
                     فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی از دانشکده مهندسی معدن
 

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 .................................................................... از دانشکده/مرکز

 ...................................جناب آقای دکتر ، به  ریاست محترم دانشکده مهندسی معدن

جهت استفاده از خدمات آزمایشگاهی به شرح ذیل معرفی ............................ بدینوسیله آقای/خانم ..........................................احتراماً، 

 خواهشمند است دستورات لازم را مبذول فرمائید. گردند.می

 :نوع و تعداد آزمایش()شامل  شرح خدمات

 

 

 

 

 نوع پروژه:

 پروژه کارشناسی  نامه کارشناسی ارشدپایان 

 رساله دکتری  طرح پژوهشی مصوب اعضای هیات علمی دانشگاه 

 ).... ،سایر موارد )معادن، شرکتهای مشاوره، ارگانهای دولتی 
 

 محل تأمین اعتبار:

 پژوهانه استاد راهنما   تحصیلات تکمیلی دانشجواعتبارات 

 (:طرح/)شماره قرارداد  پرداخت نقدی به صورت واریز به حساب دانشگاه.......................................... 

 .......................................................امضا................. تاریخ .......................................نوادگی استاد راهنما یا مجری طرح پژوهشینام و نام خا

........................................................................................................................... 

 ...............................................معاونت محترم پژوهشی دانشکده مهندسی معدن جناب آقای 

 با سلام

 خواهشمند است همکاری لازم را مبذول نمائید.احتراماً، 

 ......................................ضا..............ام...................تاریخ..............................................................................نوادگی ریاست دانشکده:نام و نام خا

........................................................................................................................... 

 .....................................................سرپرست محترم آزمایشگاه

 ..........................................................جناب آقای همکار ارجمند

 با سلام

های لازم برای انجام خدمات و گزارش الذکر، خواهشمند است هماهنگیاحتراماً، طبق درخواست خدمات آزمایشگاهی فوق

 د.توسط کارشناس محترم آزمایشگاه را مبذول فرمائی بهای مورد نظر به اینجانهزینه

 .......................................... امضا ...............تاریخ.......... ............................................................نوادگی معاونت پژوهشی دانشکده نام و نام خا

 



 فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی از دانشکده مهندسی معدن
 

 اصفهاندانشگاه صنعتی 

 

 ...............................................کارشناس محترم آزمایشگاه

 ..................................................همکار ارجمند جناب آقای

 با سلام

جهت طی های خدمات را هزینه میزاناحتراماً، طبق درخواست خدمات آزمایشگاهی، با محقق معرفی شده همکاری نموده و 

 اعلام نمائید.  کدهبه معاونت محترم پژوهشی دانشمراحل مالی و اداری 

 ..................................... ................ امضا................................... تاریخ..................................................سرپرست آزمایشگاهنام و نام خانوادگی 

........................................................................................................................... 

 ............................................... معاونت محترم پژوهشی دانشکده مهندسی معدن جناب آقای

 با سلام

 گردد.اداری ایفاد میمالی و جهت طی مراحل  آزمایشگاهی ارائه شده و هزینه کلی مربوطهبه پیوست شرح خدمات 

 
 جمع هزینه )ریال( (%) تخفیف هزینه اقلام مصرفی دستگاه انجاممدت  نوع عملیات ردیف
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  جمع کل هزینه

 

 ................................امضا ....................................تاریخ............ ..............................................................نوادگی کارشناس آزمایشگاهنام و نام خا

........................................................................................................................... 

 


