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 مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

FESEM اشخاص حقیقی/حقوقیفرم پذیرش نمونه  

 تاریخ:

 کد مشتری:

 شماره درخواست:

2از  1صفحه   

 

 توجه:

 گردد(دقت تکمیل نمایید )در صورت تکمیل نبودن فرم ، پذیرش و آنالیز نمونه ها انجام نمیمشخصات عمومی و اطالعات مربوط به نمونه ها را با  ●

 د نخواهد شد. در غیر اینصورت وجه پرداختی مسترقبل از وقت تعیین شده اطالع دهید ، کاری ساعت  84انصراف از انجام آزمون :  ●

 توسط آزمایشگاه می باشد و پس از تاریخ مقرر از تحویل نتایج معذوریم.  انجام آزمونتا یک هفته پس از تاریخ مهلت پرداخت و دریافت نتایج :  ●

 نام و نام خانوادگی: 

 

 

 

 تاریخ تحویل نمونه:

 نام شرکت/سازمان/دانشگاه:

 شماره همراه: کد اقتصادی: کدملی / شناسه ملی / شماره ثبت:

 آدرس الکترونیکی: شماره تماس:

 ایمیل استاد: تماس استاد:شماره  نام استاد:

 آدرس دقیق پستی:

 

 □غیرحضوری    □نحوه انجام آزمایش : حضوری            تعداد نمونه:                                                    

کد 

 نمونه

تعداد 

 تصاویر

بزرگنمایی 

 تصاویر 

 ( Scaleمقیاس)

 تصاویر 
 عناصر نمونه   EDS (EDAX)آنالیز عنصری

 گزارش 

 عناصر مزاحم 

 □خیر   □بله   Mapجدول درصد وزنی / اتمی و طیف انرژی     1

 □خیر   □بله   Mapجدول درصد وزنی / اتمی و طیف انرژی     2

□خیر   □بله   Mapجدول درصد وزنی / اتمی و طیف انرژی     3  

□خیر   □بله   Mapجدول درصد وزنی / اتمی و طیف انرژی     8  

□خیر   □بله   Mapجدول درصد وزنی / اتمی و طیف انرژی     5  

□خیر   □بله   Mapجدول درصد وزنی / اتمی و طیف انرژی     6  

□خیر   □بله   Mapجدول درصد وزنی / اتمی و طیف انرژی     7  



 
 

  

 
 

 

 

 مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

FESEM اشخاص حقیقی/حقوقیفرم پذیرش نمونه 

 تاریخ:

 کد مشتری: 

 شماره درخواست:

 2از  2صفحه 

 

 گردد(متقاضی، نمونه به آزمایشگاه ارسال نمی)در صورت تکمیل نبودن مشخصات نمونه توسط 

 مشخصات نمونه

 ( درشت دانه    دانه )ریز  پودر

 سایر موارد:           (    کامپوزیت   پلیمری    فلزی  نازک یهال  )کلوخه ای    بالک 

حساسیت به  حساسیت به اتانول   اکسید    حاوی مواد آلی    آلوده )به میکروب و یا باکتری(      زیستی      متخلخل       مغناطیسی  

 )تعداد نمونه های در هر مانت:     (  مانت    آب

 فراریت   قابلیت اشتعال    پرتوزایی   کاهش سطح هوشیاری    محرک دستگاه تنفسی    خورندگی    سمیت 
 

 باشند.نمونه های زیستی و حاوی آب باید کامال خشک 

 ابعاد نمونه ها باید متناسب باشد. در صورت بزرگ بودن آنها ، قبل از انجام آزمون با کارشناس آزمایشگاه مشورت نمایید.  

 نمونه  بودار و روغنی توسط آزمایشگاه پذیرش نمی گردد.

 عهده متقاضی می باشد.) شامل برش با نیتروژن مایع و ... ( بر  (cross section)آماده سازی نمونه های سطح مقطع

 اشد.درصورت محلول بودن نمونه، فقط نمونه های حاوی اتانول ، متانول و یا استون قابل پذیرش است، در غیر این صورت نمونه باید کامال خشک ب

ی اشتباه مراجعین هیج گونه  لطفا در حین انجام آنالیز کمال دقت و توجه را داشته باشید، آزمایشگاه در قبال بی توجهی، اطالعات و درخواست ها

 مسئولیتی ندارد.

 نمونه های غیرحضوری حداکثر تا یک ماه در آزمایشگاه نگه داری می شود و پس از این مدت آزمایشگاه مسئولیتی برای نگه داری آنها ندارد
 

 پذیرم. اینجانب مسئولیت کلیه عواقب ناشی از خطرات نمونه قید شده در بند فوق را می

 

 تایید مرکز خدمات آزمایشگاهی تایید آزمایشگاه نام و امضاء درخواست کننده تاریخ تکمیل

CLDCFR94080R02 

 

 


