
 

 

 

 

 دانشگاه تفرش یمرکس شگاهيآزماکاال   خريد  درخواستبرگ 

 ........ضمازه.............                

 ......................تازیخ       

 

 

 
 رديف تجهيسنام ماده يا  مارک/ برند/ كد كاال مقدار/تعداد نام وامضاء استفاده كننده قيمت تقريبي

     1 

     2 

     3 

     4 

 :ی: سركار خانم / جناب آقادانشکده / گروهمحترم  سيرئ
شمایطگاه آ  واتسته ته آشمایطگاه مسکصی    ..........جهت آشمایطگاه / کازگاه  پصوهطی دانطگاه موافقت نمایيد موازد فوق اش محل تودجه دز جلسه ضوزا آموشضی مطسح و 

یا ...........  تسگصاز ضده دز محل ...............جهت سسویس دهی ته کالس های آموشضیالشم ته ذکس است مواد و کاالهای مرکوز ، صسفا  ضود. خسیدازی دانطکده /گسوه آموشضی

 می تاضد.و یا  دز زاستا تحقيقات ...................  اینجانة  ساله دانطجوی تحصيالت تکميلی ز

  عضو هيات علمی      

 امضا و تازیخ                                                                                        

 :ی: سركار خانم / جناب آقا  یمركس شگاهيآزمامحترم  سيرئ
الشم ته ذکس است  ضود. خسیدازی دانطکده /گسوه شمایطگاه آموشضیآ  واتسته ته آشمایطگاه مسکصی    ..........جهت آشمایطگاه / کازگاه    گسنت اینجانةموازد فوق اش محل 

دز محل آشمایطگاه مسکصی پس اش خسید که  می تاضدو یا  دز زاستا تحقيقات ...................  اینجانة  ساله دانطجوی تحصيالت تکميلی زجهت مواد و کاالهای مرکوز ، صسفا 

 گسدد.دانطگاه تفسش مستقس می 

  عضو هيات علمی      

 امضا و تازیخ                                                                                        

 :ی: سركار خانم / جناب آقا رئيس محترم آزمايشگاه مركسی 

  موافقت می ضود.تا توجه ته صوتجلسه پيوستی  دز جلسه دانطکده / گسوه تسزسی و  زیال..................... تا سقف  تا خسید موازد ........................................ توسط .....................

 مدیس دانطکده/گسوه

 امضا و تازیخ                                                                                    

 :ی: سركار خانم / جناب آقا  پژوهش و فناوریمحترم  مدير

  دانطگاه یمحل تودجه پصوهط  دستوز فسمایيد اش محل گسنت، می تاضد زیال مثلغ ................... دزخواست ضده است، .که توسط .................... ...........................  موازد خسید

 .خسیدازی گسدد

 شمایطگاه مسکصیآزئيس 

 امضا و تازیخ                                                                                    

     :ی: سركار خانم / جناب آقارئيس محترم اداره كارپردازی

 :  ی: سركار خانم / جناب آقاعامل محترم مالي واحد پژوهشي  سركار خانم / جناب آقای 

 .خسیدازی گسدد  دانطگاه یمحل تودجه پصوهط  اش محل گسنت، می تاضد زیال مثلغ ................... دزخواست ضده است، .که توسط .................... ...........................  موازد خسید

                 مدیس پژوهطی              

           امضا و تازیخ                

 :ی: سركار خانم / جناب آقا  یمركس شگاهيكارشناس محترم آزما

 .طگاه ..............................تحویل و صوزتجسه تحویل دز آشمایطگاه مسکصی تایگانی گسددفوق پيگيسی و ته آشمای  موازدخسید 

                زئيس آشمایطگاه مسکصی

                                          امضا و تازیخ                                                                                        

 / رئيس محترم انبار مركسی دانشگاه محترم ماليمدير 
 ته ضمازه حساب...................... دز وجه ضسکت  دانطگاه  یمحل تودجه پصوهط  اش محل گسنت............... اش محل ید زیال تاتت هصینه های خس  مثلغ.....................

 گسدد.طگاه و دستگاه ثثت اموال دان پسداخت نمایيد  ..............................

 زئيس آشمایطگاه مسکصی                                                و فناوزی یس پژوهصمد                                          کازپسداشی ادازه زئيس                

 امضا و تازیخ                                                                   زیخامضا و تا                                                       تازیخ  امضا و                              

 


