
 

 دانشگاه تهران

 پردیس دانشکده های فنی

  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 8/01/0931تاریخ تهیه :  کروویوآزمایشگاه مای –های پارامتر پراکندگی با دستگاه تحلیل گر شبکه تعرفه انجام آزمونشرح 

 

به شرح  8/01/0931تحلیل گر شبکه از تاریخ  گیری پارامترهای پراکندگی ادوات پسیو با دستگاهتعرفه انجام آزمون اندازه

 باشد.ذیل می

 توضیحات تعرفه پرداخت -نوع تعرفه  نوع آزمون

 ریال 111/911 پورتیتعرفه کالیبراسیون تک  پورتیپارامتر پراکندگی ادوات تک 

  ریال 111/911 ل تک پورتاندازه گیری هر ماژوتعرفه 

انجام کالیبراسیون برای هر باند 

گیری هر و اندازه فرکانسی مشخص

یک آزمون جداگانه تک پورت  ماژول

 .شودمی محسوب

 ریال 111/011 پورتیتعرفه کالیبراسیون دو  پورتیپارامتر پراکندگی ادوات دو 

 ریال 111/011 پورت ل دواندازه گیری هر ماژوتعرفه 

انجام کالیبراسیون برای هر باند 

گیری هر و اندازه فرکانسی مشخص

یک آزمون جداگانه پورت  دوماژول 

 .شودمی محسوب

 پورتیپارامتر پراکندگی ادوات چند 

 آزمون های جذب و موادسنجی

 یرآزمون تصویربردا

 آزمون های متفرقه

 ریال 111/011 پورتیتعرفه کالیبراسیون دو 

 شود.به صورت زمانی محاسبه میاندازه گیری تعرفه 

 ریال 111/0111تعرفه ورودی آزمون   

  دقیقه 91زمان آزمون بیشتر از دقیقه  91به ازای هر 

 ریال 111/0111

  

انجام کالیبراسیون برای هر باند 

 محاسبهجداگانه  فرکانسی مشخص

 .شودمی

 

 

 



باشد و خارج از شرایط جدول هیچ گونه میذیل تعرفه طرح تخفیف های دانشجویی برای آزمون های فوق به شرح جدول 

 شود.ها در نظر گرفته نمیای برای آزمونتخفیف و کسر هزینه

 توضیحات تعرفه پرداخت شرایط استفاده تخفیف طرحنوع 

 -دانشجویان دانشگاه تهران

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

های خواسته شده آزمون -0

مرتبط با پایان نامه کارشناسی 

 ارشد و دکتری تخصصی باشد.

عنوان پایان نامه و استاد  -2

راهنما باید در فرم درخواست ثبت 

 گردد.

فرم درخواست آزمون باید توسط  درصد کل هزینه آزمون 01

دانشجو تکمیل و با امضای استاد 

 راهنما تایید گردد.

 -دانشجویان دانشگاه تهران

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 آزاد

 

ارائه کارت دانشجویی معتبر  درصد کل هزینه آزمون 11 

 الزامی است.

کلیه دانشجویان دوره کارشناسی 

 ارشد و دکتری تخصصی

 آزاد

 

ارائه کارت دانشجویی معتبر  درصد کل هزینه آزمون 81

 الزامی است.

 

 :گیری توسط آزمایشگاه مایکروویو   اندازهواریزی برای هزینه آزمون  شماره حساب

  0220223091شماره حساب :  بانک ملت -حساب غیرقابل برداشت پردیس فنی

 0112100100081شناسه واریز : 

 

در اختیار شما قرار آزمایشگاه گیری با هماهنگی مسئول اندازه تنها بعد از ارائه فیش واریزی هزینه آزمون* نتایج آزمون 

 گیرد.می

 باشد.می درج شناسه واریز و نام آزمایشگاه مایکروویو در فیش واریز الزامی** 

 این آزمایشگاه ،رساندمیاه هستند افرادی که خواستار ارائه فاکتور یا تایید پرداخت رسمی از طرف آزمایشگبه اطالع *** 

 .نداردارائه فاکتور یا تایید پرداخت رسمی  قبال هیچ گونه مسئولیتی در

 



 

 

 دانشگاه تهران

 پردیس دانشکده های فنی

  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 تاریخ :   آزمایشگاه مایکروویو –گیری پارامترهای پراکندگی فرم درخواست آزمون اندازه

 

 مایکروویو دانشگاه تهران رپرست آزمایشگاهس

 .............................. دانشگاه ............................آقای / خانم ........................... دانشجوی رشته ................................... دانشکده 

گیری پارامترهای پراکندگی مطابق با جدول ذیل در رابطه با به شماره دانشجویی ...................................... جهت آزمون اندازه

 .................................................................................................................پایان نامه با عنوان .......................................

 گردد.معرفی میتحت سرپرستی / راهنمایی آقای/ خانم دکتر  ............................................................................. 

مورد اداوات 

 گیریاندازه
 توضیحات یگیرباند فرکانسی اندازه پورت ماژولتعداد  ماژولنام کامل 

0     

2     

9     

2     

0     

 

 امضا استاد راهنما :                                                           

 تاریخ :                                                             


