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فرم درخواست
دانشگاه لرستان

آزمایشگاه مرکزی

معاونت پژوهش و فناوری

 -1مشخصات درخواست کننده
نام شخص یا شرکت درخواست کننده:

تاریخ درخواست:

آدرس:

پست الکترونیک :

تلفن:

کد اقتصادی/ملی:

فکس:

 -2آزمون درخواستی
AFM
SEM
اندازه گیری زاویه تماس

Gc-Mass
TXRF
اندازه گیری کشش سطحی

اندازه گیری مقاومت کششی فشاری
آنالیز با اسپکتروفتومتر
Gc
جذب اتمی
آسیای گلولهای سیاره ای کوره الکتریکی

 -3مشخصات نمونه
جامد

مایع

پودری

حاوی ترکیبات سمی

حاوی ترکیبات رادیو اکتیو

قابل اشتعال

 -4مشخصات نمونه و های ارسالی
رديف

کد نمونه

پارامتر درخواستی

توضيحات

تعداد نمونه

امضاء درخواست کننده:
 -5برآورد آزمايشگاه (اين قسمت توسط آزمايشگاه تکميل شود)
نوع تخفیف:
هزینه انجام آزمایش (ریال):
نام اپراتور :
شماره فیش واریزی یا شماره پیگیری تراکنش:
تاریخ اعالم نتیجه:
پژوهانه شبکه آزمایشگاهی راهبردی
پرداخت بانکی
نوع پرداخت:پژوهانه

هزینه انجام آزمایش باتخفیف (ریال):
شماره تاییدیه پرداخت از پژوهانه:

شماره حساب 2709056878:بنام در آمدهای پژوهشی دانشگاه لرستان

امضاء اپراتور:

امضا رئیس آزمایشگاه:
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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 هزینه آنها توسط مسئول آزمایشگاه برآورد و به اطالع 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 تسویه حساب نهایی (در صورت تغییر هزینه برآورد شده) صورت میگیرد.
 -5هزينه انجام آزمايشات بايستی به حساب درآمدهای پژوهشی دانشگاه 2709056878واريز شود.
 -6اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه لرستان می توانند هزینه برآورد شده را از محل پژوهانه استاد پرداخت کنند .برای این منظور بایستی 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 الزامی است.
تذکر  :2جهت دریافت فاکتور بهمراه داشتن کد اقتصادی یا کد ملی ضروری است.
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