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دلیل خبصی )هبًٌذ ًبهٌبست ثَدى سطح، ِ کِ ث در صَرتی شذ. ثب هتز سبًتی 1بع ًوًَِ ًیش ثبیذ هیکزٍى ٍ حذاکثز ارتف 7/2حذاکثز سثزی سطح ثبیذ 

 .شَد ثزداری دریبفت هی سبسی ًوًَِ ٍ تصَیز ثبر آهبدُ هوکي هتقبضی هشخصبت ًگزدیذ، ّشیٌِ یک SPM رسبًبیی ٍ شزایط ًوًَِ(، اًجبم آسهبیش

 شزایط نمونه

 

 :هذرک ٍ رشتِ تحصیلی                                                                     ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 :ًبم داًشگبُ یب هؤسسِ ٍاثستِ                                                                        استبد راٌّوب:ًبم 

 :ّوزاُ تلفي                                                                                  کذهلی:

 :ثبثت تلفي                                                                     :تبریخ تحَیل ًوًَِ

 آدرس ایویل:                                             (:ّبی داخلی ًوًًَِبم سزپزست پزٍصُ )

 هؼزف:                                        (:ّبی داخلی ًوًَِػٌَاى پزٍصُ/ پبیبى ًبهِ )

 فبکتَر صبدر شذُ جْت ارائِ ثِ:                                                                                    آدرس:

مشخصات 

 متقاضی

 

 (:)ّب تؼذاد ًوًَِ

 (:)ّب ًبم ًوًَِ

 :کبرثزد ًوًَِ

 کبرثزد ػولی:

 اطالػبت دریبفت شذُ:

 ّذف اس آسهبیش:

 گیزی: اًذاسُپبراهتزّبی هَرد ًظز ثزای 

ثِ آسهبیشگبُ، قبثلیت اکسیذ گذاری، ّذایت الکتزیکی، شزایط ًگْذاری ثؼذ اس تحَیل ًوًَِ  لطفبً راجغ ثِ ًَع ًوًَِ، سطح، شزایط الیِ

 :خزاة شذى در هؼزض َّا ٍ حسبسیت ثِ ًَر تَضیح دّیذ ،جذة رطَثت شذى،
 

مشخصات 

 نمونه

 

 LFM     MFM    STM       AFM-AC    AFM-DC  تکنیک مورد

استفاده در 

 آسمایش

 

  سزپزست پزٍصُ / استبد راٌّوب ءاهضب هسئَل آسهبیشگبُ

 :(ّبی داخلی ًوًَِ)

 تأییذ و امضاء

  تبریخ اػالم ًتیجِ :ثزآٍرد ّشیٌِ

  

 تبییذ هسئَل فٌی

  ذ.خَاّذ ش : چٌبًچِ ثِ تشخیص کبرشٌبس دستگبُ، آًبلیش ًوًَِ هستلشم رًٍذ سهبى خبرج اس حذ هؼوَل ثبشذ، ّشیٌِ هزثَطـِ جذاگبًـِ هحبسـجِ ٍ ٍصـَلتذکز

 .ًوبین هی ثیبى شذُ اس سَی آسهبیشگبُ را قجَل. ّوِ هطبلت هٌذرج در ایي فزم را ثِ دقت خَاًذُ ٍ شزایط ......................................ایٌجبًت....................

  :امضاء درخواست کننذه                                                                                                



 

 

 گزدد. َرت درخَاست تخفیف لحبظ ًویدّیذ. در غیز ایٌصدر صَرت درخَاست تخفیفبت سیز حتوب قسوت درخَاست را اًتخبة ًوبییذ ٍ هذارک هَرد ًیبس را تحَیل 

 

 درخَاست هذارک تخفیف ردیف

  ارائِ کذ هلی هتقبضی شجکِ آسهبیشگبّی فٌبٍریْبی راّجزدی)ستبد ًبًَ( 1

  ارائِ هؼزفی ًبهِ سبیز تخفیفبت 2

  


