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 آزمایشگاه مرکزیمحترم یس یر 
 ، م و احترامبا سال

/ هیهت  لممهی  ........... ............................................آقهای  /های آزمایشگاهی آن مرکز به  رهرز زیهر با بهرای خها       خواهشمند است امکان استفاده از دستگاهاحتراماً 

. آوبیدفراه    با.. .....................................................اینجا ب  مشاوبه/تحت باهنمایی..................................................دا شکده  ..................................................برت  دا شجوی 

 .های مربوطه بر عهده اینجانب استهزینهتمامی  در صورت لزوم،و   موده تکمیل، این فرم با آگاهی نسبت به تعرفه آزمایشاتبا الزم ب  ذکر است 

 (تخفیف با)هزینه آزمایش  (بدون تخفیف)هزینه آزمایش  نحوه نگهداری تعداد نمونه آزمایش مورد نظر نام دستگاه ردیف
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 :رمابه تماس استاد باهنما                                                                                                :رمابه تماس متقاضی

 :کد ممی استاد باهنما          (:                                                                                 الزامی)متقاضی   کد ممی

 :استادایمیل (:                                                                                              الزامی)ایمیل متقاضی 

 .معذوریم نتایج آزموندرصورتی که اطالعات متقاضی اعم از کد ملی  و یا ایمیل، درج نشود، از دادن هرگونه ***         
 استاد راهنما تاریخ و امضا                                                                                                                                                                            

 معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه
 با سالم و احترام،

.رودهزین  استفاده از خدما  آزمایشگاه مرکزی ب  ررز زیر تایید می  
  

                                                                                                                          آزمایشگاه مرکزی بییس

 تاریخ و امضا

 ..............................................محترم دانشکده معاون

 با سالم و احترام،

............................... و مبمغ ..................................... خا   /آقای.................................. بسال  دوبه /  ام  از محل پایان............................ خواهشمند است هزین  فوق ب  مبمغ 

 . رودکسر ... .....................................همکاب محترم گروه ...................................... خا   / از محل گر ت آقای

 تاریخ و امضا                                            معاو ت پژوهش و فناوبی دا شگاه                                                                   
 

 ...................................................رییس محترم دانشکده
 با سالم و احترام

 .کسر و اقدام برابر مقربا  صوب  گیرد.......................................................... احتراماً خواهشمند است مبمغ فوق از محل التباب پژوهشی 

 امضا و تاریخ                             معاون آموزری و پژوهشی دا شکده                                                                                

 

 ..............................................................کارپرداز محترم دانشکده/ حسابدار
 م، لطفاً جهت اقدام برابر مقربا با سال

 

 تاریخ و امضا                                 بییس دا شکده                                                                                                   
 

 رییس محترم آزمایشگاه مرکزی
 با سالم و احترام

ب   ام 1181با ک تجابا  رعب  بمواب خزب سابی با کد 118186283کسر و ب  حساب ................................................. .......................مبمغ فوق از محل التباب پژوهشی 

 .گرددوابیز میدبآمدهای پژوهشی دا شگاه لموم کشاوبزی و منابع طبیعی سابی 

 تاریخ و امضا                                                                                 اموب مالی دا شکده                                              

  مبمغ کل

  تخفیف

 مبمغ  هایی

 بیال                                             :                        ب  لدد

 بیال                                                            :         ب  حرف


