فرم لایه نشانی  PVDآزمایشگاه خدماتی و تحقیقاتی دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

ایمیل:

شماره دانشجویی (اختیاری):

شماره تماس:

آدرس:

ردیف

کد ملی صاحب گرنت (در صورت نیاز به استفاده از گرنت):

نام نمونه

نام و نام خانوادگی صاحب گرنت

ضخامت مد نظر

تارگت

÷

ترکیبات سمی و زیان آور برای سلامتی وجود دارد؟

توضیحات

0
0
3

شرایط نگهداری (در صورت وجود)
ایمنی

حساس به نور
سمی 

حساس به رطوبت

فرار

نگهداری در اتمسفر خاص(ذکر نوع اتمسفر)...........

قابل اشتعال

محرک دستگاه تنفسی

نگهداری در دمای پایین( ذکر دمای مدنظر)..........

قابل جذب از طریق پوست

برنده □

بیماریزا 

نانو سایز 

ندارد



خدمات برای زیرلایههای دریافت شده انجام می گیرد ،نمونه حتما در ظرف مناسب قرار داده شود.



تهیه تارگت و بوته به عهده مراجع کننده می باشد ،اگر درخواست تهیه تارگت و بوته توسط آزمایشگاه را دارید ،حتما با مسئول آزمایشگاه از قبل هماهنگ نمایید .هزینه
تهیه تارگت و بوته به صورت نقدی و بدون احتساب گرنت میباشد.

توضیحات



دقت لایه نشانی  5.0نانومتر(نرخ لایه نشانی  5.0آنگستروم) می باشد .ماکزیمم ضخامت لایه نشانی  055نانومتر می باشد.



در هر ران می توان ماکزیمم دو زیر لایه به ابعاد  0.0در  7سانتیمتر لایه نشانی شود(البته اگر ابعاد زیرلایه کمتر باشد مشکلی نیست).



متقاضی متعهد می گردد که نمونه رادیو اکتیو و انفجاری نمی باشد درغیر این صورت هرگونه خسارت جانی و مالی بر عهده متقاضی خواهد بود.



در صورت بروز حوادث پیش بینی نشده یا سرویس و تعمیر دستگاه به زمان جوابدهی افزوده میشود.



در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از عدم صحت موارد فوق ،خسارت ایجاد شده بر عهده مشتری میباشد.



لایه نشانی فلزاتی همچون  Fe,Ni, Co, Au,Ag,Cu,Cr,Alو دیگر مواد غیر دیرگداز قابل انجام است.
تاریخ و امضاءمتقاضی

توضیحات متقاضی

امکان انجام آزمون (نظر کارشناس دستگاه) می باشد  نمی باشد 

این فسمت توسط آزمایشگاه تکمیل میگردد

هزینه کل آزمون:

سهم پرداختی متقاضی

گرنت شبکه آزمایشگاهی

تاریخ واریز

..........................................

درصد

ریال
رضایت صاحب گرنت دریافت شد (مهم)
ایمیل □ تلفن□ کتبی□

تاریخ و امضاء جوابدهی:

نحوه جوابدهی:

توضیحات:

مبلغ تخفیف

