
  سمه تعالیاب
 

 آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار دینامیکی مواد 
 

 واحد  نام آزمایش / دستگاه  ردیف 

تعرفه دانشجویی  

      دانشکده مکانیک

 ( هزار تومان)

تعرفه دانشجویی  

          دانشگاه

 ( هزار تومان)

و خدمات  تعرفه طرح  

خارج از دانشگاه  

 ( هزار تومان)

1 
آزمایش کشش و  

 فشار در دمای محیط  

  10نمونه )هر   1

 دقیقه(
50 80 170 

2 
آزمایش کشش و  

 فشار در دمای بال 

  10نمونه )هر   1

دقیقه از شروع  

 گرمایش( 

80 130 270 

 سقوط وزنه 3
  3ارتفاع سقوط   با

 متر 
80 130 270 

4 
تک   تفنگ بادی 

 ای مرحله 

برای هر پرتابه قطر  

 میلیمتری  8
50 80 170 

5 
سنج  دیتالگر کرنش 

   کاناله 4پرسرعت 

  10)هر   نمونه 1

 دقیقه(
75 120 255 

6 
دستگاه همزن 

 وات 400آلتراسونیک  
 35 16 10 دقیقه  5

8 
مکانیکی دور  همزن 

 بال 
 35 16 10 دقیقه  10

 15 6 4 ساعت  1 آون خل  9

10 
  اتوکلو )کنترل دما و 

 فشار(
 20 9 6 ساعت  1

 215 100 65 عدد  1 سنج نصب کرنش  11
 

 ها به دلیل استفاده ناصحیح، مسئولیت به عهده کاربر است. در صورت خراب شدن دستگاه 

 

 شماره حساب دانشگاه جهت واریز مبلغ: 

 950100004001075403018321شماره شبا دانشگاه:  

 327075454122700004010711110001شناسه پرداخت:  



  سمه تعالیاب
 

 آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار دینامیکی مواد 
 
 

 پروژه دانشجویی: 

           نام دانشجو:               

 نام استاد راهنما:

 هزینه از محل: 

 ⃝ گرنت استاد راهنما            ⃝اعتبار پروژه دانشجویی 

 امضاء استاد راهنما:

 

 طرح پژوهشی مصوب داخل یا خارج از دانشگاه: 

 

 نام مجری طرح:

 امضا مجری طرح: 

 ها به تفکیک و با تعداد ذکر گردد. آزمایش نوع خدمات و  

 

 

 آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار دینامیکی مواد

...... نمونه برای استفاده از خدمات یا . ...........با سالم، تعداد .... 

ندی از خدمات، مطابق با مه گردد. هزینه بهرآزمایش ارسال می

 شود. تعرفه آن آزمایشگاه پرداخت می

 

 .......................  دانشکده مهندسی امضا رییس 

 اداره محترم امور پژوهش 

.... ریال برای ............ .. با سالم، خواهشمند است مبلغ .......................

......... توسط ..................آزمایش .....  ،ساعت  ،...... تعداد.. ...... انجام ....

آ محل  زاین  از  طرح،مایشگاه  پروژه    اعتبار  اعتبار  یا  گرنت، 

 کسر و به حساب این آزمایشگاه منظور گردد. دانشجویی 

 

 آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار دینامیکی مواد

 ول آزمایشگاه:ؤمس

 

 آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار دینامیکی مواد

سالم،   طرح....  ..................................... مبلغ  با  اعتبار  محل   ،از 

دانشجویی   پروژه  اعتبار  یا  آن گرنت،  حساب  به  و  کسر 

 آزمایشگاه منظور گردید.

 اداره پژوهش: کارشناس 

 

 

 آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار دینامیکی مواد

........ نمونه برای انجام آزمایش یا استفاده ...........با سالم، تعداد ..

 گردد.از خدمات ارسال می

 ول آزمایشگاه:ؤمس

 

 


