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در ) شرایط نگهداری

 (صورت وجود
 )ذکر دمای مدنظر..........( نگهداری در دمای پایین)ذکر نوع اتمسفر...........(       نگهداری در اتمسفر خاص     حساس به رطوبت     حساس به نور

 ایمنی

 ندارد        زا  بیماری         نانو سایز            قابل جذب از طریق پوست             محرک دستگاه تنفسی         قابل اشتعال         فرار        سمی 

در غیر اینصورت اقدامات ایمنی الزم در هنگام کار با ماده در هر یک از موارد ارسال گردد،  Material Safety Data Sheet (MSDS) صورت داشتندر 

 بیان گردد: مورد نظر

  کمال دقت و توجه را داشته باشید، آزمایشگاه در قبال بی توجهی، اطالعات و درخواست های اشتباه مراجعین هیچ گونه مسئولیتی ندارد. تکمیل فرملطفا در حین 

در ظرف مناسب قرار حتما نمونه برداری باید توسط خود متقاضی انجام پذیرد و های دریافت شده انجام می گیرد. نمونهخدمات آنالیز برای نمونه (1

 ده شود.دا

 بهتر است نمونه هایی که حالل الکلی یا آب دارند به صورت خشک شده ارسال شود )برای مواد رقیق، فقط طیف حالل مشاهده می شود( (2

 گردند.نمونه ها تا دو هفته پس از ارسال نتایج در آزمایشگاه نگهداری می (3

 هزینه عودت نمونه ها بر عهده مشتری میباشد. (4

 شود.پیش بینی نشده و یا اشکال در دستگاه به زمان پاسخدهی اضافه میدر صورت بروز حوادث  (5

 .متقاضی متعهد میگردد نمونه های رادیواکتیو و یا انفجاری نمیباشند 

 مبلغ قابل پرداخت درصد گرنت نانو مبلغ کل نحوه تسویه
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