
ساهافرم الف         

فرم تقاضاي استفاده از ساها
):مشتري(مشخصات متقاضی

)   ................:رشته ...............................: شماره دانشجویی........................................:دانشگاه (دانشجو:                         نام و نام خانوادگی
سایر) خصوصیدولتی(شرکتح مجري طر

دکتراي تخصصیدکتراي حرفه ايکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلم:  میزان تحصیالت

:دلیل انتخاب واحد دانشگاهی
سرعت و دقت باال در انجام خدماتمناسب کارکنانبرخوردایشگاهیهاي آزمکیفیت دستگاهقیمت مناسبنزدیکی راه

..........)......................................................................(..................................................................................سایرداشتن توانمندي خاصداشتن نمونه خاص
:نوع تقاضا

ساخت قطعه خاصکارگاه و دستگاه ها/اي آزمایشگاهاستفاده از فضدستگاه هاي با فناوري پیشرفته/ استفاده از تجهیزات

............................)..................................هاي مورد استفاده براي آنالیز/دستگاه.... ............تعداد(آنالیز نمونه خدمات در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات
..) ......................................................سایر نانو موادد انه گردهبذرگیاهیجلبکقارچباکتري(خرید نمونه خاص

..............)  .................................................زمینه مشاوره(مشاوره..............................) تعداد و نوع الم (تهیه نمونه المدرخواست استفاده از سرد خانه
هاي مرتبطهاي ورزشی و دستگاهدرخواست استفاده از سالن)ماه/ روز... ........................مدت (گلخانه/استفاده از زمین کشاورزي

) ...................................................................................................................................................(..............................................................................................................سایر
:تعداد نمونه/ وع درخواستنتوضیحات در باره 

)براي دانشجویان(تائیدیه استاد راهنما 
: .................................................نام وامضاء

:تاریخ:آدرس متقاضی
:)Email(پست الکترونیک:                                      تلفن متقاضی

)شودهاي واحد تکمیل مییس آزمایشگاهئاین قسمت توسط ر(برآورد هزینه 
و یا آخرین بخش 68398/70محاسبه شده طبق بخش نامه تعرفه ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی (ریال............................................................مبلغ

.واریز شود)اهاس(میانهبه نام دانشگاه آزاد اسالمی بانک ملی 0110353132008شماره بهمیانهپژوهشی واحد به حساب) ه خدماتئنامه تعرفه ارا
مدیر پژوهش واحد  / امضا و مهر معاون پژوهشی واحدمسئول آزمایشگاه هاي واحد     / یسئر)    مشتري(نام و امضاي متقاضی

:تاریخ:                            تاریخ :تاریخ
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ساهافرم ب                                                                   
کارگاه/ فرم معرفی متقاضی به کارشناس آزمایشگاه

کارگاه/ گاهآزمایشبراي استفاده از شرکت                           /از واحد دانشگاهیآقاي                     / بدین وسیله خانم

:شودبه شرح  زیر معرفی میکارگاهی/ خدمات آزمایشگاهی
:زمان مورد نیازHigh Tech((استفاده از دستگاه تخصصیکارگاه و دستگاه ها /استفاده از فضاي آزمایشگاه

:تعداد نمونه: مورد نیازهاي/دستگاه:                نوع آنالیزآنالیز نمونه

..............).................................................(....سایرنانو مواددانه گردهبذر)تازه یا خشک شده(گیاهی جلبکباکترينمونه خاص
:تعداد: نوع المتهیه نمونه الم

.................................)...............................................................(..................سایر:    تعداد:    نام قطعهساخت قطعه خاص
:توضیحات

:تلفن ضروري و تلفن همراه متقاضی
:تاریخوهاي واحدمسئول آزمایشگاه/ ئیسامضا ر

کارگاه درباره ارایه خدمات به متقاضی معرفی شده/ گزارش کارشناس آزمایشگاه 
.کارگاه تکمیل شود/ آزمایشگاه این قسمت توسط کارشناس در صورت استفاده متقاضی از: الف

:زمان مصرف/ هاي تخصصی مورد استفاده و تعداد دفعات مصرف نام دستگاه

):ماه/ روز/ساعت(بازدید از آزمایشگاه در ساعات غیر اداري / زمان حضور):  ماه/روز(زمان کلی فعالیت در آزمایشگاه 
آسیب به دستگاه به دلیل عدم رعایت اصول استفاده از دستگاهايشکستن تجهیزات شیشه

:حوادث و آسیبهاي وارده از سوي متقاضی حین فعالیت و علت آن ها
:اخالقیات توسط متقاضی/ ایمنی/رعایت نظافت

.کارگاهی تکمیل شود/متقاضی از خدمات آزمایشگاهیاین قسمت توسط کارشناس در صورت استفاده:ب
: زمان ارائه نتایج:               تعداد نمونه:                                  هاي مورد نیاز/دستگاه:                      نوع آنالیزآنالیز نمونه

:زمان تحویل:                                   ها/نام نمونه:                      نوع نمونهتحویل نمونه خاص
:زمان تحویل:                          تعداد:                                                                                           نوع المتهیه الم

:زمان تحویل:                         تعداد:                             نام قطعهساخت قطعه خاص
:توضیحات و زمانسایر

هاي واحدمسئول آزمایشگاه/ یسئکارگاه                 امضاي ر/ نام و امضاي کارشناس آزمایشگاه )مشتري(نام و امضاي متقاضی 

:تاریخ:تاریخ:ریختا
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اداره آزمایشگاهها و کارگاههاي واحدمحترمرئیس 

با سالم

آقايبا احترام، در صورتیکه 
....................................... رشـته ........................................... دانشجوي مقطع...........................................خانم

تاکنون از امکانات آزمایشگاهی آن مرکز استفاده نموده، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اعالم جمع کل مبلغ مورد 
. در آن مرکز در ذیل این فرم اقدام مقتضی بعمل آورنداستفاده توسط نامبرده از امکانات موجود 

...........................................................................مدیر پژوهشی 

.....................................................................نام و نام خانوادگی

.............................................................................تاریخ و امضاء

پژوهشی واحدمحترم مدیریت 

با سالم

آقايهاي با احترام، در پاسخ به استعالم هزینه
دانشجوي مقطعخانم

:دارداعالم میرشته

.انات موجود در این مرکز استفاده نکرده استنامبرده تاکنون از امک

از امکانات این آزمایشگاه در ) تومان................................................ معادل (ریال ....................................... نامبرده جمعاً به مبلغ 
:موارد ذیل استفاده نموده است

.ول آزمایشگاهها و کارگاههاي واحدمسئ

..........................................نام و نام خانوادگی

....................................................تاریخ و امضاء
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