
  ���ه �عا�ی

  

  ))�دمات آزما��ی دا�ه ��ند�ی �واد ��ل �و� ��قا�یان ا��فاده از ((

ت���ل  �عد از �����  و �ما�   از ��حات ز� ا��خاب ��م �نا�ب  و �وع آز�ون �ورد �یاز،  �دا�ت ���ه �ی آزما�ش ��وه با �  ��� ����ن  -۱
� د��ر دا�ه آ�ا ، و 

 ��و�ل د�ید.

 ��م را � د��ر دا�ه �ودت د�ید. ادا� � � اداره �و�ش  و یا بانک ��ا��ه �ما� و  ��م را از د��ر ��و�ل ����ه و�و�ط �عاون دا�ه،   ����ن ���ه ��عد از  -۲

 زما�ه ���و� ��ا��ه �ما�.�یا�� و � آاز د��ر دا�ه ��ددا  آ�ا ، �و�ط �عاون دا�ه ��  و ��� ��ماز  �عد -۳

 

ک�ه   �دمات آزما��ی��فا � ��م " الزم  �DSCق �ودن ��و� � را ذ�� �ما�. �ای آ���ز ا عاال��ر� ی��و� و ���صا�ی ���ر �دی ��یان  ی��س ��و� �، ���ه ذوب، �نا�ر ��ش

�����ن �ای د �ذ�� �و� ��م  � �ور کا�ل و ��� دما�ی، �وع ا�����ا�ت �خ رو�ش 
گاه  ��  �۱۲۰  ۱۰ ی� بازه 2Өزاو�  XRDآز�ون .          �ر�ی �وده و ��ل �و�ط د��

step time –step size    ودت ��م � دا���و و  دوباره کاری ��ودباید � �ور د��ق ذ�� �و�د � با�ث�"  

  

  اد ��ا��ه ��ما�"ه ��ند�ی �و  �ورت �یاز � ��ا��ه ��وری ��ھا � ساعات ����ن �ده �ای ��ا�عات دا���و�ی � �عاون دا��"

  ����۱۳۹۶ور -�اصالح ��م

   



  ���ه �عا�ی

  

  ��م ��وا�ت �دمات آزما��ی دا�ه ��ند�ی �واد

  :ایان نامهپطرح/عنوان 

  □ کارشناسی ارشد  /□ دکتري نامه دانشجوییپایان

  ماره دانشجویی:ش                     خانوادگی دانشجو: نام و نام

  گرایش:                               دانشکده:            

  : استاد راهنما

  :شماره تماس

  امضاي دانشجو:

  طرح پژوهشی استاد

  :خانوادگی مجرينام و نام

  

  □ خارجی □داخلی  نوع طرح

    ریخ تصویب:ات

  :تماستلفن شماره 

  دانشکده مهندسی مواد معاون

تحت شرایط  .......................آزمایش   انجام ........ جهت....................................با ترکیب/ مشخصات ........ پودري/بالک ينمونه ..............احتراما تعداد 

  ...... قابل پرداخت خواهد بود....از محل ..................................... شود. هزینه انجام آزمایشاتزیر ارسال می

  شرایط آزمون:

  :/مجري طرحامضاي استاد راهنما                                                       

  متقاضی محترم

واقع (خواهشمند است با مراجعه به ادراه پژوهش  □شود. ................ ریال برآورد می..آزمایشهاي درخواستی به مبلغ ....................... ياحتراما هزینه

   .اقدام نمایید بودجه پژوهشی محل از پرداختجهت  )شهید مفتح ساختماندر طبقه اول 

 فیش واریز و اصی اداره پژوهش دانشگاه سهندصبه نام درآمدهاي اخت 592013886تجارت به حساب شماره  بانک شعب طریق از را مبلغ فوق □

  را به دانشکده عودت نمایید.

  دانشکده مواد امضاي معاون                                                 

  دانشکده مواد معاون

  ......... قابل پرداخت است..................................................... ریال از محل ..............................ي آزمایش به مبلغ ...................احتراما هزینه
  

  امضاي کارشناس مالی اداره پژوهش:                                                          

  .........محترم ازمایشگاه جناب آقاي ....... تکنسین

 گزارش فرایند را در اسرع وقتایش .................... تحت شرایط زیر ارسال می شود. مقتضی است آزم انجام احتراما تعداد................... نمونه جهت

  فرمایید. ارسالکده به دفتر دانشجهت اقدامات بعدي 

  

  

  دانشکده مواد امضاي معاون                                             

  دانشکده مهندسی مواد معاون

............ انجام شد و بر حسب مورد گزارش عدم انجام آزمایش یا آسیب هاي احتراما آزمایش در تاریخ ................................ به مدت زمان ...............

  :وارده به دستگاهها به شرح زیر است

  

  

  آزمایشگاه تکنسینامضاي                                           

  ................................... شماره:

 .................................... تاریخ:



  ��ه �عا�ی�                                                                                                                                                                                     ��ه �عا�ی�                                                                                                                                                                                                                                 

ل ����ه ا�ضای �یات ع��ی دا�ه ��ند�ی �واد                          
��

ل ����ه ا�ضای �یات ع��ی دا�ه �                                                              ) دا���ویانپایان ��  �ای   �ر� (  ��م ��وا�ت �دمات آزما��ی از 
��

  ) دا���ویانپایان ��  �ای  �ر� ( �ند�ی �واد��م ��وا�ت �دمات آزما��ی از 

  :ایان نامهپعنوان     :ایان نامهپعنوان 

                                   ماره دانشجویی:ش     □ کارشناسی ارشد  /□ دکتري نامه دانشجوییپایان

  گرایش:                                    خانوادگی دانشجو: نام و نام

                  :                      شماره تماس                                                    : استاد راهنما

  امضاي دانشجو:

                                   ماره دانشجویی:ش     □ کارشناسی ارشد  /□ دکتري نامه دانشجوییپایان

  گرایش:                                    خانوادگی دانشجو: نام و نام

                  :                      شماره تماس                                                    : استاد راهنما

  امضاي دانشجو:

  دانشکده مهندسی مواد معاون

 .................................. جهت.........................مشخصات ...با ترکیب/ پودري/بالک ينمونه ..............احتراما تعداد 

از محل سهمیه  شود. هزینه انجام آزمایشات..... تحت شرایط زیر ارسال می..........آزمایش  ........ انجام

  قابل پرداخت خواهد بود. ساالنه اینجانب

  شرایط آزمون:

  :امضاي استاد راهنما                                     

  دانشکده مهندسی مواد معاون

 .................................. جهت.........................مشخصات ...با ترکیب/ پودري/بالک ينمونه ..............احتراما تعداد 

از محل سهمیه  شود. هزینه انجام آزمایشات..... تحت شرایط زیر ارسال می..........آزمایش  ........ انجام

  قابل پرداخت خواهد بود. ساالنه اینجانب

  شرایط آزمون:

  :امضاي استاد راهنما                                     

  .........محترم ازمایشگاه جناب آقاي ....... تکنسین

ایش .................... تحت شرایط زیر ارسال می شود. مقتضی آزم انجام احتراما تعداد................... نمونه جهت

  فرمایید. ارسالکده به دفتر دانشجهت اقدامات بعدي  گزارش فرایند را در اسرع وقتاست 

  

  

  دانشکده مواد امضاي معاون                                             

  .........محترم ازمایشگاه جناب آقاي ....... تکنسین

ایش .................... تحت شرایط زیر ارسال می شود. مقتضی آزم انجام احتراما تعداد................... نمونه جهت

  فرمایید. ارسالکده به دفتر دانشجهت اقدامات بعدي  گزارش فرایند را وقتدر اسرع است 

  

  

  دانشکده مواد امضاي معاون                                             

  دانشکده مهندسی مواد معاون

............ انجام شد و بر حسب مورد احتراما آزمایش در تاریخ ................................ به مدت زمان ...............

  :گزارش عدم انجام آزمایش یا آسیب هاي وارده به دستگاهها به شرح زیر است

  

  

  آزمایشگاه تکنسینامضاي                                           

  دانشکده مهندسی مواد معاون

............ انجام شد و بر حسب مورد احتراما آزمایش در تاریخ ................................ به مدت زمان ...............

  :گزارش عدم انجام آزمایش یا آسیب هاي وارده به دستگاهها به شرح زیر است

  

  

  آزمایشگاه تکنسینامضاي                                           



  

  

  



  


