
 

 كاوشگران علوم و فناوري بُرنا

 7871168111، كد پستي 6، واحد 3ميدان انقالب، كارگر شمالي، باالتر از تقاطع نصرت، كوچه مهناز، پالك ، تهران
 66617561تلفن :    

 66617566فكس:    

 نانومتر( 7755الي  765)طول موج پيش فرض  UV-Visibleآناليز 
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  رادیو اكتيو  سمي  محرك دستگاه تنفسي  حساس به نور

  جاریفان  ارفرّ  قابل جذب از طریق پوست  قابل اشتعال
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 دستور العمل :

  مطلبي ننویسيد« پذیرش نمونه كد»در ستون مربوط به. 

 شود.باال مشخص  جدولها بر اساس ردیف درج شده در در صورت ارسال چند نمونه به طور همزمان، نمونه 

  مقابل موارد خواسته شده به دقت و به صورت خوانا درج شود. ،مربوط به هر نمونهدر بخش مربوط به نكات ایمني، شماره ردیف 

  ميلي ليتر باشد. 3سانتي متر و حداقل حجم نمونه محلول  2*2ابعاد نمونه جامد 

 های فيلم و الیه نازك، فيلم مرجع به همراه نمونه ارسال شود.ليتر از حالل و برای نمونه ميلي 3های محلول، حداقل برای نمونه 

 .برای نمونه های فيلم و الیه نازك سطح زیرین نمونه مشخص شود 

  شودنانومتر ( مطابق ليست تعرفه محسابه مي 7755الي  765خارج از محدوده طول موج پيش فرض )هزینه آناليز درخواستي. 

 شود.توضيحات جدول باال ذكر  بخشدر  ،شود به مدت یک ماه نمونه شما را نگهداری نماید، در صورت نياز به استرداد نمونهمتعهد مي آزمایشگاه 
 

    .د    چين خودداری فرمایي خط باالیبه جهت بهبود انجام آناليزها از درج هرگونه اطالعات و مشخصات فردی در قسمت    
 

  كد ملي  نام و نام خانوادگي

  ثابتتلفن   نام دانشگاه یا مؤسسه

  تلفن همراه  آدرس ایميل

  آدرس پستي
 

 كليه مندرجات فرم حاضر را تایيد نموده و مسئوليت عواقب، ضررهای احتمالي و خطرات ناشي از ارائه اطالعات نادرست را به عهده ميگيرم. ................................اینجانب ....
 

 امضا متقاضي  نام و نام خانوادگي متقاضي       


