
 :تاریخ 
  :شماره درخواست 

 
 هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش 

 مرکزي هاي آزمایشگاه 
 هاي شیمیایی پژوهشکده فناوري 

 آنالیز جذب اتمی فرم درخواست 
                               

 

           Atomic Absorption Spectrophotometer, Thermo Elemental (Solar M Series)            مشخصات دستگاه
 آزمایشگاه از پذیرش نمونه معذور است)  ، ( خواهشمند است کلیه موارد درخواستی را تکمیل بفرمایید. در صورت کامل نبودن اطالعات   درخواست کنندهمشخصات 

 نام و نام خانوادگی: کد ملی: 
Email:  :شماره همراه 

 نام دانشگاه/شرکت/سازمان:  شناسه ملی  
 کد اقتصادي  
 شماره ثبت  

 آدرس پستی دقیق: 
 □غیرحضوري    □نحوه دریافت نتایج: حضوري 

 درخواستی را تکمیل بفرمایید. در صورت کامل نبودن اطالعات، آزمایشگاه از پذیرش نمونه معذور است) ( خواهشمند است کلیه موارد مشخصات نمونه 
 تعداد نمونه:  مشخصات نمونه  مایع   □آبی، محتوي رسوبات         □آبی، کامال محلول 

       □پسماند         □نمونه هاي گیاهی       □بافت بیولوژیک           □خاك
 □ سایر

 جامد

 : توضیحات
 

 شرایط ایمنی کار با نمونه
    □محرك پوست      □محرك دستگاه تنفس      □قابلیت اشتعال       □نانوسایز     □خورندگی     □پرتوزایی        □فراریت        □سمیت 

 خواهشمند است سایر احتیاط هاي الزم در هنگام کار با نمونه ذکر شود: 

 شرایط نگهداري نمونه 
       □نیاز به نگهداري در دماي یخچال        □حساس به نور

 : خواهشمند است سایر موارد مهم جهت نگهداري نمونه ذکر شود
 (خواهشمند است نوع عنصر درخواستی جهت انجام آنالیز را مشخص بفرمایید)  خدمات درخواستی

Ag        □ 
Al         □ 
As        □     
Au        □ 
B          □  
Ba       □  
Bi         □  
 

Ca      □ 
Cd      □ 
Co       □  
Cr      □ 
Cu     □ 
Hg     □ 
In      □ 
Ir       □   

Fe       □ 
Ga       □ 
Ge      □ 
La      □ 
Li        □ 
Mg      □ 
Mn      □ 
MO    □ 
 

Na      □ 
Nb       □ 
Ni        □ 
Os      □ 
P        □ 
Pb       □ 
Os      □ 
P        □ 

Os        □ 
P          □ 
Pb        □ 
Pt         □ 
Pd        □ 
Pt         □ 
Re         □ 
Rh       □ 
 

Sb          □ 
Se          □ 
Si           □ 
Sn          □ 
Sr          □ 
Ti           □ 
Tl           □ 
U            □ 
 

Te      □ 
Ti       □ 
V         □ 
W        □ 
Zn       □ 
Zr       □ 

 توضیحات:

 میلی لیتر است .خواهشمند است در صورتیکه تمایل دارید باقیمانده نمونه پس از انجام  آنالیز بازگردانده شود در این بخش ذکر نمایید. 100حداقل حجم مورد نیاز براي آنالیز  
 شوندشوند و بعد از آن معدوم میبه مدت دو ماه نگهداري می  حداکثر  هاي دریافتینمونهالزم به ذکر است 

 نظر کارشناسی 
 .         دلیل امکان پذیر نبودن آزمون:□نمی باشد  □انجام این آزمون امکان پدیر می باشد

 تاریخ آماده شدن نتایج: 
 آنالیز: نام و نام خانوادگی کارشناس 

 اداره خدمات فناوري:   تایید
 


