فرم درخواست آزمونAFM

تاريخ:

كد ثبت درخواست:

 -١متقاضي :

**اين ﻗﺴﻤت توسﻂ متقاضي تكﻤيل مي گردد شايان ذكر است درخواست هاي ﻧاﻗﺺ بررسي ﻧخواهد گرديد**

كد ملي:

ﻧام و ﻧام خاﻧوادگي متقاضي:

ﻧام شركت /سازمان /داﻧشگاه:

ﻧام استاد راهنﻤا:

تلﻔن هﻤراه:

ايﻤيل:

آزمون درخواستي:
رديف

ﻧام ﻧﻤوﻧه

* ﻧوع ﻧﻤوﻧه هاي : Bulk

□ حﺴاس به ﻧور

□ حﺴاس به رطوبت

محرك دستگاه تنﻔﺴي
□ فرار

□ كلوخه اي

□ سﻤي

□ راديو اكتيو

كد ﻧﻤوﻧه

□ ﻻيه ﻧازك

□ ﻧاﻧو سايز

درشت داﻧه

□ پليﻤري

□ فلزي

□ ﻗابل جذب از طريق پوست

□ سرطان زا

ايمني  :اﻗدامات ايﻤني ﻻزم هنگام كار با ماده ي مورد ﻧﻈر عبارتند از:

پودر

□

□ داراي خاصيت آلرژي زايي

 (٢كارشناس آزمايشگاه :

اين ﻗﺴﻤت توسﻂ كارشناس دستگاه تكﻤيل مي گردد.
هزينه ها)ريال(

هزينه آﻧاليز:
هزينه كل:

تخﻔيف )ريال(:

مبلﻎ ﻗابل پرداخت:

لﻄﻔ ًا به ﻧكات زير توجه ﻧﻤاييد:

زمان تهيه تصاوير:

*Bulk

ريزداﻧه

□ متخلخل

مشتري متﻌهد مي گردد اطﻼعات ايﻤني ﻧﻤوﻧه خود را به طور كامل در اختيار آزمايشگاه ﻗرار دهد .

هزينه تهيه تصاوير:

ﻧوع ﻧﻤوﻧه

□ كامپوزيت

شرايﻂ ﻧگهداري:

تاريخ و امضاء متقاضي:

اطﻼعات جواب

تﻌداد آﻧاليز:

آدرس ذخيره فايل:

تاريخ و امضاء كارشناس آزمايشگاه:
تاريخ و امضاء رئيس آزمايشگاه :

 حداكثر ابﻌاد ﻧﻤوﻧه ها  ١*١ Cm2و ارتﻔاع  ٠/٥ Cmباشد.

 ﻧﻤوﻧه ها در ظرف هاي ﻧﻤوﻧه تﻤيز و مناسﺐ ﻗرار داده شود .از پذيرفتن ﻧﻤوﻧه درون كاغذ ،دستﻤال كاغذي ،فويل آلومينيوم يا كيﺴه پﻼستيك به دليل آلوده

شدن ﻧﻤوﻧه ها مﻌذوريم.

 در صورتي كه ﻧﻤوﻧه به صورت ﻗﻄﻌه يا ﻻيه ﻧازك مي باشد ،حتﻤ ًا سﻄﺢ پشت ﻧﻤوﻧه را با يك عﻼمت ضربدر مشخﺺ ﻧﻤاييد).منﻈور از پشت ﻧﻤوﻧه سﻤتي است

كه ﻧبايد آﻧاليز شود(.

 ﻧﻤوﻧه هاي خود را كد گذاري ﻧﻤاييد و ﻧام خود را روي آﻧها درج ﻧﻤاييد.

 هيچگوﻧه آزموﻧي بدون فرم درخواست آﻧاليز و امضاء ،مجاز براي اﻧجام ﻧخواهد بود.

 در صورتي كه تصاوير  AFMﻧﻤوﻧه هاي شﻤا بايﺴتي با يكديگر مقايﺴه شوﻧد ،حتﻤ ًا كارشناس آزمايشگاه را در جريان بگذاريد.

 در صورت داشتن مقاله ،استاﻧدارد و يا راهنﻤاي اﻧجام آزمون ،لﻄﻔ ًا ﻗﺴﻤتي از آن كه مربوط به آﻧاليز است ،به فرم درخواست پيوست گردد.

 زمان بندي اﻧجام آزمون ها بر طبق ضوابﻂ آزمايشگاه بوده و بﺴتگي به تراكم ﻧﻤوﻧه ها دارد .لذا از مراجﻌه حضوري بدون هﻤاهنگي با آزمايشگاه خودداري كنيد.
 ﻧﻤوﻧه ها حداكثر به مدت  ١٥روز در آزمايشگاه ﻧگه داري مي شود و پس از اين مدت آزمايشگاه مﺴئوليتي براي ﻧگه داري آﻧها ﻧدارد .لذا در صورت ﻧياز به باﻗي

ﻧﻤوﻧه ي خود ،پس از دريافت ﻧتيجه آزمون ،در سريع ترين زمان مﻤكن اﻗدام كنيد.

