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فرم درخواست و برآورد آزمون
آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه لرستان
 -1مشخصات درخواست کننده
نام شخص يا شركت درخواست كننده:

كد اقتصادي/ملي:

آدرس:

تلفن:
تاريخ دريافت نمونه:

پست الکترونیک :

فاكس:

تاريخ مورد نیاز مشتري جهت ارائه گزارش:

روش آزمون/استاندارد:

 -2آزمون درخواستی
AFM
SEM
اندازه گیري زاويه تماس

آنالیز با اسپکتروفتومتر
GC
GC-MS
TXRF
آسیاي گلولهاي سیاره اي
اندازه گیري كشش سطحي

اندازه گیري مقاومت كششي فشاري
آنالیز عنصري

 -3مشخصات نمونه
جامد

ردیف

مايع

پودري

کد صحرایی نمونه

درخواست تخفیف:

حاوي تركیبات سمي

کد نمونه

تعداد

پژوهانه دانشگاه لرستان

حاوي تركیبات راديو اكتیو

پارامتر درخواستی

قابل اشتعال

توضیحات تکمیلی مشتری جهت
انجام بهتر آزمون

پژوهانه شبکه آزمایشگاهی راهبردی

این قسمت توسط آزمایشگاه تکمیل گردد
هزینه انجام هر آزمون بدون

هزینه انجام هر آزمون

تخفیف (ریال)

با تخفیف (ریال)

جمع کل بدون تخفیف:

جمع کل با تخفیف:

امضاء مشتري
 -5آزمایشگاه
امکان سنجي انجام خدمات (زمان ،ه زينه ،مواد اولیه  ،نیروي انساني و  )...و برآورد هزينه انجام گیرد.
امضاء مسئول ارتباط با مشتریان
تاريخ
 -6مسئول ارتباط با مشتریان
انجام خدما ت مورد نیاز از لحاظ مواد  /تجهیزات ،بدون مشکل /با مشکل مي باشد.
نتايج آزمايش ها پس از دريافت نمونه توسط آزمايشگاه حداكثر تا تاريخ

به مدت

روز كاري آماده خواهد بود.
امضاء مسئول آزمایشگاه
تاریخ

 -7آزمایشگاه
با توجه به اينکه كلیه توافق ها با مشتري به عمل آمده آزمايش هاي درخواستي انجام گیرد.
نمونه دريافتي پیوست مي باشد .نمونه قبالً به آزمايشگاه ارسال شده است.
امضاء مسئول ارتباط با مشتریان
تاریخ
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مراحل درخواست آزمون:
 )1برگه درخواست آزمون را تکمیل نموده و بهمراه نمونه)ها(ی نام گذاری شده به آزمایشگاه مرکزی ارسال
فرمائید.
 )2بعد از دریافت فرم زمان انجام آزمایشات و هزینهه آنهها توسهم موه ول آزمایشهگاه بهرآورد و بهه اطهاع
درخواست کننده خواهد رسید.
 )3آزمایشات بعد از پرداخت هزینه برآورد شده و ارسال اصل یا کپی فیش واریزی شروع خواهد شد.
 )4تحویل نتایج پس از توویه حواب نهایی )در صورت تغییر هزینه برآورد شده( صورت میگیرد.
 )5هزینه انجام آزمایشات بایوتی به حواب درآمدهای پژوهشی دانشگاه 2709056878واریز شود.
 )6اعضای هی ت علمی و دانشجویان دانشگاه عرستان می توانند هزینه برآورد شده را از محل پژوهانه اسهتاد
پرداخت کنند .برای این منظور بایوتی فرم
درخواست پرداخت هزینه انجام آزمایش در آزمایشگاه مرکزی از محل پژوهانه را که به تایید مدیر پژوهشی
دانشگاه رسیده باشد را به جای فیش واریزی ارائه
کنند (فرم مربوطه را از سایت دانلود کنید(
تذکر  : 1ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت نتایج اعزامی است.
تذکر : 2جهت دریافت فاکتور بهمراه داشتن کد اقتصادی یا کد ملی ضروری است
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