهحو ھب را نیشاا مصرفی ادمو مبلغ و تمایشاآز ،لیتهافعا از شیارگز رکا نپایا در ضمنا

 

 حدوا یههامایشگاآز رئیس

 



 ساها  فرم الف

 فرم تقاضای استفاده از ساها
 مشخصات متقاضی ) مشتری(:

 دانشجو         مجری طرح       شرکت       )دولتی       خصوصی       (سایر                                       نام و نام خانوادگی:   

 رای تخصصیمیزان تحصیلات:       دیپلم           کاردانی            کارشناسی        کارشناسی ارشد             دکترای حرفه ای          دکت

 انتخاب واحد دانشگاهی : دلیل

 ام خدماتنزدیکی راه        قیمت مناسب            کیفیت دستگاه های آزمایشگاه         برخورد مناسب کارکنان        سرعت و دقت بالا در انج

 ...............................................................................................................(داشتن نمونه خاص        داشتن توانمندی خاص            سایر      )..........................

 نوع تقاضا:

 خاص ده از تجهیزات / دستگاه های با فناوری پیشرفته           استفاده از فضای آزمایشگاه / کارگاه ها و دستگاه ها           ساخت قطعهاستفا

 ...............................(....................آنالیز........ یبرا استفاده موردهای  دستگاه....................تعداد)          نمونه زیآنال        ارتباطات و اطلاعات یفناور حوزه در خدمات

 سردخانه از استفاده درخواست...............(     ریسا       مواد ه        نانوگردهی       بذر       دانه ایگی        قارچ       جلبك      باکتر        خاص نمونه دیخر

 ( استفاده از زمین کشاورزی / گلخانه......................................) زمینه مشاوره        مشاوره  ..........................................................(لام  نوع و تعداد)        لام نمونه هیته

 ( .....................................................................)       ایر  ورزشی و دستگاه های  مرتبط         س روز / ماه ( در خواست استفاده از سالن های...................) مدت 

 توضیحات درباره نوع درخواست / تعداد نمونه:

 آدرس متقاضی:

 (:Emailتلفن متقاضی:                                    پست الكترونیك ) 

 بر آورد هزینه ) این قسمت توسط رئیس آزمایشگاههای واحد تكمیل می شود(
خدمات( و یا آخرین بخش نامه تعرفه ارائه  86386/07.............ریال )محاسبه شده طبق بخش نامه تعرفه ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی .....مبلغ...........................

 به حساب پژوهشی واحد....................................... واریز شود.

 امضا و مهر معاون پژوهشی واحد / مدیر پژوهش واحد                ل آزمایشگاه های واحد    امضا رئیس / مسئو      متقاضی ) مشتری (        نام و امضا

 تاریخ                                       تاریخ                                                           تاریخ

 

 feedback-lwnd@iau.irپست الكترونیك انتقادها و پیشنهادها: 



 ساها  فرم ب

 فرم معرفی متقاضی به کارشناس آزمایشگاه/کارگاه
 /خدمات       برای استفاده از آزمایشگاه / کارگاه                               بدین وسیله خانم / آقای                             از واحد دانشگاهی / شرکت   

 به شرح  زیر زیر معرفی می شود:   آزمایشگاهی/کارگاهی    

 زمان مورد نیاز:    (   High tech)استفاده از دستگاه های تخصصی       استفاده از فضای آزمایشگاه / کارگاه و دستگاه ها   

 دستگاه های مورد نیاز:                             تعداد نمونه:                                    نوع آنالیز:            آنالیز نمونه

 ) .................(     سایر    نانومواد         دانه گرده       بذر         گیاهی) تازه یا خشك شده(      جلبك         قارچ      باکتری         نمونه خاص

 تعداد:                                 ع لام:            تهیه نمونه لام          نو

 )......................................................(       تعداد:        سایر                                   نام قطعه:               ساخت قطعه خاص     

 توضیحات:

 متقاضی:تلفن ضروری و تلفن همراه 

 :مسئول آزمایشگاه های واحد و تاریخ /امضا رئیس

 گزارش کارشناسی آزمایشگاه / کارگاه درباره ارایه خدمات به متقاضی معرفی شده

 تكمیل شود. ت توسط کارشناس در صورت استفاده متقاضی ازآزمایشگاه/ کارگاهالف: این قسم
 مصرف/ زمان مصرف:نام دستگاه های تخصصی مورد مصرف و تعداد دفعات 

 بازدید از آزمایشگاه در ساعات غیر اداری )ساعت / روز / ماه(: /زمان حضور                   :زمان کلی فعالیت در آزمایشگاه ) روز / ماه (

 آسیب به دستگاه به دلیل عدم رعایت اصول استفاده از دستگاه     شکستن تجهیزات شیشه ای  

 وارده  از سوی متقاضی حین فعالیت و علت آن ها:حوادث و آسیب های 

 رعایت نظافت / ایمنی / اخلاقیات توسط متقاضی:

 در صورت استفاده متقاضی از خدمات آزمایشگاهی / کارگاهی تكمیل شود. ت توسط کارشناس: این قسمب
 زمان ارائه نتایج:         تعداد نمونه:                                     :  دستگاه های مورد نیاز                نوع آنالیز:        آنالیز نمونه        

 زمان تحویل:                        نام نمونه ها:                    نوع نمونه:                                                 تحویل نمونه خاص:   

 تعداد:                             زمان تحویل:                                                                        :    نوع لام     تهیه نمونه لام   

 نام قطعه:                             تعداد:                        زمان تحویل:          ساخت قطعه خاص  

 :توضیحات و زمان     سایر  
 آزمایشگاه های واحدنام و امضا متقاضی                           نام و امضا کارشناس آزمایشگاه / کارگاه                          امضا رئیس / مسئول 

 تاریخ:                                                 تاریخ:                                                                        تاریخ:                         
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