
 

 
  یمرکس شگاهیبرگ درخواست استفاده از خدمات آزما

 دانشگاه تفرش( اعضا هیات علمی)ویژه 

 ........شماره.............                              

 ......................تاریخ                                       
 :تفرشدانشگبه  هرکسی آزهبیشگبه هحترم رئیس

...زض ...............زض تبضید .......و یب سبیط.....................................  .ذبضج زانطگبهقطاضزاز ثب   زاذلی وهطیژپ عطحکه  .................... زانطکسه/گطوه عضو هیبت علوی.......................... اینجبنت ...

، ...................................................................................................................................................................................................و یب سبیط............... زانطگبه تفطش ثه تصویت نهبیی ضسیسه پژوهطیضوضای 

طگبهی ضا زاضم. لصا ذواهطونساست ضطایظ استفبزه اظ ذسهبت آظهبی تعساز نوونهو.....زضذواست استفبزه اظ تجهیعات / فضبی آظهبیطگبه/  آنبلیع نوونه ثه تعساز .......... سبعت ......ضوظ........... 

و هسئولیت  ضوم هقطضات هطثوط ثه آظهبیطگبه، عطظ کبض ثب زستگبه و ظهبى وضوز و ذطوج ضا ضعبیت نوبین زضذواست ضسه ثطای اینجبنت فطاهن گطزز. الظم ثه شکط است که اینجبنت هتعهس هی

  ضا هی پصیطم. فطاضیت  قبثلیت اضتعبل  پطتوظایی  کبهص سغح هوضیبضی هحطک زستگبه تنفسی  ذوضنسگی  کلیه عواقت نبضی اظ ذغطات نوونه سویت 

 ................... تست:  ................... جهت انساظه گیطی..................  تعساز نوونه: .: نبم تجهیعزستگبهی: ................. فضبی آظهبیطگبه/کبضگبه 

 زانطجونبم و نبم ذبنوازگی                                                                                                           ........ضوبضه توبس و فکس: ..............................

 اهضبء و تبضید                                                                                                               آزضس ایویل: ..............................................................

 کبرشنبس هحترم آزهبیشگبه هرکسی  : سرکبر خبنن / جنبة آقبی:

 ثب عنبیت ثه ضواثظ ضبعب )آظهبیطگبه هطکعی(  هوکبضی گطزز. ثب توجه ثه نیبظ سطکبض ذبنن / جنبة آقبی ...................

 ضئیس آظهبیطگبه هطکعی                                                                                                          

 اهضب و تبضید                                                                                                            

                             :یسرکبر خبنن / جنبة آقب هحترماستبد 

 ثبضس:هعینه ذسهبت آظهبیطگبهی زضذواست ضسه ثططح ظیط هی

 ذسهبت اضائه ضسه تبکنوى زضصس ترفیف اعوبل ضسه تعطفه آظهبیص )ضیبل( نوع آظهبیص زضذواست ضسه ضزیف

1     

2     

3     

    جوع کل

    هجلغ قبثل پطزاذت )ثعس اظ اعوبل ترفیف( 

 کبضضنبس آظهبیطگبه هطکعی                                                                                                   

 اهضب و تبضید                                                                                                

 هسئول هحترم  آزهبیشگبه : سرکبر خبنن / جنبة آقبی:

....ضوظ اظ زستگبه ............. شکطضسه استفبزه توانس هوضخ ........ الی ................ ثه تعساز.......... سبعت ....... ............... نبهجطزه هی  سطکبض ذبنن / جنبة آقبی عضو هحتطم هیبت علوی ثب توجه ثه نیبظ

 نوبیس.

 کبضضنبس آظهبیطگبه هطکعی                                                                                                               

 اهضب و تبضید                                                                                                                                                           

 :ی: سرکبر خبنن / جنبة آقب  یهرکس شگبهیکبرشنبس هحترم آزهب

 .....................................وجوز نساضز................................................لیثه زل یاحتطاهبً، اهکبى انجبم ذسهبت زضذواست

                                                                          .اضزوجوز ز ........................................................................................ی ثب ضطوط...........اهکبى انجبم ذسهبت زضذواست احتطاهبً،       وجوز زاضز .  یاهکبى انجبم ذسهبت زضذواست احتطاهبً،

  کننسه صیآظهبنبم و نبم ذبنوازگی                                                                                                                   

 دیاهضب و تبض                                                                                                                  

 عبهل هحترم هبلی واحد پژوهشی  سرکبر خبنن / جنبة آقبی:

ظ زستگبه ............. شکطضسه استفبزه نوبیس.ثط اسبس تعطفه هصوة ضوضای آظهبیطگبه هطکعی توانس هوضخ ........ الی ................ ا ثب توجه ثه نیبظ سطکبض ذبنن / جنبة آقبی ............. نبهجطزه هی

   .گطزززاذت طو ثه آظهبیطگبه هطکعی پکسط   یعلو بتیعضو هاعتجبض پژوهطی زانطگبه هجلغ ............... ضیبل اظ هحل 

 ذبنوازگی هسیط پژوهطی                                         نبم و نبم ذبنوازگی ضئیس آظهبیطگبه هطکعینبم و نبم               

 اهضب و تبضید                                            اهضب و تبضید                                      

 یعلو بتیعضو ه یاعتببر پژوهشپرداخت غیر 

ثه ضوبضه فکس .................. یب ......... ثنبم توطکع زضآهسهبی اذتصبصی زانطگبه تفطش ، واضیع و اصل فیص واضیعی ............ ثبنک ................ه حسبة ....هجلغ .......................... ضیبل ثه ضوبض

 گطزیس.اضسبل  زض تبضید .............. ...........................

 هطکعی طگبهیآظهبضئیس  تبییس                                      یهطکع طگبهیکبضضنبس آظهب سییتب                          عضو هیبت علوی سییتب

 تسویه حسبة:

 ز تقبضبی اینجبنت ......................ثه صوضت کبهل صوضت پصیطفت و ثطگه نتبیج زضیبفت ضس.احتطاهب اعالم هی زاضز که ذسهبت  هوض

                           یعلو بتیعضو ه سییتب                                                                                                                                     

 


