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تعرفه آنالیز با دستگاه FT-IR
هزینه آنالیز نمونه های مربوط به پایان نامه – رساله
دانشجویان دانشگاه زنجان

هرنمونه 574/000ریال

هزینه آنالیز محققین خارج دانشگاه و طرح های پژوهشی
همکاران دانشگاه زنجان

هرنمونه 340/000ریال

 قیمت های جدول فوق در صورت داشتن  02نمونه و باالتر مشمول تخفیف  15درصد خواهد بود.
 تعرفه های فوق تا پایان سال  1931اعتبار دارد.

 قبل از واریز وجه جهت اطمینان از امکان انجام آنالیز و هزینه آنالیز با دفتر آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید.
 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان آماده پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان و اساتید در مورد خدمات مذکور میباشد.

کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و نیز متقاضیان بخشهای خصوصی
(صنعتی و تولیدی) سراسر کشور میتوانند نمونههای خود را به همراه فرم درخواست آنالیز تکمیل شده و فیش بانکی با در نظر داشتن
نکات ذیل به آدرس آزمایشگاه مرکزی پست نمایند و پس از طی مراحل نوبت بندی و انجام آنالیز ،نتایج به یکی از روشهای پست،
فاکس ،حضوری و یا ایمیل به آدرس متقاضی ارسال خواهد شد.



نمونه ها را شماره گذاری کرده و ضمن بسته بندی مناسب آنها ،مشخصات خود را روی آن درج نمایید.



الزم است قبل از دریافت نتایج ،هزینه آنالیزها به شماره حساب ( 1129205013شناسه  )37055570به نام درآمدهای
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان واریز و فیش واریزی به آزمایشگاه تحویل و یا به آدرس زیر ارسال گردد.



نمونه ها پس از انجام آنالیز حداکثر به مدت یک ماه در آزمایشگاه نگهداری میشوند و پس از این مدت ،آزمایشگاه هیچ
گونه مسئولیتی در قبال نگهداری آنها ندارد .لذا هر گونه درخواست بازنگری نسبت به نتایج آزمون حداکثر تا یک ماه پس
از تاریخ انجام آنالیز قابل پیگیری میباشد.



مدت زمان پاسخ دهی  7الی  50روز کاری پس از دریافت نمونه می باشد.

 Material Safety Data Sheet (MSDS) و روش امحاء نمونه در هر یک از موارد ارسال گردد.
آدرس :زنجان  -بلوار دانشگاه  -دانشگاه زنجان  -دانشکده علوم  -گروه شیمی -آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
کدپستی 54575-52775:تلفن 03555043420 :و دورنگارinst @znu.ac.ir 03555043577 :

دانشگاه زنجان – آزمایشگاه مرکزی
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