
 

 

 

 هرکسی آزهایشگاُ خذهات از استفادُ درخَاست فرم
 

 شوارُ: 

 تاریخ:

 :پیَست

 هشخصات هتقاضی:
  ضوبرُ توبس: کذ هلی:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

  ًبم استبد: ایویل:  ًبم داًطگبُ/ سبسهبى:

  ضوبرُ داًطجَیی: تبریخ:  هطخصبت فیص ٍاریشی:

 داًطگبُ اراک عضَ ّیئت علوی داًطجَ آساد سْویِ هَرد استفبدُ:

 ات ًوًَِ:هشخص

  هقذار تقزیبی:  سبختبر ًوًَِ: ًبم ًوًَِ:

 الیِ ًبسک تَدُ )ببلک( پَدر جبهذ:-1 حبلت ًوًَِ:

 ًقغِ جَش: سَسپبًسیَى ضفبف هبیع:-2

 ضزبِ:حسبس بِ  حسبس بِ رعَبت ًگِ داری در دهبی پبییي حسبس بِ ًَر ضزایظ ًگِ داری:

 قبل جذة اس عزیق پَست سوی قبة اًفجبر قببل اضتعبل ایوٌی:

 درخَاستی:XRDآًالیس  رٍش

  Absulute  فبس    

scan(phase) 

 HTK   Texture measurment stressدر دهب  

اس ..........    θ2 گستزُ اسکي 

 تب ...........

        سبعت 3تب  2بیي         سبعت 2تب  1بیي   دقیقِ 03تب  33بیي    دقیقِ  33سهبى اسکي :کوتزاس 

 سبعت 3بیطتز اس 

 ، دستگاُ تٌظیوات گسارش حاٍی WORD شَد. فایل هی گسارش ASC ,JPG,WORD فایل 3 هعوَل بطَر طیف ّر تَضیحات:  برای

 هحیط در تَاًذ هی کاربر ٍ است زاٍیِ ّر در گیری اًذازُ شذت ٍ زٍایا حاٍی ASC فایل .است طیف تصَیر ٍ شذُ دیذُ پیکْای اطالعات

 صَرتی در.باشذ هی طیف تصَیر حاٍی کِ  JPG فایل .ًوایذ ترسین خَد هیل هطابق هجذدا را ًوَدار EXCEL هثال ًوَدار رسن افسارّای ًرم

 کارتْای از اطالعاتی ، بلَرکْا سایس ، هادُ فاز ، عٌاصر احتوالی شٌاسایی قبیل از بیشتری اطالعات باشذ داشتِ توایل هتقاضی کِ

بستِ بِ اًتخاب ًَع  .پرداخت ًوایذ جذا را آى ّسیٌِ بایذ شذُ صرف ٍقت هقذار بِ بستِ ، ًوایذ دریافت را...  ٍ استرس هحاسبِ ، استاًذارد

آًالیس ٍ طبق تعرفِ، ٍجِ را پس از ّواٌّگی با اپراتَر دستگاُ بِ حساب درآهذّای اختصاصی داًشگاُ 

 .باًک تجارت ٍاریس ًواییذ  4001110403020041اراک  

 :هعرفی هتقاضی بِ کارشٌاس آزهایشگاُ

 .بب سالم، خَاّطوٌذ است پس اس تبییذ هبلی، ًسبت بِ آًبلیش ٍ ارائِ ًتبیج هزبَعِ اقذام ًوبییذ کارشٌاس هحترم آزهایشگاُ هرکسی،

 دکتز کبٍُ خسزٍی، 

 هذیز آسهبیطگبُ هزکشی

 گسارش آًالیس تَسط اپراتَر هحترم:

........ اًجبم ضذُ ٍ ًتبیج تحَیل کبرضٌبس هحتزم ........تبریخ ............... در ............ هزبَط بِ آقب/خبًن ..............گَاّی هی گزدد آًبلیش .....

 آسهبیطگبُ هزکشی گزدیذ. 

 اهضب: اپزاتَر دستگبُ .... 

 ایي قسوت تَسط اپراتَر هحترم دستگاُ جذا ٍ بایگاًی گردد:

 هشخصات هتقاضی:
  ضوبرُ توبس: کذ هلی:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

  ًبم استبد: ایویل:  ًبم داًطگبُ/ سبسهبى:

  تبریخ: هبلغ: تعذاد:  هطخصبت فیص ٍاریشی:

 داًطگبُ اراک عضَ ّیئت علوی داًطجَ آساد سْویِ هَرد استفبدُ:


