آقٙبیی ثب أىب٘بر  ٚسٛا٘بیی ٞبی زا٘كٍب ٚ ٜدػٞٚكٍبٜ

فٟطؾز

ٔمسٔٝ

دػٞٚكىس ٜفّٔ ْٛحیغی

دػٞٚكىس ٜفّٔ ْٛحیغی ثب زاقشٗ ٔٛافمز ٘بٔ ٝلغقی اظ ؾبَ  1380فقبِیز ٞبی دػٞٚكی  ٚآٔٛظقی ذٛز ضا زض لبِت چٟبض ٌط ٜٚسرههی
اوِٛٛغی  ،ثیٛسىِٛٛٙغی  ،سٛٙؿ ظیؿشی ٔ ٚحیظ ظیؿز آغبظ ٕ٘ٛز ٜاؾز .ایٗ دػٞٚكىس ٜثٙٔ ٝؾٛض سحمك اٞساف سقییٗ قس ٚ ٜضؾیسٖ ثٝ
اِٛٚیز ٞبی ٔٛضز ٘ؾط ثب سىی ٝثط ٘یطٞٚبی ٞیبر فّٕی ٔشرهم  ٚوبضقٙبؾبٖ ٚضظیس ٚ ٜیبضی ٌطفشٗ اظ سٕبٔی ٔحممبٖ قبیؿش ٝزض ؾغح
وكٛض  ٚثب سٛػ ٝث ٝؾیؿشٓ زؾشٍبٞی  ٚسؼٟیعار دیكطفش ٝآظٔبیكٍبٞی ٔٛفك قس ٜاؾز زض ایٗ ٔسر عطح ٞبی سحمیمبسی ظیبزی ضا زض

ظٔیٞ ٝٙبی ٔٛضز ٘ؾط ث ٝاػطا ضؾب٘س  .اٞساف دػٞٚكىس ٜزض لبِت اٞساف  ٚاِٛٚیشٟبی ٌطٟٞٚبی دػٞٚكی سسٚیٗ قس ٜاؾز.
زضة ٞبی دػٞٚكىس ٜفّٔ ْٛحیغی ثب ٍ٘طـ سِٛیس ؿِٓ ٌ ٚؿشطـ ٔطظٞبی زا٘ف  ٚضفـ ٔكىالر وكٛض اظ عطیك اػطای عطحٟبی وبضثطزی
ث ٝضٚی سٕبٔی ٔحممبٖ  ٚافضبی ٞیبر فّٕی ثبظ ثٛز ٚ ٜدصیطای عطحٟبی دػٞٚكی زض ظٔی ٝٙاِٛٚیشٟبی ٌطٟٞٚب ٔی ثبقسٔ .طوع ثب
زا٘كٍبٟٞبی قٟیس ثبٙٞط  ٚفّ ْٛدعقىی وطٔبٖ ؾبثم ٝسفب٘ ٓٞبٔ ٝثطای اػطای عطحٝای دػٞٚكی ٔكشطن ضا زاضاؾز  ٚثب زا٘كٍبٟٞبی
سطثیز ٔسضؼ،دػٞٚكٍبّٔ ٜی ٟٔٙسؾی غ٘شیه  ٚا٘ؿشیش ٛضاظی وطٔبٖ سفب٘ ٓٞبٔ٘ ٝبٔ ٝاػطای عطح ٔكشطن  ٚدصیطـ زا٘كؼٛی ٔكشطن زض
ٔمبعـ سحهیالر سىٕیّی ضا أضبء ٕ٘ٛز ٜاؾز  ٚثب ؾشبزٞبی ّٔی ٘ب٘،ٛظیؿز فٙبٚضی  ٚؾِّٟٛبی ثٙیبزی ٕٞىبضی زاضز .زا٘كؼٛیبٖ زوشطی
ؾبیط زا٘كٍبٟٞب ٔی سٛا٘ٙس دؽ اظ اضائ ٚ ٝسبئیس دطٚدٛظاَ زض یىی اظ ٌطٟٞٚب  ٚفمس سفب٘ ٓٞبٔ ٝثب زا٘كٍبٔ ٜحُ سحهیُ اظ دكشیجب٘ی ٔبِی ،
فّٕی  ٚدػٞٚكی  ٚأىب٘بر ثرف ثطذٛضزاض ق٘ٛس.
فال ٜٚثط اػطاء  ٚحٕبیز اظ عطحٟبی دػٞٚكی،دػٞٚكىس ٜاظ ثطٌعاضی ٕٞبیف ٞب  ٚوبضٌبٟٞبی

فّٕی حٕبیز ٕ٘ٛز ٚ ٜؾبثم ٝثطٌعاضی

ػٟبضٔیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی ثیٛسىِٛٛٙغی زض ؾبَ ، 1384زٔٚیٗ ٕٞبیف ّٔی ظیؿز قٙبؾی ؾِّٛی ِٛٔ ٚىِٛی زض ؾبَ  ٚ 1386اِٚیٗ
ٌطزٕٞبیی سرههی ذع٘س ٚ ٜزٚظیؿز قٙبؾی زض ؾبَ  1387ضا زض وبض٘بٔ ٝذٛز زاضز ٕٞ .چٙیٗ سبو ٖٛٙچٙسیٗ وبضٌب ٜآٔٛظقی زض ظٔی،ٝٙ
ضٚـ سحمیك زض فّ ْٛظیؿشی ،ؾِّٟٛبی ثٙیبزی ،عطاحی دطایٕط Real time PCR , PCR ،زض دػٞٚكىس ٜثطٌعاض قس ٜاؾز.
ٕٟٔشطیٗ اٞساف دػٞٚكىسٜ
• انالح  ٚثٟجٛز نفبر ٔ ٟٓالشهبزی ٌیبٞبٖ ظضافی  ٚزأٟب ثب اؾشفبز ٜاظ سىٙیه ٞبی دیكطفشِٛٔ ٝىِٛی(ثیٛسىِٛٛٙغی وكبٚضظی).
• ٔغبِق ٚ ٝوبضثطز سىٙیه ٞبی دیكطفشِٛٔ ٝىِٛی زض ظٔی ٝٙغ٘شیه ا٘ؿب٘ی  ،سكریم  ٚزضٔبٖ ثیٕبضی ٞب ث ٝوٕه ضٚقٟبیی ٕٞچ ٖٛؾَّٛ
زضٔب٘ی  ٚغٖ زض ٔب٘ی(ثیٛسىِٛٛٙغی ا٘ؿب٘ی).
• عطاحی  ٚؾبذز زاضٞ ٚب ٔ ٚحهٛالر ٘ ٛسطویت.
• اضائ ٝضاٞىبضٞبی ٔٙبؾت ػٟز وبٞف آالیٙسٞ ٜبی ٔحیغی ثب اؾشفبز ٜاظ ٌیبٞبٖ ٔمب.ْٚ
• اؾشفبز ٜاظ سٛا٘بیی سىٙیه ٞبی ٔرشّف  RS ٚ GISزض ٔغبِقبر ظیؿز ٔحیغی ٔ ٚسَ ؾبظی فطایٙسٞب.
• ٔغبِق ٚ ٝاضظیبثی ٔحیظ ظیؿز  ٚاضائ ٝضا ٜوبض ػٟز ٔسیطیز ٔجشٙی ثط سٛؾق ٝدبیساض  ٚضفـ ٔكىال ر ظیؿز ٔحیغی.
• ثطضؾی سٛٙؿ ظیؿشی ػب٘ٛضی ٌ ٚیبٞی زض ؾغح ٔٙغم ٝای ّٔ ٚی.
ثطذی ٔغبِقبر  ٚفقبِیز ٞب
• ثطضؾی ٘مف ثبوشطیٟبی سیٛثبؾیّٛؼ فطٚوؿیسا٘ؽ  ٚسیٛثبؾیّٛؼ سیٛاوؿیسا٘ؽ زض اؾشرطاع آ ٗٞؾطة  ٚضٚی اظ وب٘ؿٍٟٙبی
ؾِٛفیسی وٓ فیبض.
• ثطضؾی ض٘ٚس ٌؿشطـ افمی قٟط نضٔبٖ ثب اؾشفبز ٜاظ زازٞ ٜبی ٔبٛٞاضِٙ ٜسؾز.
• ایؼبز ٌیبٞبٖ سطاضیرش ٝثٙٔ ٝؾٛض سِٛیس دطٚسئیٗ ٞب  ٚزاضٞٚبی ٔ.ٟٓ
• قٙبؾبیی سطویجبر ٔ ٚشبثِٛیشٟبی طب٘ٛیٌ ٟٓٔ ٝیبٞی ثب ذٛال زاضٚیی.
• ثطضؾی سٛٙؿ ظیؿشی حكطار ٌ ،یبٞبٖ  ٚذع٘سٌبٖ ٔٙٔ ٟٓغم ٚ ٝیب وكٛض.
•ػس ا ؾبظی  ٚوكز ا٘ٛاؿ ؾِّٟٛبی ثٙیبزی  ٚسٕبیع آٟ٘ب ث ٝؾٕز ؾِّٟٛبی ٞسف ثٙٔ ٝؾٛض اؾشفبز ٜزض سطٔیٓ ثبفز.
• ٔغبِق ٝسبطیط ؾٕیز فّعار ؾٍٙیٗ (آِٔٛیٙی٘، ْٛیىُ ،ؾطة ،ضٚی) ثط ٌیبٞبٖ ٔ ٚغبِقٔ ٝىب٘یؿٓ ٞبی ٔمبٔٚز ٌیبٞبٖ زض ثطاثط فّعار
ؾٍٙیٗ .
ایٗ دػٞٚكىس ٜثب زا٘كٍبٟٞبی قٟیس ثبٙٞط  ٚفّ ْٛدعقىی وطٔبٖ ؾبثم ٝسفب٘ ٓٞبٔ ٝثطای اػطای عطحٟبی دػٞٚكی ٔكشطن ضا زاضاؾز  ٚثب
زا٘كٍبٟٞبی سطثیز ٔسضؼ،دػٞٚكٍبّٔ ٜی ٟٔٙسؾی غ٘شیه  ٚا٘ؿشیش ٛضاظی وطٔبٖ سفب٘ ٓٞبٔ٘ ٝبٔ ٝاػطای عطح ٔكشطن  ٚدصیطـ
زا٘كؼٛی ٔكشطن زض ٔمبعـ سحهیالر سىٕیّی ضا أضبء ٕ٘ٛز ٜاؾز  ٚثب ؾشبزٞبی ّٔی ٘ب٘،ٛظیؿز فٙبٚضی  ٚؾِّٟٛبی ثٙیبزی ٕٞىبضی
زاضز.

دػٞٚكىس ٜفّٔ ْٛحیغی زاضای  8آظٔبیكٍب ٜث ٝقطح شیُ ٔیجبقس :

آصٔبیطٍب ٜسیتٛط٘تیه
آصٔبیطٍب ٜط٘تیه ٌیبٞی
آصٔبیطٍب ٜط٘تیه خب٘ٛسی
آصٔبیطٍب ٜسب٘تشیفٛط سشػت ببال
آصٔبیطٍب ٜآ٘بِیض دستٍبٞی
طیف سٙدی خزة اتٕی
آصٔبیطٍب ٜپیص ٘طبٍ٘شٞبی صِضِ ٚ ٝػّ ٚ ْٛفٞ ٖٛٙست ٝای
آصٔبیطٍب ٜا٘ذاصٌ ٜیشی افالتٛوسیٗ
آصٔبیطٍب ٜاوِٛٛطی

آظٔبیكٍب ٜؾیٛٙغ٘شیه :
زض ایٗ آظٔبیكٍبٜ
ثطای ٔكبٞس ٜاػؿبْ ٛٔ ٚػٛزاسی و ٝثب ضربٔز  ٚسطاوٓ ٘ساض٘س اض ٔیىطٚؾىٛح ٞبی ٘ٛضی اؾشفبزٔ ٜیكٛز
ظیطا اؾبؼ وبض ٔیىطٚؾىٛح ٞبی ٘ٛضی فجٛض  ٚیب ا٘شفبَ اظ ػؿٓ ٔٛضز ٔغبِق ٝاؾز  ٚث ٝفّز سفبٚر زض
ٔیعاٖ عشة ٘ٛض ثرف ٞبی ٔرشّف ػؿٓ قىُ  ٚؾبذشٕبٖ ضا ٔیشٛاٖ زض ظیط ٔیىطٚؾىٛح سكریم زاز ایٗ
ضٚـ ٔقٕ َٛسطیٗ ضٚـ ٔكبٞس ٜؾّٞ َٛب ثٛز ٚ ٜلسضر سفىیه آٖٔ 0.20یىطٔ ٖٚیجبقس ایٗ آظٔبیكٍبٜ
ٔؼٟع ثٔ 13 ٝیىطٚؾىٛح ٘ٛضی ث ٝقطح شیُ ٔی ثبقس
ٔیىطٚؾىٛح ٘ٛضی ٔسَ  axiostar plusثب حساوظط ثعضٌٕٙبیی ، 1000xثطای ٔكبٞسٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٜبی ثبثطـ
٘بظن
ٔیىطٚؾىٛح ٘ٛضی ٔسَ  leica galenثب حساوظط ثعضٌٕٙبیی ، 1000xثطای ٔكبٞسٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٜبی ثبثطـ
٘بظن

ٔیىطٚؾىٛح ٘ٛضی ٔسَ  axioskop 2 plusثب حساوظط ثعضٌٕٙبیی  ، 1000xثب لبثّیز اسهبَ ث ٝزٚضثیٗ ٚ
ٚضٛح ٔٙبؾت ثطای ٔكبٞس ٜ ٕٝ٘ٛ٘ ٜای ثبثطـ ٘بظن
ٔیىطٚؾىٛح سكطیحی ٔسَ  stemi 2000 –cثطای ٔكبٞس ٜسٕبْ یب لؿٕشی اظ ؾغح ثسٖ سٕبْ یب لؿٕشی اظ
ؾغح ثسٖ یه حكطٛٔ ٜضز اؾشفبز ٜلطاض ٔیٍیطز  ٚلبثّیز اسهبَ ث ٝزٚضثیٗ زیؼیشبَ ضا زاضز
ٔیىطٚؾىٛح سكطیحی ٔسَ  stemi sv 11فال ٜٚثط زیسٖ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٘ؿجشب ثعضي ثطای قٕبضـ سقساز وّٙی
ٞبی ثبوشطی اؾشفبزٔ ٜیكٛز  ٚلبثّیز اسهبَ ث ٝزٚضثیٗ زیؼیشبَ ٔ ٚب٘یشٛض ضا زاضز
ٔیىطٚؾىٛح ٔشبٌِٛطاف  axiotechثب حساوظط ثعضٌٕٙبیی  1000xثطای ٔكبٞسٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٜبی فّعی
ٔیىطٚؾىٛح ٔشبٌِٛطاف axiolabثب حساوظط ثعضٌٕٙبیی  1000xثطای ٔكبٞسٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٜبی فّعی
ٔیىطٚؾىٛح ٞبی فّٛض ؾب٘ز
ا٘ٛاؿ ذبنی اظ ٔیىطٚؾىٛح ٞبی ٘ٛضی وٙٔ ٝجـ ٘ٛض آٖ دطسٞٛبی فطا ثٙفف اؾز  .ثطای ٔكبٞس ٕٝ٘ٛ٘ ٜظیط
ایٗ ٔیىطٚؾىٛح ٞب ثرف ٞب یب ِٔٛىٞ َٛبی ٚیػ ٜزاذُ ؾّ َٛثب ٔٛاز فّٛض ؾب٘ز یب ٘ٛض افكبٖ ضً٘ آٔیعی
ٔیك٘ٛس  .ظٔب٘ی ٞسف سكریم ٔبوطِٛٔٚى َٛذبل یب ػبیٍب ٜزض ؾّ َٛثبقس،ضٚـ ٞبی ٔقِٕٛی ضً٘ آٔیعی
و ٝث ٝعٛض فبْ ضً٘ ٔیىٙٙس لبثُ اؾشفبز٘ ٜیؿز  .ثطای ضً٘ آٔیعی اذشهبنی ٔ ،قٕٛال اظ ٔىُٕ ٞبی
اذشهبنی ٔشهُ ثٛٔ ٝسس فّٛضؾب٘ز اؾشفبزٔ ٜیكٛز ٛٔ .سس فّٛضؾب٘ز ٘ٛض ضا زض عٛٔ َٛع فطاثٙفف ػصة
ٔیىٙٙس  ٚزض عٛٔ َٛع ثّٙسسطی زض عیف ٔطئی سبثف ٔیىٙٙس  .سهٛیطی و ٝزیسٔ ٜیكٛز حبنُ ٘ٛض سبثف
قس ٜاظ ٕ٘ ٝ٘ٛاؾز  .ضٚزأیٗ  ٚفّٛضؾئیٗ زٛ٘ ٚؿ اظ ضٍٟ٘بی ٔقٕ َٛفّٛضؾب٘ز ٞؿشٙس و ٝث ٝسطسیت ٘ٛض لطٔع
 ٚؾجع اظ ذٛز سبثف ٔیىٙٙس ٔ .یىطٚؾىٛح فّٛضؾٙز ٔٛػٛز زض آظْایكٍب ٜزاضای ٔكرهبر شیُ ٔی ثبقس :
ٔیىطٚؾىٛح فّٛضؾٙز ٔسَ  axioplan 2 imagingثب حساوظط ثعضٌٕٙبیی  ٚ 1000xلبثّیز اسهبَ ثٝ
وبٔذیٛسط  ٚدطیٙشط

آصٔبیطٍب ٜبیٛتىِٛٛٙطی ٌیبٞی
ایٗ آظٔبیكٍبٜ
اِىتشٚفشص افمیHorizontal Electrophoresis
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜغَ ٌصاضی  ٚػسا وطزٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ظیؿزِٛٔ-ىِٛی اظ وبضثطزٞبی ایٗ زؾشٍبٔ ٜیثبقس.
اؾبؼ ایٗ فٗ اؾشفبز ٜاظ ػبثؼبیی شضار ثبض زض یه ٔحیظ ٔبیـ ٘یٕ ٝػبٔس سحز سأطیط یه دشب٘ؿیُ ثطای ػساؾبظی
شضار  ٚسطویجبر ٔرشّف ثٚ ٝیػ ٜدطٚسئیٗ  ٚدّی٘ٛوّئٛسیسٞب اؾز .ػؿٕی و ٝزاضای ثبض ٔظجز اؾز ث ٝعطف لغت
ٔٙفی  ٚػؿٕی و ٝزاضای ثبض ٔٙفی اؾز ث ٝعطف لغت ٔظجز حطوز ٔیوٙس .زض اِىشطٚفطظ افمی اظ غَ آٌبضظ اؾشفبزٜ
ٔیٕ٘بیٙس.
اِىتشٚفشص ػٕٛدیVertical Electrophoresis
غَ ٌصاضی  ٚػسا وطزٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ظیؿزِٛٔ-ىِٛی اظ وبضثطزٞبی ایٗ زؾشٍبٔ ٜیثبقس .اؾبؼ ایٗ فٗ اؾشفبز ٜاظ
ػبثؼبیی شضار ثبض زض یه ٔحیظ ٔبیـ ٘یٕ ٝػبٔس سحز سأطیط یه دشب٘ؿیُ ثطای ػساؾبظی شضار  ٚسطویجبر ٔرشّف
ثٚ ٝیػ ٜدطٚسئیٗ  ٚدّی٘ٛوّئٛسیسٞب اؾز .ػؿٕی و ٝزاضای ثبض ٔظجز اؾز ث ٝعطف لغت ٔٙفی  ٚػؿٕی و ٝزاضای ثبض
ٔٙفی اؾز ث ٝعطف لغت ٔظجز حطوز ٔیوٙس .زض اِهسطٚفطظ افمی اظ غَ دّی آوطیُآٔیس اؾشفبزٔ ٜیٕ٘بیٙس.

 اؾذىشطٚفشٔٛشطی ( :)Spectrophotometerاظ ایٗ زؾشٍب ٜزض قٙبؾبیی سطویجبر آِی ٔ ٚقس٘ی ٔحّ َٛوٝزض ٔحسٚز ٜعٛٔ َٛع  200-820ػصة زاض٘س اؾشفبزٔ ٜی قٛز ٔ( .سَ WPA (Bio Wave-S2100 Diod
) Arrayاظ وكٛضاٍّ٘ؿشبٖ)
سب٘تشیفیٛط ( :)Centrifugeزؾشٍبٞی اؾز و ٝزض آٖ ثب اؾشفبز ٜاظ ٘یطٚی ٌطیع اظ ٔطوع ٔٛاز ضا اظ یىسیٍط
ػسا ٔی وٙٙس .زض ایٗ زؾشٍبٔ ٜحفؾ ٝای وٛٔ ٝاز ػساقس٘ی زض آٖ لطاض زاضز ٔقٕٛالً ث ٝوٕه یه ٔٛسٛض ثٝ
ؾطفز ح َٛیه ٔحٛض ٔی چطذس .ؾ ٝؾب٘شطیفیٛغ زضایٗ آظٔبیكٍبٚ ٜػٛز زاضز ؤ ٝكرهبر آٟ٘ب ث ٝقطح
ظیط اؾز
ٔ - 1سَ  1-13 Sigmaاظ وكٛض إِٓبٖ ثب سٙؾیٓ زٚض حساوظط  13000 u/minثب ضٚسٛض ٔرهٛل ٔیىطٚسیٛح
ٔ - 2سَ  1-15 Sigmaاظ وكٛض إِٓبٖ ثب سٙؾیٓ زٚض حساوظط  15000 u/minثب ضٚسٛض ٔرهٛل ٔیىطٚسیٛح
ٔ - 3سَ  Bp-505 class 2.5اظ قطوز ثٟساز ثب سٙؾیٓ زٚض حساوظط  6000 u/minثب ضٚسٛض ٔرهٛل فبِىٖٛ
ٔ pHتش ٔذَ  :691 Metrohmزؾشٍبٞی اؾز و ٝػٟز ا٘ساظٌ ٜیطی ٔ pHحَّٞٛب اؾشفبزٔ ٜیقٛز ایٗ
زؾشٍب ٜاص ضشوت  ٚ Metrohmوكٛض ؾٛئیؽ ٔیثبقس.
ضیىش  :Shakerاظ ایٗ زؾشٍب ٜػٟز  ٓٞظزٖ ٔبیقبر ثس ٖٚاؾشفبز ٜاظ فٙهط ذبضػی ٘ؾیط ٍٔٙز اؾشفبزٜ
ٔیٌطززٔ .سَ ایٗ زؾشٍب Rotomix ٜاظ قطوز ثٟساز اؾز.

حٕبْ آة ٌشْ ( :)Water bathزؾشٍبٞی اؾز و ٝثغٛض ٚؾیـ زض ا٘ؼبْ آظٔبیكبر ثیٛقیٕی وبضثطز زاضز .
حطاضر آة ٔرعٖ ایٗ زؾشٍب ٜسب حسٚز  100زضػٔ ٝیضؾس .ز ٚحٕبْ آة ٌطْ زض ایٗ آظٔبیكٍب ٜؾبذز
قطوزٞبی فٗ آظٔبٌؿشط  ٚدبضؼ عت ٚػٛز زاضز.
ٞیتش استیشس ( :)Heater & Magnetic Stirrerزؾشٍبٞی ػٟز ٌطْ وطزٖ  ٓٞ ٚظزٖ (ثب وٕه ٍٔٙز)
ٔحَّٞٛب اؾز .ایٗ زؾشٍب ٜثب ٔسَ  MR Hei-Standardاظ قطوز ٞبیسِٚف إِٓبٖ ٔٛػٛز ٔیثبقس.
ٔبوشٚٚی :ٛزؾشٍبٞی اؾز و ٝثب اؾشفبز ٜاظ ا٘طغی أٛاع ثؿیبض وٛسب ٜضازیٛیی یب ٔبوطٚٚی ،ٛحطاضر ٔٛضز ٘یبظ
ثطای ٌطْ وطزٖ اػؿبْ ٛٔ ٚاز ضا زض ٔسر ظٔبٖ وٛسبٞی سأٔیٗ ٔی وٙس .اظ ایٗ زؾشٍب ٜثب ٔسَ  Panasonicزض
آظٔبیكٍبٛٔ ٜػٛز اؾز.
ا٘ىٛببتٛس ( :)Incubatorیه اثعاض آظٔبیكٍبٞی اؾز و ٝزض آظٔبیكٍبٞ ٜب ثطای وكز  ٚضقس زازٖ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی
ظ٘سٔ ٜب٘ٙس ؾَّٞٛب یب ٔیىطٚةٞب ث ٝوبض ٔی ضٚز .ایٗ ٚؾیّ ٝثب وٙشطَ ضعٛثز ،زٔبٔ ،یعاٖ اوؿیػٖ  ٚزی
اوؿیس وطثٗ قطایغی ٔٙبؾت ثطای ضقس اٚضٌب٘یؿٓ ٞبی ظ٘س ٜفطأ ٓٞی وٙس .ا٘ىٛثبسٛض ٔٛػٛز زض آظٔبیكٍب ٜاظ
قطوز  Memertإِٓبٖ ثب لبثّیز سٙؾیٓ زٔب ٔیثبقس.
ٛٞد الٔیٙبسٔ :حفؾٝای ایٕٗ اظ فٛأُ ثیِٛٛغیىی ثطای ٔحیظ ،ادطاسٛض ٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٚب ایؼبز ٔیوٙس.
زٛ٘ ٚؿ ٛٞز زض آظٔبیكٍب ٜث ٝقطح ظیط ٔٛػٛز اؾز.
ٛٞ - 1ز الٔیٙبض ز٘ ٚفطٔ ٜسَ  Telstar BH-100اظ وكٛض اؾذب٘یب
ٛٞ - 2ز الٔیٙبض یه ٘فطٔ ٜسَ  BSC 126اظ وكٛض ایطاٖ
فشیضس  : -80ثطای ٍٟ٘ساضی عٛال٘ی ٔسر ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب اؾشفبزٔ ٜی قٛز .فطیعض ٔٛػٛز زض آظٔبیكٍب ٜاظ قطوز
 GFLإِٓبٖ ٔیثبقس.
ٞیتش بالن ( :)Heater blockزؾشٍبٞی و ٝثطای ٌطْ وطزٖ ٔٛاز زاذُ ٔیىطٚسیٛح ثب زٔبی ٔكرم
اؾشفبزٔ ٜیقٛزٞ .یشط ثالن قطوز ٘سای فٗ زة آظٔبیكٍبٛٔ ٜػٛز ٔیثبقس.
بزس ضٕبس اِىتش٘ٚی ( :)Electronic grain counterثطای قٕبضـ ؾطیـ سقساز ٔكرهی ثصض ثب سقییٗ لغط
سمطیجی ثصض وبضثطز زاضز .ایٗ زؾشٍب ٜثب ٔكره Wagtech international ٝاظ وكٛض اٍّ٘ؿشبٖ ٔیثبقس.
اتٛوال :)Autoclave( ٚزؾشٍبٞی اؾز و ٝثب اؾزفبز ٜاظ ثربض آة سحز فكبض فُٕ اؾشطیّیعاؾی ٖٛضا ا٘ؼبْ
ٔیزٞس .اظ ایٗ زؾشٍب ٜزض ؾ ٝا٘ساظ ٜوٛچهٔ ،شٛؾظ  ٚثعضي زض آظٔبیكٍبٛٔ ٜػٛز اؾز.
اظ GFL 2001/4آة ٔمطشٌیشی :ثطای سٟی ٝآة ٔمغط یىجبض سمغیط اؾشفبزٔ ٜیقٛز .ایٗ زؾشٍب ٜثب ٔسَ
وكٛض إِٓبٖ ٔیثبقس.
آسیبة :ػٟز ذطزوطزٖ ٔٛاز ذكه ٔرشّف اؾشفبزٔ ٜی قٛز  .ایٗ زؾشٍب ٜثب ٔسَ

Wagtech 3303

 Laboratory millاظ وكٛض اٍّ٘یؽ ٔٛػٛز ٔیثبقس.
طَ اسىٗ ( :)Gel scan 2000ثطای ػساوطزٖ لغقبر ٔرشّف  DNAاؾشفبزٔ ٜیقٛز .ایٗ زؾشٍب ٜاظ
قطوز ٔ Corbett researchیثبقس.

طَ دان (ٔ :)Gel doc.حفؾٝای ثب سبثف ٘ٛض ٔطئی ٛ٘ ٚض  ،UVػٟز فىؿجطزاضی اظ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی غَ آٌبضظ
اؾشفبزٔ ٜی قٛز .ایٗ زؾشٍب ٜلبثّیز اسهبَ ث ٝزٚضثیٗ  ٚوبٔذیٛسط ضا زاضز ٔ .سَ  G:Boxاظ قطوز Syngene

زض آظٔبیكٍبٛٔ ٜػٛز اؾز.
س٘ٛیىبتٛس :زؾشٍبٞی و ٝػٟز ذطز وطزٖ ٕٛٞ ٚغ٘بیع وطزٖ ٔٛاز اؾشفبزٔ ٜیقٛز ایٗ زؾشٍب ٜثب ٔسَ
 UP200Sاظ وكٛض إِٓبٖ زض آظٔبیكٍبٛٔ ٜػٛز اؾز .
آ :ٖٚػٟز ذكه وطزٖ ٔٛاز ٔرشّف ٚ ٚؾبیُ اؾشفبزٔ ٜیقٛز ٔ .سَ ٔٛػٛز زض آظٔبیكٍبٜ

 Oven 50اظ

قطوز ثٟساز اؾز.
تشٔٛسبیىش :زؾشٍبٞی و ٝثب ایؼبز چطذٞ ٝبی ٔرشّف زٔبیی أىبٖ سىظیط لغقبر ذبل اؾیس ٘ٛوّئیه ضا
فطأ ٓٞیوٙس .اظ ایٗ زؾشٍب ٜؾ ٕٝ٘ٛ٘ ٝزض آظٔبیكٍب ٜث ٝقطح ظیط ٚػٛز زاضز.
 - 1سطٔٛؾبیىّط ٌطازیب٘ز  Mastercycler gradient Eppendorfاظ وكٛض إِٓبٖ ثب  96ذب٘ٝ
 - 2سطٔٛؾبیىّطٔقِٕٛی  Mastercycler Eppendorfاظ وكٛض إِٓبٖ ثب  96ذب٘ٝ
 - 3سطٔٛؾبیىّطٔقِٕٛی  Mastercycler personal Eppendorfاظ وكٛض إِٓبٖ ثب  48ذب٘ٝ
 :Real time PCRزؾشٍبٞی و ٝثطای ثطضؾی ثیبٖ وٕی غٟ٘ب اؾشفبزٔ ٜیقٛزٔ .سَ ٔٛػٛز زض آظٔبیكٍبٜ
ؾبذز قطوز  Corbett Researchاؾشطاِیب اؾز.

آصٔبیطٍب ٜبیٛتىِٛٛٙطی خب٘ٛسی
ایٗ آظٔبیكٍبٜ
اؾىٗ زضاح Scan Drop
ظٔی ٝٙوبضثطزی زؾشٍب :ٜاظ ایٗ زؾشٍب ٜثطای ذٛا٘سٖ ٔیعاٖ ػصة ٘ٛضی ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ظیؿشی (  (DNA, RNAزض
ٔحسٚز ٜعٛٔ َٛعٞبی ) 190-270 (UV-VISػٟز حؼٓٞبی زضحس ٘ب٘ ٛاؾشفبزٔ ٜیقٛز
بٗ ٔبسی()Water bath
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب : ٜثٗ ٔبضی یب حٕبْ آة ٌطْ ثب وٕه آة  ٚسٙؾیٓ زٔبی ٔٛضز ٘ؾط ٔحیغی ػٟز زازٖ
حطاضر غیط ٔؿشمیٓ ثٕٞٝ٘ٛ٘ ٝب  ٚایؼبز زٔبی ٔٙبؾت ثطای قطٚؿ  ٚػطیبٖ آظٔبیف ثىبض ٌطفشٔ ٝیقٛز
حٕبْ آة ٌطْ ( :)Water bathزؾشٍبٞی اؾز و ٝثغٛض ٚؾیـ زض ا٘ؼبْ آظٔبیكبر ثیٛقیٕی وبضثطز زاضز  .حطاضر
آة ٔرعٖ ایٗ زؾشٍب ٜسب حسٚز  100زضػٔ ٝیضؾس
بٗ ٔبسی ضیىشداس()water bath shaker

صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜایؼبز حطاضر غیط ٔؿشمیٓ ٕٞطا ٜثب  ٓٞظزٖ ٔبیقبر ثس ٖٚاؾشفبز ٜاظ ٍٔٙز
آ)Oven(ٖٚ
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜایؼبز زٔبٞبی ثبال ثطای ذكه  ٚاؾشطیُ وطزٖ ٚؾبیُ ذكه  ٚحطاضر زازٖ زض عَٛ
آظٔبیف
آٞ ٖٚیبشیذاسیٖٛ
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب ٜایؼبز زٔبی الظْ ٚحطوز زٚضا٘ی ٚقطایظ زٚضا٘ی ثطای ٚاوٙف ٞبی زٚضي ؾبظی-ایؼبز
ضعٛثز ٚزٔب  ٚقطایظ ٔٙبؾت ضقس ثطای وكز
ا٘ىٛببتٛس ()Incubator
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜا٘ىٛببتٛس ( :)Incubatorیه اثعاض آظٔبیكٍبٞی اؾز و ٝزض آظٔبیكٍبٜٞب ثطای وكز ٚ
ضقس زازٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ظ٘سٔ ٜب٘ٙس ؾَّٞٛب یب ٔیىطٚةٞب ث ٝوبض ٔیضٚز .ایٗ ٚؾیّ ٝثب وٙشطَ ضعٛثز ،زٔبٔ ،یعاٖ اوؿیػٖ
 ٚزی اوؿیس وطثٗ قطایغی ٔٙبؾت ثطای ضقس اٚضٌب٘یؿٓٞبی ظ٘س ٜفطأ ٓٞیوٙس.
ایٙىٛببتٛس یخچبِذاس)) refrigerator Incubator
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜایؼبز ضعٛثز ٚزٔب  ٚقطایظ ٔٙبؾت ثطای وكز زض زٔبی دبییٗ
ضیىش ایٙىٛببتٛس( )Incubator shaker
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜایؼبز ضعٛثز ٚزٔب ٛ٘ٚض ٚقطایظ ٔٙبؾت ٕٞطا ٜثب ٛٞازٞی  ٓٞ ٚظزٖ ثطای ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی
ٔبیـ زض زٚض ٔٙبؾت

یخ سبصICE MAKER
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜسٟی ٝید
ٞیتشاستیشس) Heater & Magnetic Stirrer
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜزؾشٍبٞی ػٟز ٌطْ وطزٖ  ٓٞ ٚظزٖ (ثب وٕه ٍٔٙز) ٔحَّٞٛب اؾز.
ٞیتشبالنHeater block

صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜزؾشٍبٞی و ٝثطای ٌطْ وطزٖ ٔٛاز زاذُ ٔیىطٚسیٛح ثب زٔبی ٔكرم اؾشفبزٔ ٜیقٛز.
سب٘تشیفیٛط یخچبِذاس( )refrigerator Centrifuge
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜصٔی ٝٙوبسبشدی سب٘تشیفیٛط :زؾشٍبٞی اؾز و ٝزض آٖ ثب اؾشفبز ٜاظ ٘یطٚی ٌطیع اظ ٔطوع
ٔٛاز ضا اظ یىسیٍط ػسا ٔی وٙٙس .زض ایٗ زؾشٍبٔ ٜحفؾ ٝای وٛٔ ٝاز ػساقس٘ی زض آٖ لطاض زاضز ٔقٕٛالً ث ٝوٕه یه
ٔٛسٛض ث ٝؾطفز ح َٛیه ٔحٛض ٔیچطذس .ثب سٙؾیٓ زٚض حساوظط  15000 u/minثب ضٚسٛض ٔرهٛل ٔیىطٚسیٛح

ٔیٙی سب٘تشیفیٛط mini Cerifuge
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜضؾٛة ٌیطی ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛػساؾبظی ٔٛاز اظ یىسیٍط
ٕٛٞط٘بیضس Hemojenayzer
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜػٟز یىٛٙاذز وطزٖ ٔحیظ آظٔبیف  ٚسٛظیـ ٔٙبؾت شضار ٕٛٞ ٚغ٘یعٚ ٜذطز وطزٖ ٔٛاز
وبضثطز زاضز.
ٛٞدالٔیٙبس( ( Laminar flow hood
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜایؼبز اسبله اؾشطیُ  .ایٗ ٛٞز اظ ا٘ٛاؿ ٛٞزٞبی ٔیىطٚثی  ٚوكز ؾّ َٛاؾز و ٝفضبیی
اؾشطیُ ٔٙبؾت وكز ضا فطأ ٓٞیوٙس
اَ ایضا Eliza
ظٔی ٝٙوبضثطزی زؾشٍب ELISA:ٜیه سىٙیه ظیؿز قیٕیبیی اؾز ،و ٝزض ایٕٙی قٙبؾی ثٙٔ ٝؾٛض سقییٗ ٚػٛز
آ٘شی ثبزی یب آ٘شی غٖ زض یه ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝوبض ٌطفشٔ ٝیضٚز .وبضثطز ایٗ سىٙیه زض دعقىی  ٚآؾیت قٙبؾی ث ٝفٛٙاٖ
یه اثعاض سكریهی ٕٞب٘ٙس ث ٝوبضٌیطی وٙشطَ ویفیز زض نٙقز اؾز
ٔیىشٚتmicrotomْٛ
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜسٟی ٝثطـ ٞبی ٔیىطٚؾىٛدی ثب ضربٔز ٔیىطٚثی اظ ثبفز ٞب
اسپىتشٚفتٔٛتشSpectrophotometer
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜوبضثطز زؾشٍب : ٜاؾذىشطٚفشٔٛشط زؾشٍبٞی اؾز و ٝثطای ا٘ساظٌ ٜیطی غّؾز ٔبز ٜضٍ٘ی
ٔحِّٟٛب چ ٖٛا٘ساظٌ ٜیطی اٚض – ٜاؾیس اٚضیه ٘ ٚؾیط آٖ ث ٝوبض ٔی ضٚز .
اؾذىشطٚفشٔٛشط ػصة ٘ٛض ضا ثٚ ٝؾیّ ٝیه ٔبزٔ ٜبیـ زض عٛٔ َٛػٟبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛا٘ساظٌ ٜیطی ٔیىٙس  .ثسیٛٙؾیّٝ
اػعای یه ٔبزٔ ٜؼ َٟٛضا ٔی سٛاٖ ٔكرم وطز یب غّؾز سقسازی اظ ٔٛاز ٔقّ ْٛضا ا٘ساظٌ ٜیطی ٕ٘ٛز.

زؾشٍب ٜاؾذىشطٚفشٔٛشط اظ ز ٚلؿٕز اؾذىشطٔٚشط( سكىیُ عیف )  ٚفشٔٛشط( ٘ٛضؾٙؼی ) سكىیُ قس ٜاؾز.
اؾذىشطٔٚشط ثركی اؾز وٛ٘ ٝض طبثز ثب عٛٔ َٛع زِرٛا ٜثٚ ٝػٛز ٔی آٚضز  ٚقبُٔ ٔٙجـ ٘ٛض – فسؾی – قىبفٟب -
ٔٛٙوطٔٚبسٛض ٔی ثبقس
اظ ایٗ زؾشٍب ٜزض قٙبؾبیی سطویجبر آِی ٔ ٚقس٘ی ٔحّ َٛو ٝزض ٔحسٚز ٜعٛٔ َٛع  200-820ػصة زاض٘س اؾشفبزٜ
ٔیقٛز

آة ٔمطشٌیشیWater distilling
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜسٟی ٝآة ٔمغط یه ببس تمطیش
تشاصٚ
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب ::ٜا٘ساظٌ ٜیطی ٚظٖ ٕ٘ٝ٘ٛ
سطاظٞٚبیی ثب زلز ٌ 0/1طٌْ 0/001 ،طْ ٌ 0/0001 ٚطْ زض ایٗ آظٔبیكٍبٚ ٜػٛز زاضز

 .سطاظ ٚزؾشٍبٞی زلیك ٚ

حؿبؼ اؾز و ٝزض اؾشفبز ٜاظ آٖ ثبیس ٘ىبسی ضا ضفبیز ٕ٘ٛز.

فشیضس FREEZER-86
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب :ٜثطای ٍٟ٘ساضی عٛالٖی ٔسر ٕ٘ٞٝ٘ٛب اؾشفبزٔ ٜیقٛز.

اتبق وطت سَّٛ
ا٘ىٛثبسٛض CO2
ظٔی ٝٙوبضثطزی زؾشٍب : ٜایٗ زؾشٍب ٜثب ایؼبز قطایظ زٔبیی ٔ ٚیعاٖ فكبض

ٙٔ CO2بؾت ٔحیظ ایس ٜآَ

ػٟز ٍٟ٘ساضی  ٚوكز ؾَّٞٛبی ٔٛضز٘ؾط فطأ ٓٞیآٚضز.
ٔیٙی سب٘تشیفیٛط Mini Cerifuge
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب : ٜثب اؾشفبز ٜاظ ایٗ زؾشٍبٔ ٜی سٛاٖ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔرشّف ضا ضؾٛة ٌیطی  ٚاظ  ٓٞػسا
ٕ٘ٛز.

ٔیىشٚسىٛپ ٔؼىٛع )(Invert Microscope
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب : ٜثب اؾشفبز ٜاظ ایٗ ٔیىطٚؾىٛح ٔیشٛاٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ظ٘س ٜظیؿشی ضا ثطضؾی ٔ ٚكبٞسٜ
ٕ٘ٛز.

اتبق فّٛسیتٔٛتشی:
دستٍب ٜفّٛسیتٔٛتش ):(Flowcytometer
صٔی ٝٙوبسبشدی دستٍب : ٜضٚـ زؾشٍبٞی ثؿیبض ؾطیـ  ٚلسضسٕٙس  ٚیه سىِٛٛٙغی ثیٛفیعیىی ثط اؾبؼ ِیعض
اؾز و ٝثطای ػساؾبظی ،قٕبضـ ؾّ ،َٛسكریم ثیٔٛبضوط ٟٙٔ ٚسؾی دطٚسئیٗ ثب فجٛض زازٖ ؾَّٛ

ٞب ثٝ

نٛضر سه سه اظ ٔمبثُ ِیعض اؾشفبزٔ ٜی قٛز .ایٗ زؾشٍب ،ٜأىبٖ آ٘بِیع چٙسدبضأشطی  ٓٞظٔبٖ ٔكرهٞ ٝبی
قیٕیبیی  ٚیب فیعیىی ضا سب ٞعاضاٖ شض ٜزض ٞط طب٘ی ٝفطأ ٓٞیوٙس.

آصٔبیطٍب ٜآ٘بِیض دستٍبٞی

ایٗ آظٔبیكٍبٜ

طیف سٙح خزة اتٕی Atomic Absorption Spectrometer
زؾشٍب ٜػصة اسٕی یىی اظ زؾشٍبٟٞبی ٔفیس  ٚوبضا ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی ا٘ٛاؿ ٔرشّف فّعار  ٚقج ٝفّعار اؾز ،و ٝزض ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی
ٔرشّف آة ،ذبن  ٚثبفشٟبی ٌیبٞی  ٚػب٘ٛضی (ذ ،ٖٛدالؾٕب ٛٔ )... ٚضز اؾشفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز.
لببّیتٟب :سقییٗ غّؾز فٙبنط زض ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔرشّف  ٚوبضثطز زض ظٔیٞ ٝٙبی ٟٔٙسؾی ،فّ ْٛدبی ٚ ٝوكبٚضظی  .وٙشطَ زؾشٍبٜ
ثهٛضر وبٔال ٘طْ افعاضی  ٚاظ عطیك وبٔذیٛسط ثٛز ٚ ٜزاضای سٛا٘بیی سهحیح ػصة ظٔی ٝٙثهٛضر ذٛزوبض ٔی ثبقس.
 -زاضای  30الٔخ وبسسی سٛذبِی (Al, Ag, As,Au, Ca, Co, Cr, Cu, Cd, Fe, Ga, Hg, K, Li, Mg, Mn,

) ٚ Mo, Na, Ni, Nb, P, Pd, Pb, Sb, Sn, Ti, V, Znاؾشب٘ساضزٞبی ٔحّ َٛفٙبنط
 ٔؼٟع ث ٝؾیؿشٓ ٞیسضیس  ( VGAا٘ساظٌ ٜیطی فٙبنط  ... ٚ Hg, As, Seزض حس ) ppb ٔؼٟع ث ٝؾیؿشٓ وٛضٌ ٜطافیشی ) ، (GTAو ٝثؿیبض حؿبؾشط اظ ضٚقٟبی ققّ ٝای اؾز ٔ .مساض ٕ٘ٔ ٝ٘ٛهطفیزض حس ٔیىطِٚیشط ثٛز ٚ ٜثؿیبضی اظ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ٔب٘ٙس حالِٟبی آِیٔ ،بیقبر زاضای غّؾز ثبال

 ٚؾطْ ذٖٛ

ٔؿشمیٕب سٛؾظ وٛضٌ ٜطافیشی آ٘بِیع ٔی ق٘ٛس.
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔٛسد استفبدٔ :ٜحّ َٛآٔبز ٜؾبظی قس ٜاظ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی آة ،ذبن ،ثبفز ٌیبٞی  ٚػب٘ٛضی ،ذ ٚ ٖٛدالؾٕب .. ٚ
ٚاحذ ا٘ذاصٌ ٜیشیppm, ppb :

تدٟیضات خب٘بی :ؾیؿشٓ ٌٕ٘ ٝ٘ٛصاضی اسٔٛبسیه ،وٕذطؾٛض ٛٞا  ٚوذؿٞ َٛبی الظْ
دستٍبٟٞبی خب٘بی  :ؾیؿشٓ ققّ ،(Flame-110 series) ٝوٛضٌ ٜطافیشی ) ،(GTA-110 seriesؾیؿشٓ سِٛیس ثربض (VGA-

) ،77ذٙه وٗ ).(Chiller

اسپىتشٚفتٔٛتش Spectrophotometer
اظ ایٗ زؾشٍب ٜزض قٙبؾبیی سطویجبر آِی ٔ ٚقس٘ی ٔحّ َٛو ٝزض ٔحسٚزٛ٘ ٜض ٔطئی NIR ٚ UV ،ػصة زاض٘س اؾشفبزٔ ٜی قٛز.
لببّیتٟب :ثب ٔحسٚز ٜعٛٔ َٛع ٘ 200-700ب٘ٔٛشط ،ثب لبثّیز اؾىٗ ؾطیـ عٛٔ َٛع ،یه ػبیٍب ٜؾُ ،لبثُ اؾشفبز ٜػٟز
آظٔبیكبر ضٚسیٗ قیٕیبیی ثب لبثّیز اؾشفبز ٜاظ چٙس عٛٔ َٛع ث ٝعٛض ٕٞعٔبٖ.
آضىبسسبصUV-VIS :

ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔٛسد ا٘ذاصٌ ٜیشیٞ ٕٝ٘ٛ٘ :بی ٔحّٔ ٚ َٛبیـ

لببّیتٟب :ثب ٔحسٚز ٜعٛٔ َٛع ٘ 150-3200ب٘ٔٛشط ،حؿبؾیز فبِی ثب لبثّیز اؾىٗ ؾطیـ عٛٔ َٛع 12 ،ػبیٍب ٜؾُ ،سٛا٘بیی
سٙؾیٓ زٔبی ٔحُ لطاض ٌطفشٗ ؾُ ،لبثُ اؾشفبز ٜزض ظٔیٞ ٝٙبی ٔرشّف دعقىی ،ثیٛقیٕی  ٚنٙقز
آضىبسسبصUV-Vis -NIR :

ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔٛسد ا٘ذاصٌ ٜیشیٞ ٕٝ٘ٛ٘ :بی ٔحّٔ ٚ َٛبیـ
لببّیتٟب :ثب ٔحسٚز ٜعٛٔ َٛع ٘ 200-900ب٘ٔٛشط ثب لبثّیز اؾىٗ ؾطیـ عٛٔ َٛع ،یه ػبیٍب ٜؾُ ،لبثُ اؾشفبز ٜثطای
وبضٞبی فّٛضؾب٘ؽ
آضىبسسبصFluorescence :

ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔٛسد ا٘ذاصٌ ٜیشیٞ ٕٝ٘ٛ٘ :بی ٔحّٔ ٚ َٛبیـ
تدٟیضات خب٘بی دستٍب :ٜؾُ ٞبی وٛاضسعی زض حؼٕٟبی زٚیؿز  ٚدب٘هس ٔیىطِٚیشط ٔ 2 ٚیّی ِیشط.

دستٍب ٜوشٔٚبتٌٛشافی ٔبیغ بب وبسایی ببال
)High Performance Liquid Chromatography (HPLC
ا یٗ زؾشٍب ٜثطای ػساؾبظی  ٚقٙبؾبیی اػعاء ؾبظ٘سٛٔ ٜاز غیط فطاض ٘ ٚبدبیساض زض ثطاثط ٌطٔب قبُٔ ؾٕ ،ْٛلٙسٞب ،زاضٚ

ٞب ٚ

سطویجبر ثیِٛٛغیه ثىبض ٔی ضٚز و ٝزض نٙقز  ٚظٔیٞ ٝٙبی ٔرشّف فّ ْٛوبضثطز زاضز  .ایٗ زؾشٍب ٜلبثّیز سكریم ثبالیی زاضز
 ٚاظ ٘ؾط زلز ،نحز  ٚؾطفز آ٘بِیع اظ ػّٕ ٝثٟشطیٗ ٞب زض ز٘یب ٔی ثبقس  ٚاػعاء یه سطویت ضا اظ ٘ؾط ویفی  ٚوٕی اِجش ٝثب زض
زؾز زاقشٗ قبٞس ػساؾبظی  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ٔی وٙس.
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔٛسد استفبدٞ ٕٝ٘ٛ٘ :ٜبی ٔحّٔ ٚ َٛبیـ
تدٟیضات خب٘بی :آقىبضؾبظ  ٚ UV-VISفّٛضؾب٘ؽ ،ؾشٟ٘ٛبی الظْ  ٚؾطٍٟ٘بی سعضیك ٕ٘ٝ٘ٛ

دستٍب ٜوشٔٚبتٌٛشافی ٔبیغ بب وبسایی بسیبس ببال
)Ultra High Performance Liquid Chromatography (UHPLC
ایٗ زؾشٍب  ٜثطای ػساؾبظی ،قٙبؾبیی  ٚا٘ساظٌ ٜیطی وٕی اػعاء ؾبظ٘سٛٔ ٜاز غیط فطاض ٘ ٚبدبیساض زض ثطاثط حطاضر؛ قبُٔ ا٘ٛاؿ
ؾٕ ،ْٛلٙسٞبٚ ،یشبٔیٗ ٞب ،زاضٞٚب  ٚسطویجبر ثیِٛٛغیه ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝوبض ٔی ضٚز.
ٚیػٌیٟبی ٔٙحهط ث ٝفطز ایٗ ٘ٛؿ وطٔٚبسٌٛطافی ٔبیـ ثب وبضایی ثؿیبض ثبال ،اظ

ػّٕٝ؛ ٚػٛز دٕخ ٞبیی ثب سٛا٘بیی ایؼبز فكبض

ثؿیبض ثبال (ٔ ٚ )1000 barهطف حؼٓ ثؿیبض وٓ ٕ٘( ٝ٘ٛزض حس ٔ 1-5یىطِٚیشط) ؾجت ثٟجٛز ػساؾبظی ،افعایف حؿبؾیز ٚ
وبٞف ظٔبٖ آ٘بِیع زض ایٗ ؾیؿشٓ ٘ؿجز ث HPLC ٝقس ٜاؾز.
ٚاحذ ا٘ذاصٌ ٜیشی ٚ ppb :وٕشط

ٕ٘ٞ ٖٛبی ٔحّٔ ٚ َٛبیـ
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔٛسد استفبدٜ :ٜ
تدٟیضات خب٘بی  :آقىبضؾبظ  UV-VISاظ ٘ٛؿ ) ، Multiple Wavelength Detector (MWؾشٞ ٖٛبی الظْ ٚ
ؾطٍٟ٘بی سعضیك ٕ٘ٝ٘ٛ
دستٍب ٜوشٔٚبتٌٛشافی ی٘ٛی )Ion Chromatography (IC
ایٗ زؾشٍب ٜیه ٘ٛؿ  HPLCاؾز و ٝأىبٖ ػساؾبظی ؾطیـ  ٚقٙبؾبیی وٕی  ٚویفی آ٘یٟ٘ٛب ی ٔرشّف ٔٛػٛز زض ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی
ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛذهٛنب آة ضا فطأ ٓٞی ؾبظز  .ان َٛایٗ زؾشٍب ٜثط ٔجٙبی ػساؾبظی  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ثب آقىبضؾبظ ٞسایز ؾٙغ ثٛز،ٜ
و ٝایٗ آقىبضؾبظ ثٕٞ ٝطا ٜیه فط٘ٚكب٘ٙس ٜاسٔٛبسیه حس سكریم ثؿیبض ذٛثی ثطای آ٘بِیع آ٘یٟ٘ٛب ضا زاضا ٔی ثبقسِ ،صا ثط ایٗ
ٔت ثؿیبضی اظ ٔعاحٕشٟب زض حیٗ آ٘بِیع حصف ذٛاٞس قس  .ایٗ ضٚـ زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط ضٚقٟب اظ ظٔبٖ وٕشط ٕٞ ٚچٙیٗ حس
٘ب
سكریم دبییٙشطی ثطذٛضزاضؾز.
لببّیتٟب :سؼعی ٚ ٝسحّیُ وٕی  ٚویفی آ٘یٟ٘ٛبی ٌط ٜٚا ٚ َٚز( ْٚفّٛض ،وّط ،ثطْ٘ ،یشطار٘ ،یشطیز ،فؿفبر ،فؿفیز ،ؾِٛفبر،
ؾِٛفیز)
آضىبسسبصٞ :سایز ؾٙؼی Conductivity with Auto Suppressor
ٚاحذ ا٘ذاصٌ ٜیشیppm :

ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔٛسد استفبدٞ ٕٝ٘ٛ٘ :ٜبی ٔحّٔ ٚ َٛبیـ

آٔی ٛٙاسیذ آ٘بِیضسAmino Acid Analyzer:
ایٗ زؾشٍب ٜثطای قٙبؾبیی  ٚا٘ساظٌ ٜیطی اؾیس آٔیٞ ٝٙبی آظاز  ٚاؾیس آٔی ٚ ٝٙدذشیسٞبی ٞیسضِٚیع قس ٜاظ دطٚسئیٟٙب زض
ٔبیقبر فیعیِٛٛغیهٛٔ ،ضز اؾشفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز ،ایٗ زؾشٍب ٜزض سحمیمبر ثیٛقیٕیبیی ،نٙبیـ غصایی ،زاضٚیی  ٚآظٔبیكٍبٟٞبی
سكریم عجی وبضثطز زاضز.
لببّیت :ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚقٙبؾبیی اؾیس آٔیٞ ٝٙب  ٚدّی آٔیٟٙبی ٔرشّف (اؾذطٔیٗ ،اؾذطٔیسیٗ ،دٛسط ؾیٗٞ ،یؿشیسیٗ  )... ٚضا
زاضز.
ٚاحذ ا٘ذاصٌ ٜیشیppm, ppb :

ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔٛسد استفبدٞ ٕٝ٘ٛ٘ :ٜبی ٔحّٔ ٚ َٛبیـ
دستٍبBioscan ٜ

ایٗ زؾشٍب ٜیه ٘ٛؿ  HPLCسحز وٙشطَ وبٔذیٛسط ػٟز آ٘بِیع وطثٞٛیسضاسٟب ،اِىّٟب  ٚلٙس اِىّٟب ٔی ثبقس.

لببّیت :سؼعی ٚ ٝسحّیُ وٕی  ٚویفی

وطثٞٛیسضاسٟبیی ٔب٘ٙس ٌّٛوع ،فطٚوشٛظ ،ؾبوبضظٔ ،ب٘یش ،َٛاِىّٟب  ٚلٙس اِىّٟب زض

ٔبسطیؿٟبی ٔرشّف اظ ػّٕٛ٘ ٝقیس٘یٟب ،آة ٔی ،ٜٛقیط فؿُ ،قىالر  ٚآزأؽ.
ٚاحذ ا٘ذاصٌ ٜیشیppm :
آضىبسسبصAmperometric :

ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد استفبدٔ :ٜحّٔ ٚ َٛبیـ
دستٍب ٜوشٔٚبتٌٛشافی ٌبصی )Gas Chromatography (GC
ایٗ زؾشٍب ٜثطای ػساؾبظی  ٚا٘ساظٌ ٜیطی سطویجبر فطاض  ٚیب دبیساضزض زٔبٞبی ثبالٛٔ ،ضز اؾشفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز و ٝزض ظٔیٝٙ
ٞبی ٔرشّف قیٕی سؼعی ،ٝثیٛقیٕی ،ؾٓ قٙبؾی ،زاضٚؾبظی  ٚسكریم عجی وبضثطز زاضز  .وطٔٚبسٌٛطافی ٌبظی ثغٛض ٔؿشسَ
اظ زلیك سطیٗ  ٚحؿبؾزضیٗ ضٚقٟبی وطٔٚبسٌٛطافی اؾز و ٝثغٛض وّی ثب ایٗ ضٚـ ٔی سٛاٖ اػعاء ٔٛػٛز زض یه ٔرّٛط ضا اظ
٘ؾط ویفی  ٚوٕی ،اِجش ٝثب زض زؾز زاقشٗ قبٞس ػساؾبظی ٕ٘ٛز ،زٔ ٚسَ اظ ایٗ ؾیؿشٓ زض آظٔبیكٍب ٜایٗ ٔطوع ٔٛػٛز ٔی
ثبقس.
لببّیتٟب - :ا٘ساظٌ ٜیطی ثطذی دبضأشطٞبی آِی ٔ ٚقس٘ی زض ٔحیظ ظیؿز
 ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚػساؾبظی سقسازی ؾٕ ْٛوّط ٚ ٜفؿفط٘ ٚ ٜیشطٚغٖ زاض ا٘ساظٌ ٜیطی ثطذی آالیٙسٞ ٜبی فطاض ظیؿز ٔحیغیٚاحذ ا٘ذاصٌ ٜیشیppm, ppb :

ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔٛسد استفبدٔ :ٜحٌّ ٚ َٛبظ
تدٟیضات خب٘بی  :آقىبضؾبظ ) Nitrogen Phosphorus (NPDثطای آ٘بِیع سطویجبر ٘یشطٚغٖ  ٚفؿفط زاض ،آقىبضؾبظ Flame

) Ionization (FIDثطای آ٘بِیع ٞیسضٚوطثٟٙب ،آقىبضؾبظ ) Electron Capture (ECDثطای آ٘بِیع سطویجبر ٞبِٛغٖ زاض ،ؾشٖٛ
ٞبی ٔرشّف ٔٛیی ،Packed ٚ ٝٙغ٘طاسٛض ٌبظٞبی ). H2 (Schmidlin)ٚ N2(Schmidlin

دستٍب ٜسب٘تشیفیٛط بب سشػت ببال High speed centrifuge Ultra Centrifuge

اِٚشطا ؾب٘شطیفٛغ زؾشٍبٞی اؾز و ٝسٛؾظ ٘یطٚی ٌطیع اظ ٔطوع ،شضار ٔقّك ضا ثب چطذف سٛؾظ یه ٔٛسٛض اِىشطیىی ،اظ ٔبیـ
ػسا ٔی وٙس ٕٞ .چٙیٗ ٔی سٛا٘س ثبفض سفىیه زٔ ٚبیـ ثب سطاوٓ ٔشفبٚر قٛز  .ایٗ ٔبیقبر ٔی سٛا٘ٙس ذ ،ٖٛازضاض  ... ٚثبقٙس .زض
ایٗ زؾشٍبٞ ِِٝٛ ٜبی ٕ٘٘ ٝ٘ٛؿجز ثٔ ٝحٛض زٚضاٖ زاضای ظاٚی ٝطبثز ٔی ثبقٙس.
ٔذَHigen 21 :

زٚض 21000 RPM :یب  ، 54000 gزٔب 40 :سب  -20زضػ ٝؾب٘شیٍطاز

لببّیتٟب:

پبن وٙٙذ ٚ ٜحٕبْ اِٚتشاس٘ٛیه UltraSonic System
حٕبْ اِٚشطاؾ٘ٛیه ،ضٚقی ٔٛطط ثب وبضآیی ثبالٕٞ ،طا ٜثب سٙؾیٓ زضػ ٝحطاضر  ٚسٙؾیٓ ظٔبٖ ثطای قؿشك ٚ ٛػطْ ظزایی اظ اثعاض ٚ
لغقبر آظٔبیكٍبٞی  ٚنٙقشی ثب اؾشفبز ٜاظ أٛاع اِٚشطاؾ٘ٛیه ٔی ثبقس.
لببّیت :وبضثطز ٔشٛٙؿ ػٟز:
 احیب وطزٖ ا٘ٛاؿ فیّشطٞبٞ ِِٝٛ ٚبی آظٔبیكٍبٞی  ٚسٕیظ وطزٖ وبضسطیغ ٞبی ؾشٟ٘ٛبی زؾشٍبٟٞبی GC ٚ HPLC ٌبظ ظزایی اظ ٔحّٞ َٛب ...ٚ سٕیع وطزٖ لغقبر نٙقشی ؽطیف  ٚػٛاٞطار.0.138 KW ٚ 50-60 Hz -

Rotary Evaporator
زؾشٍبٞی اؾز و ٝثطای ػساؾبظی ٔرّٛعٟبی ثب زٔبی ػٛـ ٔشفبٚر زض ذالء اؾشفبزٔ ٜی قٛز ٕٞ ٚچٙیٗ ثطای سغّیؼ فهبضٜ
ٌیبٞبٖ ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز.

ضیىش اِهTest sieve Shaker
لببّیتٟب:
ػٟز زا٘ ٝثٙسی ا٘ٛاؿ ٔٛاز آظٔبیكٍبٞی نٙقشی  ٚسكریم عجی
لبثُ اؾشفبز ٜػٟز اِه ٞبی ثب اؾشب٘ساضز ثیٗ إِّّی
حطوز زٚضا٘ی قشبة زاض
زاضای اِىٟبی ثب لغط ٔٙبفص ثیٗ ٔ 38یىطٔٚشط سب ٔ 16یّیٕشط

وٛسٜ

Re-circulating Chamber Furnaces

لببّیتٟب:
زٔب :حساوظط سب  1200زضػ ٝؾب٘شیٍطاز
ا٘ساظ ٜزاذّی وٛض152×254×101 mm :ٜ

تشاصٚی آصٔبیطٍبٞی
ثب ٔیعاٖ زلز ظیبز  ٚؾطفز ثبالی دبؾد زٞی زض ٔ 2سَ
دلت0.1 mg :
حذاوثش تٛصیٗ220 g :
دلت0.01 mg :

حذاوثش تٛصیٗ220 g :

دستٍبpH meter ٜ

ػٟز ا٘ساظٌ ٜیطی ٔ pHحِّٟٛب
ضشوت سبص٘ذ -Metrohm :ٜؾٛئیؽ

دستٍبٞ ٜذایت سٙح Conductometer
ػٟز ا٘ساظٌ ٜیطی ٞسایز اِىشطیىی ٔحّٞ َٛب

آزمایشگاه گروه اکولوژی

دستگاه طيف سنج (مدل  FieldSpec 3از کمپانی  :)ASDاسپکتزٍرادیَهتز فیلذسپک ًَ 3ع خبصی اس
عیف سٌج است کِ اًزصی تبثبًذُ ٍ ثبستبثیذُ ضذُ را اًذاسُ هی گیزد .ایي دستگبُ عیف سٌجی چٌذکبرُ است کِ
در ثسیبری اس سهیٌِ ّبی کبرثزدی کِ ًیبس ثِ اًذاسُ گیزی اًؼکبس ،ػجَر ،تبثص ٍثبستبثص هی ثبضذ هفیذ ٍاقغ هی
ضَد.
کبرثزدّب :رٍش ّب ٍ تکٌیک ّبی عیف سٌجی هزئی -هبدٍى قزهش ًشدیک ٍ هبدٍى قزهش کَتبُ ،اثشار ٍ رٍضْبی
ارساى ٍ سزیؼی در اکتطبف هؼذًی ٍ ثِ ًقطِ درآٍردى هٌبثغ سهیٌی ،ثزرسی پَضص گیبّی هبًٌذ هیشاى کلزٍفیل ،
کطبٍرسی هبًٌذ تفکیک گًَِ ّبی گیبّی ٍ هجبرسُ ثب آفبت گیبّی  ،هغبلؼبت هز ثَط ثِ آة هبًٌذ کلزٍفیل آة
ٍ هَاد ارگبًیکی آى ،هحیظ سیست ٍ هؼذى ،ضٌبسبیی تزکیجبت ٍ هحتَیبت پذیذُ ّب ٍ اضیب هبًٌذ هحتَیبت
سٌگ ّب ،خبک ،ثزف ،هَاد هصٌَػی دست سبس ثطز ،ضٌبسبیی توبم اًَاع هَاد ارگبًیکی ٍ غیزارگبًیکی ٍ
هحتَیبت آًْب ،ضٌبسبیی تزکیجبت ثب تغبثق ٍ هقایسِ عیف هبدُ ًبضٌبختِ ثب عیف هزجغ ٍ در ًْبیت تلفیق ثب دادُ
ّبی دٍرسٌجی هْیب هیکٌٌذ.
دستگاه کلدال (مدل  Vapodest 50sاز کمپانی  :)Gerhardtرٍش کلذال یب کجلذال رٍضی ثزای
اًذاسُ گیزی کوی پزٍتئیي ٍ ًیتزٍصى در هَاد هختلف است .آسهبیص اًذاسُ گیزی پزٍتئیي ضبهل  3ثخص است.
ثخص اٍل ضبهل هزحلِ ّضن هی ثبضذ کِ در ایي هزحلِ هبدُ غذایی در اسیذ سَلفَریک غلیظ در حضَر 2
کبتبلیشٍر جَضبًذُ ضذُ کِ در ایٌجب حزارت ثبػث تسزیغ در ػول ّضن هی ضَد  .ثخص دٍم ضبهل هزحلِ
تقغیز هی ثبضذ کِ در ایي هزحلِ هبدُ غذایی کِ در هزحلِ اٍل کبهالً ّضن گزدیذُ در ایي هزحلِ است هَجَد
در هحلَل حبصل ثصَرت گبس آهًَیبک آساد هی ضَد کِ ایي گبس کِ ثصَرت ثخبر هی ثبضذ پس اس ػجَر اس
هجزد ثِ هبیغ تجذیل ضذُ ٍ ٍارد اسیذ ثَریک هَجَد در ارلي هی ضَد ٍ تطکیل ثَرات آهًَیَم را هی دّذ .
ثخص سَم ضبهل هزحلِ تیتزاسیَى هی ثبضذ کِ در ایي هزحلِ ثَرات آهًَیَم تطکیل ضذُ در هزحلِ قجلی را ثب
اسیذ ّیذرٍکلزیک ً 0/1زهبل تیتز هی کٌین  .پس اس اًجبم ایي هزاحل ًَثت ثِ هحبسجبت هی رسذ.
دستگاه سوکسله تمام اتوماتيک (مدل  Soxtherm-Multistat/SXPCاز کمپانی  :)Gerhardtػصبرُ
گیز سَکسلِ دستگبُ آسهبیطگبّی است کِ ثزای استخزاج چزثی اس هَاد جبهذ عزاحی ضذُ است  .ثب ایي حبل،
کبرثزد سَکسلِ ثِ استخزاج لیپیذّب هحذٍد ًوی ضَدً .وًَِ در هخشى سَکسلِ ) ٍ (Soxhlet Thimbleحالل
هَرد ًظز (ثیطتز ّگشاى ) در ثبلي ریختِ هی ضَد کِ در اثز حزارت ،حالل ثخبر ضذُ ٍ رٍی ًوًَِ ریختِ هی
ضَد ایي چزخِ ٍقتی کِ هخشى سَکسلِ پز ضذ اس عزیق سیفَى ًبسک ضیطِ ای دٍثبرُ ثِ ثبلي ثز هی گزدد ٍ ثِ

ایي تزتیت ایي چزخِ اًجبم هی ضَد تب سهبًی کِ ثتَاى چزثی کل هَجَد در هبدُ را استخزاج ٍاًذاسُ گیزی
کزد.

تجهيسات موجود درآزمايشگاه پيش نشانگرهاي زلسله و علوم و فنون هسته اي

 -آقىبض ؾبظRAD7 professional:

 radon detectorؾ ٝفسز (ؾبذز آٔطیىب)

( RAD H2O- Water Accessoryؾبذز آٔطیىب)( -RAD Aqua- continuous Radon in water Accessoryؾبذز آٔطیىب)
 زؾشٍبٔHVMCA ٜسَ ٕٞ NT-124طا ٜثب ٘طْ افعاض ػٕـ آٚض ی  ٚآ٘بِیع عیف (ؾبذز ایطاٖ) ٔ High Voltageسَ  NT-612ثطای آقىبض ؾبظ ٞبی ؾیٙشیالسٛض  ٚسٙبؾجی (ؾبذز ایطاٖ) آقىبض ؾبظ ٌبیٍط ِٔٛط ٔسَ  NT-960ثطای آقىبض ؾبظی سبثف ٌبٔب،ثشب  ٚآِفب (ؾبذز ایطاٖ) آقىبض ؾبظ یسٚض ؾعیٓ( ( CsI(TIؾبذز ایطاٖ) ویز چكٕ ٝآظٔبیكٍبٞی ( Zn 65ٚ Am 241ٚ Co60 ٚ Cs 137ؾبذز ؾبظٔبٖ ا٘طغی اسٕی ایطاٖ ) -حفبػ ؾطثی ثطای ٍ٘ ٝزاضی چكٕٞ ٝبی آظٔبیكٍبٞی (ؾبذز ایطاٖ)

 آقىبض ؾبظ سرههی ٕٞ. RAD7طا ٜثب

TORON CALspetial calibration of thoron

sensitivity

ایٗ آقىبض ؾبظ اظ ٖٚؿ فقبَ ( ،)activeلبثُ حُٕ ٘ ٚمُ ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی غّؾز ٌبظ ضازٖ ٔٚحهٛالر آٖ (
زذشطا٘ف)اؾشفبزٔ ٜیقٛز .ایٗ ؾیؿشٓ ا٘ساظٌٜیطی اظ ٘ٛؿ آقىبضؾبظٞبی ٘یٕٞ ٝبزی ٔیثبقأقىبضؾبظی شضار
آِفب ٘بقی اظ ٚادبقی ضاز ٚ ٖٚی٘ٛف ٘بقی اظ آٟ٘ب زض ٘یٕٞ ٝبزی ٞب اظ ػّٕ ٝؾیّیىٗ ،اؾبؼ ناض آقىبض ؾبظ
 RAD7ضا سكىیُ ٔی¬زٞس.یىی اظ ٚیػٌی ٞبی آقىبض ؾبظٞبی ٘یٕٞ ٝبزی ایٗ ٔی ثبقس و ٝسٛا٘بیی ا٘ساظٜ
ٌیطی ا٘طغی ٞبی شضار آِفب ضا ٘یع زاض٘س اظ ایٙطٔ ٚی سٛاٖ ثب اؾشفبز ٜاظ آٟ٘ب شضار اِفبی ٘بقی اظ ٚادبقی ٌبظ
ضاز٘ ٖٚؿجز ث ٝشضار آِفبی ؾبعـ قس ٜاظ فٙبنط زیٍط ؾطی ٚادبقی سفىیه وطز.

 زؾشٍبٔ CTHV ٜسَ  NT-112قبُٔ سبیٕط ،وب٘شط ٞ ٚبی ِٚشبغ سب ِٚ 1500ز ٕٞطا ٜثب آقىبض ؾبظ
ٌبیٍط ِٔٛط ٔسَ  NT-960ثب ٔ Windowیىب ثطای آقىبض ؾبظی سبثف ٌبٔب  ٚثشب  ٚآِفب  ،ثب ایٗ زؾشٍبٜ
ٔی سٛاٖ چٙس آظٔبیف دبی ٝای فیعیه ٞؿش ٝای ضا ا٘ؼبْ زاز.

آظٔبیكبر لبثُ ا٘ؼبْ ثب آقىبضؾبظ ٌبیٍطِٔٛط :
ٞسف اظ ا٘ؼبْ ایٗ آظٔبیكٟب آقٙبیی زا٘كؼٛیبٖ ثب آقىبضؾبظ ٌبیٍطِٔٛط ٔیجبقس  .إٞیز ایٗ أط اظ آ٘ؼب ٘بقی
ٔیكٛز و ٝزض ٚالـ ایٗ ٘ٛؿ آقىبضؾبظ ث ٝزِیُ حؿبؾیز ثبال ،اؾشفبز ٜآؾبٖ  ٚاضظاٖ ثٛزٖ زاضای وبضثطز
فطاٚا٘ی زض نٙبیـ ٞؿش ٝای ٔی ثبقس .ؾطی آظٔبیكبر ظیط ثٍ ٝ٘ٛای عطاحی قس ٜاؾز و ٝسٕبٔی ػٙجٞ ٝبی
ٔرشّف وبضی ثب ایٗ ٘ٛؿ آقىبضؾبظ ضا دٛقف ٔی زٞس .
-1آقٙبیی ثب آقىبضؾبظ ٌبیٍطِٔٛط  ٚسقییٗ ٘بحی ٝوبض آٖ
 -2سقییٗ ٘یٕ ٝفٕط
ٔ -3غبِق ٝظٔبٖ ٔطي ٌبیٍط  ٚسهحیح آٖ
 -4سحمیك لب٘ ٖٛفىؽ ٔؼصٚض فبنّٝ
 -5اؾشبسیؿشیه قٕبضـ

 -6ا٘ساظٌ ٜیطی ثطز ٔبوعیٕٓ شضار ثشب  ٚثطاٚضز ا٘طغی آٖ
 -7ا٘ساظٌ ٜیطی ضطیت ػصة اققٌ ٝبٔب  ٚسقییٗ ٘یٕ ٝضربْر زضؾطة

 زؾشٍبٔ HVMCA ٜسَ  NT-124قبُٔ ٞبی ِٚشبغ ،أذّی فبیط  MCA ٚزٞ ٚعاض وب٘بِی ،ثطای ػٕـ
آٚضی عیف ثٕٞ ٝطا ٜآقىبض ؾبظ یسٚض ؾعیٓ ( CsI(Tlزاضای ثیؽ  ٚدطی أذّی فبیط.

آظٔبیكبر لبثُ ا٘ؼبْ ثب زؾشٍب ٜآ٘بِیعٚض چٙسوب٘بِی ٔسَ  ٚ NT-124آقىبضؾبظ یسٚض ؾعیٓ (:CsI(Tl

ٞسف اظا٘ؼبْ ایٗ آظٔبیكٟب اؾذىشطٚؾىٛدی ٌبٔب ٚآقٙب وطزٖ زا٘كؼٛیبٖ ثب ثقضی اظ سىٙیىٟبی اؾبؾی زض
ا٘ساظٌ ٜیطی دطسٞٛبی ٌبٔب ٔی ثبقس.
 -1وبِیجطاؾی ٖٛا٘طغی
 -2آ٘بِیع ا٘طغی یه چكٌٕ ٝبٔبی ٘بقٙبذشٝ
 -3آ٘بِیع عیفٟبی Cs137 ٚ Co60
ٔ -4حبؾج ٝسٛا٘بیی سٛاٖ سفىیه اؾذىشطٔٚشط
 -5دطسٛظایی ٌؿیّٙسٌ ٜبٔب (ضٚـ ٘ؿجی)
 -6دطسٛظایی ٌؿیّٙسٌ ٜبٔب (ضٚـ ٔغّك)
 -7ضطیت ػصة ػطٔی

 ویز چكٕ ٝآظٔبیكٍبٞی .Zn 65ٚ Am 241ٚ Co60 ٚ Cs 137

چكٕ ٝآظٔبیكٍبٞی ٔٛػٛز فجبضسٙس اظ ویز چكٕٞ ٝبی  Zn 65ٚ Am 241ٚ Co60 ٚ Cs 137 :و ٝزض
دػٞٚكىس ٜفّٞ ْٛؿش ٝای ؾبظٔبٖ ا٘طغی اسٕی ایطاٖ ثط عجك اؾشب٘ساضز ٞبی ثیٗ إِّّی  ISO-1677سٟیٝ
قس ٜا٘س .اوشیٛیش ٝایٗ چكٕٞ ٝب زض حسٚز  5سب ٔ 10یىط ٚوٛضی ٔی ثبقس .چكٕٞ ٝبی فٛق ٕٛٞاض ٜزضقیّس (
حفبػ) ؾطثی ٍٟ٘ساضی ٔی ق٘ٛس.

دػٞٚكىس ٜفٛس٘ٛیه

پظٞٚطىذ ٜفٛت٘ٛیه
دػٞٚكىس ٜفٛس٘ٛیه ٔشكىُ اظ چٟبض ٌطِ ٜٚیعض ،فیجط ٘ٛضی٘ ،یٕٞ ٝبزی ٞب ٘ ٚب٘ٛفٛس٘ٛیه اؾز و ٝثٙٔ ٝؾٛض
سحمك اٞساف سقییٗ قس ٜثط ٔجٙبی اؾبؾٙبٔٔ ٝطوع اظ ؾبَ  1380ثب ٔٛافمز انِٛی فقبِیز ذٛز ضا آغبظ  ٚزض
ؾبَ ٛٔ 1383افمز لغقی ضا اظ ٚظاضر فّ ،ْٛسحمیمبر  ٚفٙبٚضی وؿت ٕ٘ٛز ٜاؾز

 .زض حبَ حبضط ایٗ

دػٞٚكىس ٜثب افضبی ٞیئز فّٕی سٕبْ ٚلز ٘ٚیٕٚ ٝلز ث ٝفقبِیز دػٞٚكی  ٚآٔٛظقی ٔٛضز ٘ؾط ٔی دطزاظز.

ٕٟٔتشیٗ اٞذاف پظٞٚطىذٜ
• ٌؿشطـ فّٓ ٟٙٔ ٚسؾی فٛس٘ٛیه
• ؾبذز ،سٛؾقٔ ٚ ٝغبِقبر ثط ضٚی ِیعضٞبی ٔرشّف ثب عٛٔ َٛع  ٚسٛاٖ ٞبی ٔشفبٚر  ٚثىبضٌیطی ِیعضٞبی
ؾبذش ٝقس ٚ ٜذطیساضی قس ٜزض عطح ٞبی ٔرشّف
• ٔغبِق ٚ ٝسٛؾق ٝدبی ٝای زض ادشیه وٛا٘شٔٛی
• ٔغبِق ٚ ٝسٛؾق ٝفیعیه ٘یٕٞ ٝبزی زض ػٟز ٔغبِق ٝا٘ٛاؿ ِیعضٞبی ٘یٕٞ ٝبزی  ٚؾبذز آٟ٘ب ٕٞ ٚچٙیٗ
ٔغبِق ٝثطضٚی آقىبض ؾبظٞبی ٘یٕٞ ٝبزی
• ٔغبِق ٚ ٝؾبذز فیجط٘ٛضی  ٚثطضؾی وبضثطزٞبی فیجط زض ػٟز ضفـ ٔكىالر ٔربثطاسی وكٛض
• ٔغبِق ٚ ٝدػٞٚف زض ظٔی٘ ٝٙب٘ٛفٛس٘ٛیه ثٙٔ ٝؾٛض ضؾیسٖ ث ٝسىِٛٛٙغی لغقبر زیؼیشبِی فٛس٘ٛی ٟ٘ ٚبیشبً
دطزاظ٘سٞ ٜبی فٛس٘ٛیىی
• سطثیز ٘یطٚی ٔشرهم زض ظٔیٞ ٝٙبی فقبِیز دػٞٚكىسٜ
بشخی اص ٔطبِؼبت  ٚفؼبِیت ٞب:
• ضا ٜا٘ساظی  ٚسؼٟیع آظٔبیكٍبٞ ٜب  ٚوبضٌبٟٞبی عطاحی  ٚؾبذز  ٚوبضثطزٞبی ِیعض ثب سٛػ ٝث ٝدشب٘ؿیّٟبی
ٔٛػٛز زض وكٛض زض ایٗ ظٔی٘ ٚ ٝٙیبظ وكٛض ث ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛسحمیمبر وبثطزی  ٚسٛؾق ٝای .
• ٔغبِقبر ٌؿشطز ٚ ٜزض ظٔی ٝٙوبضثطز ِیعضٞبی سٛاٖ ةاال ٔ ٚشٛؾظ زض ظٔیٞ ٝٙبی سحمیمبسی فیجط٘ٛضی ٚ
ؾبیط وبضثطزٞبی سٛؾق ٝای
• سطثیز ٘یطٚی ٔشرهم زض ظٔی ٝٙفٛس٘ٛیه زض ؾغح وبضقٙبؾی اضقس  ٚثب سٛػ ٝث٘ ٝیبظ أطٚظ وكٛض ثٝ
سٛؾقٞ ٝط چ ٝثیكشط ایٗ ظٔی ٝٙفّٕی
• سىٕیُ وبضٌبٟٞبی اثعاضِ ،یعض ،اِىشط٘ٚیه  ٚسالـ زض ػٟز ٞسفٕٙس ٘ٓٚزٖ سحمیمبر وبضثطزی زض ایٗ
ظٔیٛ٘ ٝٙیٗ فّٕی
• ا٘ؼبْ ٔغبِقبر ٌؿشطز ٜزض ظٔی ٝٙسىِٛٛٙغی لغقبر ٘یٕٞ ٝبزی ٞب  ٚوبضثطز آٖ
• ثطٌعاضی وٙفطا٘ؽ ٞب  ٚوبضٌبٟٞبی آٔٛظقی زض ظٔی ٝٙفٛس٘ٛیه ،فیعیه اسٕی ّٔ ٚىِٛی  ٚثیٛفٛس٘ٛیه ٚ
ٕٞچٙیٗ اضائ ٚ ٝچبح ٔمبِ ٝزض ٔؼالر  ٚوٙفطا٘ؿٟبی ْفشجط ثیٗ إِّّی  ٚزاذّی
• اػطای عطحٟبی ّٔی زض ظٔی ٝٙسحمیمبر فیجط٘ٛضی اظ ػّٕ ٝضا ٜا٘ساظی آظٔبیكٍب ٜسأییس ٕ٘ٔ ٝ٘ٛكرهبر
ذغی فیجط ٘ٛضی
• ٕٞىبضی ثب ؾبیط زا٘كٍبٟٞبی وكٛض اظ ػّٕ ٝزا٘كٍب ٜسٟطاٖ زض ظٔی ٝٙسٛؾق ٝزٚضٞ ٜبی زوشطای ٔكشطن زض
ظٔی ٝٙفٛس٘ٛیه  ٚفیعیه اسٕی ّٔ ٚىِٛی

ایٗ دػٞٚكىس ٜزاضای  5آظٔبیكٍب ٜث ٝقطح شیُ ٔیجبقس :
آصٔبیطٍب ٜادٚات ٘ٛسی
آصٔبیطٍب ٜاِىتش٘ٚیه
آصٔبیطٍبِ ٜیضس
آصٔبیطٍبِ ٜیضس سً٘
آصٔبیطٍب ٜتبییذ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛطخصبت خطی فیبش ٘ٛسی

آصٔبیطٍب ٜادٚات ٘ٛسی
زض ایٗ آظٔبیكٍب ٜزا٘كؼٛیبٖ ثب ا٘ٛاؿ فیجطٞب ،آقىبض ؾبظٞب ٙٔ ٚبثـ ِیعضی ٔطثٛط ث ٝثبظٔ ٜربثطاسیٔ ،فبٞیٓ
اِٚی ٚ ٝان َٛزؾشٍبٟٞبی ا٘ساظٌ ٜیطی ٔكرهبر فیجط٘ٛضی آقٙب ٔی ق٘ٛس  ٚزؾشٍبٟٞبی ٔظُ ادشیىبَ
اؾذىشط ْٚآ٘بالیعض  ٚیىؿطی ویز آٔٛظقی ٚػٛز زاضز و ٝزا٘كؼٛیبٖ ٔی سٛا٘ٙس ثب آٟ٘ب آظٔبیكٟبی ٔشقسزی زض
ٔٛضز فیجط٘ٛضی ا٘ؼبْ زٙٞس .اظ ػّٕ ٝفٙبٚیٗ ویشٟبی ایٗ آظٔبیكٍب: ٜ
Erbium-Doped Fibre Amplifier EDFA
Glass Fiber Optics
Lidar
OTDR

آصٔبیطٍب ٜاِىتش٘ٚیه
زض ایٗ آظٔبیكٍب ٜزا٘كؼٛیبٖ ثب اؾشفبز ٜاظ لغقبر اِىشط٘ٚیىی (ا٘ٛاؿ ذبظٖٔ ،مبٔٚز  )... ٚویشٟبی ٔٛضز ٘یبظ
ذٛز ضا ؾبذش ٚ ٝثب اؾشفبز ٜاظ زؾشٍبٟٞبی (اؾیّٛؾىٛح ،فب٘ىكٗ غ٘طاسٛضِٛٔ ،شی ٔشطٙٔ ،جـ سغصیٛٔ )..... ، ٝضز
٘یبظ ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی ،دبضأشطٞبی ذٛز ضا ٔحبؾج ٝوطز ٚ ٜثطای ٔطاحُ ثقسی وبضقبٖ اؾشفبزٔ ٜی وٙٙس .ایٗ
آظٔبیكٍب ٜدكشیجبٖ فقبِیشٟبی آظٔبیكٍبٟٞبی زیٍط ٔی ثبقس سب زض ٞط ظٔبٖ ٘یبظ ث ٝاؾشفبز ٜاظ اثعاضٞب  ٚلغقبر
اِىشط٘ٚیىی ثبقس ذسٔبر اضائ ٝزٞس.

اظ ػّٕ ٝزؾشٍبٟٞبی ایٗ آظٔبیكٍبٜ

Digital Programmable multimeter
Digital Oscilloscope
Spectrum Analyzer 1GHz

آصٔبیطٍبِ ٜیضس
ِیضس دی اوسیذ وشبٗ Co2 laser
اظ ِیعض ٔٛػٛز ثطای وبضٞبی آٔٛظقی  ٚوبضثطز نٙقشی ٘ؾیط ثطـ  ٚػٛـ ٔیشٛاٖ اؾشفبز ٜوطز .

ِیضس ّٞی٘ -ْٛئHe-Ne Laser ٖٛ
ٔشسا َٚسطیٗ ٘ٛؿ ِیعض اؾز و ٝزاضای ا٘ٛاؿ ظیبزی اظ وبضثطز ٞبی غیط دعقىی ٔی ثبقس ث ٝفٛٙاٖ ٔظبَ ثطای
ا٘ساظٌ ٜیطی زض ٘مك ٝوكی  ٚوبضٞبی ؾبذشٕب٘ی  ،ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی فبنّ ، ٝثطای سِٛیس ٌِٛٛٞطاْ ٞب ،
ثبضوسذٛاٖ ٞب  ٚزض ٘كبٍ٘طٞب … ٚ

آصٔبیطٍبِ ٜیضس سً٘
ِیضس سً٘ Dye Laser
ثطای قٙبؾبئی ٔٛاز اظ ضا ٜزٚض  ،عیف ٍ٘بضی ِیعضی  ،عیف ٍ٘بضی فٛسٛآوٛؾشیه ِ ٚیسض  ٚغیط ٜثىبض ٔیطٚز .

تٛاٖ سٙح ٘ٛسیPower/Energy Meter
وبضثطز آٖ ػٟز ا٘ساظٌ ٜیطی سٛاٖ ذطٚػی ِیعض ٔی ثبقس .

طیف سٙدی ٘ٛسیOptical Spectrum Analyzer
ایٗ زؾشٍب ٜلبثّیز ا٘ساظٌ ٜیطی ػبٔـ ثطای سؼعی ٚ ٝسحّیُ عیفی ضا ثهٛضر ؾطیـ  ،زلیك فطأ ٓٞی آٚضز
فیّشط وطزٖ ٔس ثطای زلز  ٚا٘قغبف دصیطی ا٘ساظٌ ٜیطی شذیط ٚ ٜچبح ٘شبیغ فبیُ ا٘ساظٌ ٜیطی ٞبی ذطٚػی
اظ ضا ٜزٚض ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی ثطای ؾطفز ثركیسٖ ث ٝظٔبٟ٘بی سؿز.

آصٔبیطٍب ٜفیبش ٘ٛسی  ٚتبییذ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛطخصبت خطی فیبش ٘ٛسی
آظٔبیكٍب ٜسأییس ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛا٘ساظٌ ٜیطی ٔكرهبر ذغی فیجط ٘ٛضی ثب حٕبیز ٔطوع سحمیمبر ٔربثطار ایطاٖ ضاٜ
ا٘ساظی قس ٜاؾزٞ .سف انّی ضا ٜا٘ساظی ایٗ آظٔبیكٍب ٜایؼبز ٚاحسی ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی وٕیشٟبی ذغی فیجط
٘ٛضی ثٙٔ ٝؾٛض سأ ییس یب فسْ سأ ییس فیجط ٘ٛضی ث ٝوبض ٌطفش ٝقس ٜزض ثركٟبی ٔرشّف نٙقز اظ ػّٕٚ ٝظاضر
فٙبٚضی اعالفبر ،قطوز ّٔی ٘فز ایطاٖ ،قطوز ضا ٜآ ٗٞایطاٖ  ٚحشی ثرف ذهٛنی اؾز  .زض عطح ایٗ
آظٔبیكٍب ٜاؾشب٘ساضزٞبی ّٔی  ٚثیٗ إِّّی ٔس ٘ؾط لطاض ٌطفش ٝاؾز.
ایؼبز ایٗ آظٔبیكٍب ٜزض دػٞٚكىس ٜفٛس٘ٛیه ٔطوع ثیٗ إِّّی فّ ٚ ْٛسىِٛٛٙغی دیكطفش ٚ ٝفّٔ ْٛحیغی اظ
اثشسای ؾبَ  87قطٚؿ قس ٞ .سف اظ ایؼبز ایٗ آظٔبیكٍب ٜضا ٜا٘ساظی ٔؼٕٛف ٝای آظٔبیكٍبٞی زض دػٞٚكىسٜ
ٞبی ٔرشّف اظ لجیُ
فٛس٘ٛیه اؾز و ٝلبزض ث ٝا٘ؼبْ آظٔبیكٟبی سأییس ٕ٘ ٝ٘ٛثطای ا٘ساظٌ ٜیطی دبضأشط
سضقیفٔ ،كرهبر ٙٞسؾی ،ضٚظ٘ ٝفسزی ،دبقٙسٌی ضٍ٘ی ،دبقٙسٌی ثیٗ ٔسی ،ا٘ساظٔ ٜیساٖ ٔس ،عٛٔ َٛع
ثبقس .ثسیٗ سطسیت ضا ٜا٘ساظی ایٗ
لغـ فیجط ،سضقیف عیفی ،اسالف ثعضي ذٕف ،اسالف ٔیىط ٚذٕف
آظٔبیكٍبٌ ٜبٔی زض ػٟز ثط٘بٔ ٝسبییس ٕ٘ ٝ٘ٛثطای نٙقز ٔربثطار وكٛض اؾزٕٞ .چٙیٗ ثب فّٕیبسی وطزٖ
ایٗ آظٔبیكٍب ٜأىبٖ ا٘ؼبْ آظٔٞ ٖٛبی سبییس ٕ٘ ٝ٘ٛثط ضٚی ا٘ٛاؿ فیجطٞبی ٘ٛضی ٟٔیب ٔی قٛز .
OTDR
Optical Time Domain Reflectometer
زؾشٍبٞی ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی سضقیف فیجط٘ٛضی ٔی ثبقس.
ٔسَ زؾشٍب MTS8000 ٜاظ قطوز ٔ JDSUی ثبقس.

POWERMETER & LIGHT SOURCE
ایٗ زؾشٍب ٜثطای ا٘ساظٌ ٜیطی سٛاٖ ٔشٛؾظ اظ یه دطسٛ٘ ٛض دیٛؾشٔ ،ٝی ثبقس  ٚ .اظ آٖ ثطای سؿز وطزٖ سٛاٖ
ؾیٍٙبَ زض فیجط ٞبی ٘ٛضی سه ٔس  ٚچٙس ٔس زض قجى ٝثىبض ٔی ضٚز.
ٔسَ زؾشٍبٟٞب  OLS-55 ٚ OLP-55اظ قطوز ٔ JDSUی ثبقس

.

WS400
Spectral Attenuation, Mode Field Diameter and Cut off Wavelength Measurement System

زؾشٍبٞی ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی سضقیف عیفی  ٚعٛٔ َٛع لغـ فیجطٞبی سه ٔس عطاحی قس ٜاؾزٕٞ .چٙیٗ
لغط ٔیساٖ ٔس ٔ ٚؿبحز ٔٛططضا ثب ضٚـ اؾىٗ وطزٖ ٔیساٖ زٚض ا٘ساظٌ ٜیطی ٔی وٙس.
ٔسَ زؾشٍب ٜاظ قطوز ٔ PE.fiberopticsی ثبقس.

CD400
Chromatic Dispersion Measurement System

زؾشٍبٞی ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی دبقٙسٌی ضٍ٘ی فیجط٘ٛضی ٔی ثبقس.
PMD4000
Polarization Mode Dispersion Measurement System

زؾشٍبٞی ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی دبقٙسٌی ٔس لغجكی فیجط٘ٛضی ٔی ثبقس.
ٔسَ زؾشٍب ٜاظ قطوز ٔ PE.fiberopticsی ثبقس.

CD400-FGM
Fiber Geometry
زؾشٍبٞی ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی ٔكرهبر ٙٞسؾی  ٚدٛقف ٙٞسؾی فیجط٘ٛضی ٔی ثبقس.
ٔسَ زؾشٍب ٜاظ قطوز ٔ PE.fiberopticsی ثبقس.

FUSION SPLICER
زؾشٍب ٜفیٛغٖ ثطای اسهبَ  ٚاضسجبعبر فیجط ٘ٛضی سه ٔس  ٚچٙس ٔس زض قجىٞ ٝبی وبٔذیٛسطی  ٚقجىٞ ٝبی
ٔربثطاسی ثىبض ٔی ضٚز.
ٔسَ زؾشٍب Type39 ٜاظ قطوز ٔ SUMITOMOی ثبقس.

آصٔبیطٍب ٜاِىتش٘ٚیه
اسیّٛسىٛپ Digital Oscilloscope

بشای ٔطبٞذ ٚ ٜا٘ذاصٌٜیشی ِٚتبط  ،صٔبٖ تٙبٚة  ٚاختالف فبصٕٞٚچٙیٗ ٔطخصٞٝبی ِٚت ـ آٔپش ػٙبصش٘یٕٞٝبدی (ٔب٘ٙذ دیٛدٞب،
تشا٘ضیستٛسٞب)...ٚاستفبدٕٛ٘ ٜد .اسیّٛسىٛپ،یه ِٚتٔتش بسیبسدلیمی است ؤ ٝیتٛا٘ذ ِٚتبطٞبی حذٚد ٔیّی ِٚت ٔتٙبٚة
سادسفشوب٘سٟبی خیّی ببال(حتی چٙذصذٍٔبٞشتض)ا٘ذاص ٜبٍیشد

Lock In Amplifier
ٔیتٛا٘ذ سیٍٙبِٟبی وٛچىتش اص ٘بِ٘ٚ ٛت دس حضٛس سطٛح ٘ٛیض خیّی بضسي سا ا٘ذاصٌ ٜیشی وٙذ.

آصٔبیطٍب ٜطیف ٍ٘بسی ِیضسی
ِیضس سً٘ Dye Laser
بشای ضٙبسبئی ٔٛاد اص سا ٜدٚس  ،طیف ٍ٘بسی ِیضسی  ،طیف ٍ٘بسی فٛتٛآوٛستیه ِ ٚیذس  ٚغیش ٜبىبس ٔیشٚد

طیف سٙدی ٘ٛسیOptical Spectrum Analyzer
ایٗ دستٍب ٜلببّیت ا٘ذاصٌ ٜیشی خبٔغ بشای تدضی ٚ ٝتحّیُ طیفی سا بصٛست سشیغ  ،دلیك فشأ ٓٞی آٚسد
فیّتش وشدٖ ٔذ بشای دلت  ٚا٘ؼطبف پزیشی ا٘ذاصٌ ٜیشی
رخیش ٚ ٜچبپ ٘تبیح فبیُ ا٘ذاصٌ ٜیشی ٞبی خشٚخی اص سا ٜدٚس
بش٘بٔٞ ٝبی وبسبشدی بشای سشػت بخطیذٖ ب ٝصٔبٟ٘بی تست

تٛاٖ سٙح ٘ٛسیPower/Energy Meter
وبسبشد آٖ خٟت ا٘ذاصٌٜیشی تٛاٖ خشٚخی ِیضس ٔی ببضذ

آصٔبیطٍبِ ٜیضس
ِیضس دی اوسیذ وشبٗ Co2 laser
اص ِیضس ٔٛخٛد بشای وبسٞبی آٔٛصضی  ٚوبسبشد صٙؼتی ٘ظیش بشش  ٚخٛش ٔیتٛاٖ استفبد ٜوشد

ِیضس ّٞی٘ -ْٛئHe-Ne Laser ٖٛ
ٔتذا َٚتشیٗ ٘ٛع ِیضس است و ٝداسای ا٘ٛاع صیبدی اص وبسبشد ٞبی غیش پضضىی ٔی ببضذ ب ٝػٛٙاٖ ٔثبَ بشای ا٘ذاصٌ ٜیشی دس ٘مط ٝوطی ٚ
وبسٞبی سبختٕب٘ی  ،بشای ا٘ذاصٌ ٜیشی فبصّ ، ٝبشای تِٛیذ ٌِٛٛٞشاْ ٞب  ،ببسوذخٛاٖ ٞب  ٚدس ٘طبٍ٘شٞب …ٚ

آصٔبیطٍب ٜفیبش ٘ٛسی  ٚتبییذ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛطخصبت خطی فیبش ٘ٛسی

OTDR
دستٍبٞی بشای ا٘ذاصٌ ٜیشی تضؼیف فیبش٘ٛسی ٔی ببضذ

POWERMETER & LIGHT SOURCE
ایٗ دستٍب ٜبشای ا٘ذاصٌ ٜیشی تٛاٖ ٔتٛسط اص یه پشتٛ٘ ٛس پیٛستٔ ٝیببضذ.

WS400
دستٍبٞی بشای ا٘ذاصٌ ٜیشی تضؼیف طیفی  ٚطٛٔ َٛج لطغ فیبشٞبی ته ٔذ طشاحی ضذ ٜاستٕٞ .چٙیٗ لطش ٔیذاٖ ٔذ ٔ ٚسبحت
ٔٛثشسا بب سٚش اسىٗ وشدٖ ٔیذاٖ دٚس ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔی وٙذ

FUSION SPLICER

دستٍب ٜفیٛطٖ بشای اتصبَ  ٚاستببطبت فیبش ٘ٛسی ته ٔذ  ٚچٙذ ٔذ دس ضبىٞ ٝبی وبٔپیٛتشی  ٚضبىٞ ٝبی ٔخببشاتی بىبس ٔی
سٚد

CD400
دستٍبٞی بشای ا٘ذاصٌ ٜیشی پبضٙذٌی سٍ٘ی فیبش٘ٛسی ٔی ببضذ

PMD4000
دستٍبٞی بشای ا٘ذاصٌ ٜیشی پبضٙذٌی ٔذ لطبطی فیبش٘ٛسی ٔی ببضذ

Fiber Geometry CD400-FGM
دستٍبٞی بشای ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔطخصبت ٙٞذسی  ٚپٛضص ٙٞذسی فیبش٘ٛسی ٔی ببضذ

دػٞٚكىسٛٔ ٜاز

ایٗ دػٞٚكىس ٜزض ؾبَ ٛٔ 1380افمز انِٛی ذٛز ضا اظ ٚظاضر فّ ٚ ْٛسحمیمبر  ٚفٙبٚضی زضیبفز ٕ٘ٛز  ٚزض لبِت ؾٌ ٝطٜٚ
دػٞٚكی فّعار ،ؾطأیه ٛٔ ٚاز ٘ ٛثب ٞسف فطا ٓٞؾبظی أىب٘بر ػٟز ا٘ؼبْ دطٚغٞ¬ٜبی سحمیمبسی  ٚسطثیز ٘یطٚی ٔشرهم ٚ
ٌطزی
ز
 .وبضآٔس  ٚثطلطاضی اضسجبط فّٕی ثب ؾبیط ٔطاوع دػٞٚكی زض ضاؾشبی اؾبؾٙبٔٔ ٝطوع سبؾیؽ
.
ٕٟٔتشیٗ اٞذاف پظٞٚطىذٜ
فطا ٓٞؾبظی أىب٘بر الظْ ٔ ٚحیغی ٔٙبؾت ػٟز ا٘ؼبْ عطح¬ ٞبی سحمیمبسی  ٚدػٞٚكی زض ظٔیٔ ٝٙشبِٛغی ،ؾطأیهٛٔ ،از٘ٛ
فطآٚضی ٔٛاز  ٚایؼبز سىِٛٛٙغی ػسیس  ٚدیكطفش ٝزض ظٔیٞ ٝٙبی ٔصوٛض.
• اضسجبط ٔشمبثُ فّٕی  ٚفٙی ثب نٙبیـ ثٙٔ ٝؾٛض ایؼبز عطح ¬ ٞبی سحمیمبسی ٔطسجظ ثب ٔكىالر نٙبیـ  ٚضفـ ٘یبظ آٟ٘ب.
• سطثیز ٔحمك اظ عطیك ثطٌعاضی زٚضٞ ٜبی آٔٛظقی وبضقٙبؾی اضقس  ٚزوشطی.
• ایؼبز ،ا٘شمبَ  ٚاضسمبء زا٘ف فٙی اظ عطیك ثطٌعاضی ؾٕیٙبضٞب ٕٞٚبیكٟبی فّٕی سرههی زض ؾغٛح ّٔی  ٚثیٗ إِّّی.
• وٕه زض حُ ٔكىالر ل٘بیـ فٛالز ثب اضائ ٚ ٝیب ٕٞىبضی زض ثىبضٌیطی ضٚـ ٞبی ٘ٛیٗ زض سِٛیس فٛالز ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔشطیٗ فّع نٙقشی
ثب سٛػ ٝث ٝدشب٘ؿیُ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی وبضآٔس  ٚسؼٟیعار ٔسضٖ.
• ثطلطاضی اضسجبط ثب ٔطاوع دػٞٚكی ،نٙقشی ،ذسٔبسی  ٚآٔٛظقی ثطای قٙبؾبیی دشب٘ؿیُ¬ٞبی دػٞٚكی سِٛیس ٔٛاز ٘ ٚ ٛوبضثطز ایٗ ٔٛاز
زض ػٟز ضفـ ٘یبظ ٔ ٚكىالر وكٛض.

ایٗ دػٞٚكىس ٜزاضای  6آظٔبیكٍب ٜث ٝقطح شیُ ٔیجبقس :

آزمايشگاه خواص مکانيکي مواد
آزمايشگاه اناليس مواد
ميکروسکوپ هاي نوري

آزمايشگاه متالوگرافی
آزمايشگاه متالورژي پودر
آزمايشگاه عمليات حرارتي
آزمايشگاه شکل دهی حالت جامد
آزمايشگاه ميکروسکوپ نيروی اتمی

آصٔبیطٍبٔ ٜیىشٚسىٛپ ٞبی ٘ٛسی :
زض ایٗ آظٔبیكٍب ٜاظ ا٘ٛاؿ ٔیىطٚؾىٛح ٞبی ٘ٛضی ٔی سٛاٖ ػٟز ٌطفشٗ ٘هبٚیط ضیع ؾبذشبض ثٟطٜ
ٌطفز  ٚثب وٕه ٘طْ افعاضٞب ٔی سٛاٖ اعالفبسی زض ثبة سٛظیـ  ٚقىُ فبظٞب زض ؾبذشبضٞبی ٔرشّف زؾز دیسا
وطز.
زؾشٍب ٜضیع ؾرشی ؾٙغ :ثب وٕه ایٗ زؾشٍبٔ ٜی سٛاٖ ٔیىطٚؾرشی ا٘ٛاؿ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ضا ثسؾز آٚضز.
ایٗ زؾشٍب ٜلبثّیز ا٘ؼبْ ایٗ سؿز زض ظٔبٖ ٘ ٚیطٞٚبی ا٘شربثی ضا زاضا ٔی ثبقس.
آصٔبیطٍبٔ ٜتبٌِٛشافی :
زض ایٗ آظٔبیكٍب ٜفطایٙس آٔبز ٜؾبظی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی فّعی  ٚؾطأیىی اظ ثطـ سب ٔطحّ ٝدِٛیف وبضی
ا٘ؼبْ ٔی-قٛز .زؾشٍبٟٞبی ثطـ ،ثطـ زلیك ،دِٛیكط ،اِىشطٚدِٛیف ٔ ٚب٘ز (ؾطز ٌ ٚطْ) اظ ػّٕ ٝسؼٟیعار
ایٗ آظٔبیكٍب ٜاؾز.
آصٔبیطٍبٔ ٜتبِٛسطی پٛدس :
ایٗ آظٔبیكٍب ٜسٛا٘بیی آِیبغؾبظی ٔىب٘یىی  ٚسٟی ٝدٛزض ا٘ٛاؿ ٔٛاز ٔقس٘ی  ٚفّعی ٛلبثّیز اضائ ٝذسٔبر
ث ٝنٙبیـ ٔقس٘ی  ٚفّعی  ٚوبضذب٘ؼبر سِٛیس ؾیٕبٖ ضا زاضز.
اظ ػّٕ ٝسؼٟیعار ٔٛػٛز زض ایٗ آظٔبیكٍبٔ ٜی سٛاٖ ث ٝآؾیبة ؾیبضٜای(ثب لبثّیز ثط٘بٔ ٝضیعی ٚ
وٙشطَ اسٕؿفط)  ٚآؾیبة ضطث ٝای (ػٟز ذطزایف ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب  ٚؾٞ ًٙبی ٔقس٘ی )اقبضٕٛ٘ ٜز.
زؾشٍبِ ٜیعضی ا٘ساظٌ ٜیطی شضار )(Laser Particle Size Analyzer

ثطای سقییٗ ٔٙحٙی سٛظیـ ا٘ساظ ٜشضار دٛزض ٔٛضز اؾشفبز ٜاؾز و ٝزض ٔحسٚز٘ 20 ٜب٘ٔٛشط سب 2
ٔیّیٕشط ث ٝز ٚنٛضر سط  ٚذكه آٔبز ٜؾطٚیؽ اؾز.
آصٔبیطٍب ٜػّٕیبت حشاستی :
ایٗ آظٔبیكٍب ٜسٛا٘بیی ا٘ؼبْ فّٕیبر حطاضسی زض قطایظ ٔرشّفی ٕٞچ :ٖٛاسٕؿفط وٙشطَ قس ،ٜسحز
ذالء ٌ ٚطٔبیف وٙشطَ قس ٜضا زاضا ثٛزٔ ٚ ٜغبِقبر  ٚوبضٞبی سحمیمبسی زض ظٔی ٝٙفّٕیبر حطاضسی ا٘ٛاؿ
فّعار  ٚآِیبغٞب  ٚ ٚلبثّیز اضائ ٝذسٔبر ث ٝزا٘كٍبٟٞب ٔ ٚطاوع سحمیمبسی ضا زاضز .
آصٔبیطٍب ٜضىُ دٞی حبِت خبٔذ
زض ایٗ آظٔبیكٍب ٜزؾشٍبٛ٘ ٜضز ثب ؽطفیز  15سٗ ٔٛػٛز اؾز و ٝسٛا٘بیی ٘ٛضز ا٘ٛاؿ ٚضق ٞب ضا زاضا
ثٛزٔ ٚ ٜؼٟع ث ٝحؿٍط طجز ٘یطٚی افٕبِی سٛؾظ غّغه ٞب ث ٚ ٕٝ٘ٛ٘ ٝضؾٓ ٔٙحٙی ٘یط ٚثط حؿت ظٔبٖ ٔی
ثبقس.
آصٔبیطٍبٔ ٜیىشٚسىٛپ ٘یشٚی اتٕی
زض ایٗ آظٔبیكٍب ٜثب وٕه ٔیىطٚؾىٛح ٘یطٚی اسٕی )ٔ)Atomic Force Microscopeی سٛاٖ
سهبٚیط  3ثقسی اظ ؾغٛح سٟیٕٛ٘ ٝز .ایٗ زؾشٍب ٜزض حبِشٟبی سٕبؾی  ٚغیط سٕبؾی (contact or non-
) MFM ٚ Lateral contact modeلبثّیز ؾطٚیؽ زٞی زاضز.
آصٔبیطٍب ٜضیٕی ػٕٔٛی  ٚضیٕی دستٍبٞی
٘بْ زؾشٍبDR 500: ٜ

SPECTROPHOTOMETER

وبضثطز زؾشٍب : ٜا٘ساظٌ ٜیطی ؿ٘بنط ؾٍٙیٗ
٘بْ زؾشٍبABSORPTION: ٜ

ATOMIC

وبضثطز زؾشٍب : ٜا٘ساظٌ ٜیطی فٙبنط ؾٍٙیٗ زض ٔحّ َٛثط اؾبؼ الٔخ ٔٛػٛز زؾشٍبٜ
٘بْ زؾشٍبFLAME PHOTOMETER: ٜ
وبضثطز زؾشٍب : ٜا٘ساظٌ ٜیطی یٟ٘ٛبی
٘بْ زؾشٍبturbilimeter: ٜ

Na,k,Ba

وبضثطز زؾشٍب: ٜا٘ساظٌ ٜیطی ٔیعاٖ وسٚضر ٔٛػٛز زض آة ٔ ٚحِّٟٛب
٘بْ زؾشٍب : ٜزؾشٍبٞ ٜضٓ dr200

وبضثطز زؾشٍب: ٜ
٘بْ زؾشٍب: ٜ

ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی cod

ؾطی hq4od

وبضثطز زؾشٍب: ٜا٘ساظٌ ٜیطی tds.solinity,conductivity,resistivity
ایٗ آظٔبیكٍب ٜلبثّیز اضائ ٝذسٔبر قطوشٟب  ٚؾبظٔبٟ٘بی فقبَ زض ظٔی ٝٙآة  ٚفبضالة ٔی ثبقس

دػٞٚكىس ٜا٘طغی

ٔؿأِ ٝسأٔیٗ ا٘طغی ٔٛضز ٘یبظ ػٛأـ یىی اظ ٕٟٔشطیٗ زغسغٞٝبی لطٖ ٌصقش ٚ ٝحبَ وكٛضٞبی ػٟبٖ ٔیثبقس و ٝثؿٕز یه
ثحطاٖ ض ٚث ٝافعایف ٔیُ ٔیوٙس  .چبِكٟبی فطاٚا٘ی زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙغطح ثٛز ٚ ٜاوظط وكٛضٞبی نٙقشی  ٚدیكطفش٘ ٝیع ثب حساوظط سٛاٖ
الشهبزی  ٚسىِٛٛٙغیىی ذٛز ثساٖ دطزاذشٝا٘س.
ثٙٔ ٝؾٛض فطا ٓٞؾبظی أىب٘بر ٔٙبؾت ػٟز ا٘ؼبْ دطٚغٞ ٜبی سحمیمبسی  ٚسطثیز ٘یطٞٚبی ٔشرهم  ٚوبضآٔس دػٞٚكىس ٜا٘طغی اظ ؾبَ
 1383فقبِیز ذٛز ضا آغبظ وطز ٚ ٜزض قٟطیٛض ٔبٛٔ 1384 ٜفك ث ٝوؿت ٔٛافمز انِٛی اظ ٚظاضر فّٚ ْٛسحمیمبر  ٚفٙبٚضی زض ؾٌ ٝطٜٚ
دػٞٚكی ثٟی ٝٙؾبظی ٔ ٚسیطیز ا٘طغی ،ا٘طغی ٞبی سؼسیس ق٘ٛس ٚ ٜسجسیُ ا٘طغی ،دیُ ؾٛذشی ٞ ٚیسضٚغٖ ٌطزیس ٜاؾز.
ٕٟٔتشیٗ اٞذاف پظٞٚطىذٜ
• سأٔیٗ ا٘طغی اظ ٔٙبثـ سؼسیسق٘ٛسٔ ٚ ٜغٕئٗ  ٚزض فیٗ حبَ اضظاٖ لیٕز
• وبٞف آالیٙسٜٞبی ظیؿز ٔحیغی ٘بقی اظ ٔهطف ٘بزضؾز ا٘طغی
•ثٟیٝٙؾبظی ٔهطف ا٘طغی ثب سٛػ ٝثٔ ٝحسٚز ٔٙبثـ سِٛیس
• وبٞف ٚاثؿشٍی ثٙٔ ٝبثـ ٘فشی ثقٛٙاٖ ٔٙجـ سِٛیس ا٘طغی
بشخی اص ٔطبِؼبت  ٚفؼبِیت ٞب
• ا٘ؼبْ ٔغبِقبر ٔهطف ثٟی ٝٙا٘طغی  ٚثطضؾی لبثّیز ػبیٍعیٙی ا٘ٛاؿ ا٘طغی ث ٝضٚـ ٕٔیعی ا٘طغی.
• ٔغبِقبر ٔ ٚحبؾجبر ضیؿه ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ٔسیطیز ا٘طغی ثب سٛػ ٝث ٝضٚیىطز ٔؿبئُ ٔسیطیشی  ٚاسربش سهٕیٕبر نحیح الشهبزی .
• سقییٗ ضاٞىبضٞبی وبٞف سّفبر ٔهطف ا٘طغی ثب سٕٟیسار ٔٛضز ٘ؾط زض ثركٟبی سِٛیس ،ا٘شمبَ  ٚسٛظیـ ا٘طغی.
• ٔغبِق ٝأىبٖ ؾٙؼی ثىبضٌیطی  ٚیب ػبیٍعیٙی ا٘طغیٞبی سؼسیس دصیط زض ایطاٖ.
•اؾشفبز ٜاظ ا٘طغی ٞبی سؼسیس دصیط ثٙٔ ٝؾٛض وٕه ث ٝحفؼ ٔحیظ ظیؿز  ٚآِٛزٌی وٕشط.
• ثطضؾی ٔ ٚغبِق ٝاؾشفبز ٜاظ ؾٛذشٟبی ػبیٍعیٗ ث ٝػبی ؾٛذشٟبی فؿیّی.
•ثطضؾیٞبی فٙی اػعاء دیُ ؾٛذشی ،ؾبذز ٕ٘ ٝ٘ٛآظٔبیكٍبٞی.
• عطاحی  ٚسٛؾقٔ ًٝسَٞبی سطٔٛزیٙبٔیه ٔ ٚسَٞبی ضیبضی ؾ ٝثقسی ا٘شمبَ ،ا٘شمبَ حطاضر اػعاء ٔؼٕٛف ٚ ٝؾیؿشٓ وبُٔ دیُ
ؾٛذشی.
•ثطضؾی  ٚعطاحی ضٚـ ٞبی ٔرشّف شذیطٜؾبظیٔ ،بیـؾبظی  ٚاؾشفبزٞ ٠یسضٚغٖ  ٚایٕٗؾبظی آٖ زض ؾیؿشٓ ٞبی ٔرشّف ا٘طغی،
احساص یه ٚاحس سِٛیز ٞیسضٚغٖ ،احساص ٚاحس شذیط ٜؾبظی سحز فكبض ٞیسضٚغٖ  ٚاحساص ٚاحس ٔبیـ ؾبظی ٞیسضٚغٖ.
لبثُ شوط اؾز و ٝایٗ دػٞٚكىس ٜزض حبَ الساْ ث ٝدصیطـ زا٘كؼٛی وبضقٙبؾی اضقس  ٚزوشطی زض ضقش ٝؾیؿشٕٟبی ا٘طغی ٔی
ثبقس .زض ایٗ ضاؾشب زض اثشسا ایٗ أىبٖ ٚػٛز زاضز و ٝدصیطـ زا٘كؼ ٛثب ٕٞىبضی زا٘كٍبٟٞبی زاذّی اظ لجیُ زا٘كٍب ٜنٙقشی قطیف،

زا٘كٍب ٜسٟطاٖ  ٚزا٘كٍب ٜقٟیس ثبٙٞط وطٔبٖ  ٚیب زا٘كٍبٟٞبی ٔقشجط ذبضػی ثهٛضر زا٘كؼٛی ٔكشطن ا٘ؼبْ دصیطز  ٚزض ٟ٘بیز دصیطـ
زا٘كؼ ٛث ٝنٛضر ٔؿشمُ ذٛاٞس ثٛز.

ایٗ دػٞٚكىس ٜزاضای آظٔبیكٍب ٜث ٝقطح شیُ ٔیجبقس :
آصٔبیضٍبٔ ٜذیشیت  ٚبٟی ٝٙسبصی ا٘شطی
آصٔبیطٍب ٜا٘ذاصٌ ٜیشی سیستٓ ٞبی ا٘شطی

آصٔبیطٍبٔ ٜذیشیت  ٚبٟی ٝٙسبصی ا٘شطی
دستٍب ٜا٘ذاصٌ ٜیشی ویفیت تٛاٖ MAVOWATT-30-70
آ٘بِیع ٞبضٔ٘ٛیه ٞب ثط اؾبؼ اؾشب٘ساض EN 61000-4-7
ثطضؾی ویفیز سٛاٖ ثط اؾبؼ اؾشب٘ساض EN50160
آ٘بِیع آٔبضی سٛؾظ ٕ٘ٛزاض ٞبی ٔیّ ٝای
آ٘بِیع فّیىط ثط اؾبؼ اؾشب٘ساضز EN 61000-4-15
ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚضجظ حبِز ٞبی ٌصضای ؾطیـ ثب ٘طخ ٕ٘ ٝ٘ٛثطزاضی1MHz

وبسبشد ٞبی دستٍب: ٜ
ثٟجٛز ویفیز سٛاٖ زض قجىٞ ٝبی اِىشطیىی
وبٞف سّفبر زض قجىٞ ٝبی اِىشطیىی
اضظیبثی ٘ ٚؾبضر ثط عطح ٞبی ویفیز سٛاٖ زض قجىٝ
اضظیبثی ویفیز سٛاٖ زض قجىٞ ٝبی اِىشطیىی
ٔسیطیز ثبض زض قجىٞ ٝبی اِىشطیىی
وبٞف ٔهطف ا٘طغی اِىشطیىی
ٕٔیعی ا٘طغیٔ ،سیطیز ا٘طغی زض ازاضار  ٚوبضذب٘ؼبر نٙقشی

دستٍب ٜآ٘بِیض ا٘شطی MAVOWATT-20
لبثّیز ا٘ساظٌ ٜیطی ثیف اظ  50دبضأشط اِىشطیىی اظ ػّٕٚ، PF ،P ،I ،U ٝضٚزی ٞبی ٞبضٔ٘ٛیهٚ ،ضٚزی  ٚذطٚػی ٞبی
ٔطثٛط ث ٝا٘طغی
ا٘ساظٌ ٜیطی دبضأشطٞب زض ظٔبٖ ٚالقی  ٚضؾٓ ٌطاف ٔطثٛط

وبسبشد ٞبی دستٍب: ٜ
ٔسیطیز ٔهطف زض قجىٞ ٝبی سٛظیـ ثطق

وبٞف سّفبر ا٘طغی
ٕٔیعی ا٘طغی زض ؾیؿشٓ ٞبی لسضر  ٚوبضذب٘ؼبر نٙقشی
ٔسیطیز ثبض زض ؾیؿشٓ ٞبی لسضر
وبٞف ٔهطف ا٘طغی

دستٍب ٜدیتبالٌش  16وب٘بِٝ
ػٕـ آٚضی اعالفبر زؾشٍبٞ ٜبی ا٘ساظٌ ٜیطی
شذیط ٜاعالفبر زؾشٍبٞ ٜبی ا٘ساظٌ ٜیطی
دطزاظـ اعالفبر زؾشٍبٞ ٜبی ا٘ساظٌ ٜیطی

وبسبشد ٞبی دستٍب: ٜ
اضظیبثی ِٔٛسٞبی ا٘طغی ٘٘ ٛؾیط ثبز  ٚذٛضقیس
ا٘ساظٌ ٜیطی دبضأشطٞبی ٔحیغی ثٙٔ ٝؾٛض ٔسیطیز ا٘طغی اِىشطیىی
سحّیُ ٘شبیغ آظٔبیكٍبٞی

دستٍبٞ ٜب  ٚسٙسٛسٞبی ا٘ذاصٌ ٜیشی :

)1- Combustion Analyzer(Testo 327-1
)2- Pressure metre (0 to 2hpa) (Testo 512
)3- Thermo hygrometer (Testo 625
)4- Thermo meter (Testo 922
)5- Packet differential Pressure (Testo 510
)6- Co2 Measuring (Testo535
)7- Dual Contact Tachometer (Testo 470
)8- Oscilloscope (HMO 3522
9- Testo 454 measuring system
10- Wireless Monitoring

ایٗ زؾشٍب ٜػٟز ا٘ساظ ٌ ٜیطی دبضأشطٞبی ؾطفز ،فكبض ،زٔب ،ضعٛثز ،ؾطفز زٚضا٘یِٚ ،شبغ ٔ ٚیعاٖ غّؾز ٌبظٞبی اوؿیػٖ،
ٔٛٙاوؿیس وطثٗ  ٚزی اوؿیس وطثٗ ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز.
ثب سٛػ ٝث ٝایٙى ٝزؾشٍبٞ ٜب  ٚؾٙؿٛضٞبی ٔٛضز ٘ؾط ث ٝفٛٙاٖ زؾشٍبٞ ٜبی ا٘ساظٌ ٜیطی ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٔی ٌیط٘س ٔی سٛاٖ
اظ ایٗ زؾشٍبٞ ٜبی زض وبضثطز ظیط اؾشفبز ٜثٟیٕٛ٘ ٝٙز.

وبسبشد ٞبی دستٍب: ٜ
ٕٔیعی ا٘طغی ازاضار  ٚوبضذب٘ؼبر نٙقشی
ٔسیطیز ا٘طغی ازاضار  ٚوبضذب٘ؼبر نٙقشی
عطاحی ؾیؿشٓ ٞبی وٙشطِی  ٚحفبؽشی
سٟٛی ٝازاضار  ٚوبضذب٘ؼبر نٙقشی
ثٟی ٝٙؾبظی ؾیؿشٓ ٞبی ا٘طغی
ٔٛسٛضٞبی احشطاق زاذّی
وٛضٞ ٜبی نٙقشی
نٙبیـ غصایی
وٙشطَ فطایٙس

آصٔبیطٍب ٜا٘ذاصٌ ٜیشی سیستٓ ٞبی ا٘شطی
Portable Emissions Analyzer
)(Testo 350-XL

ایٗ زؾشٍب ٜػٟز ا٘ساظٌ ٜیطی ٔحهٛالر  ٚدبضأشطٞبی ظیط حبنُ اظ احشطاق ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض
ٔی ٌیطز.
وبسبشد ٞبی دستٍب: ٜ

O2 , HC, CO2 , CO, NO, NO2, SO2, H2S

ٔٛسٛضٞبی احشطاق زاذّی ،وٛضٞ ٜبی نٙقشی

Thermal Imager
)(Testo 881
ایٗ زؾشٍب ٜػٟز ا٘ساظٌ ٜیطی ٔیعاٖ زضػ ٝحطاضر ث ٝنٛضر سهٛیطی ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز.

وبسبشد ٞبی دستٍب: ٜ
ٔسیطیز ا٘طغی ازاضار  ٚوبضذب٘ؼبر نٙقشی
ٕٔیعی ا٘طغی ازاضار  ٚوبضذب٘ؼبر نٙقشی
قٙبؾبیی ٘مبط ضقف زض قجىٞ ٝبی اِىشطیىی
ا٘طغی ٞبی سؼسیسدصیط
تٛا٘بیی ٞبی ایٗ پظٞٚطىذ ٜدس ا٘دبْ فؼبِیت ٞبی پظٞٚطی  ٚتحمیمبتی ػببستٙذ اص :
اضظیبثی  ٚأىبٖ ؾٙؼی اؾشفبز ٜاظ ا٘طغی ٞبی سؼسیسدصیط
ثٟی ٝٙؾبظی ؾیؿشٓ ٞبی ا٘طغی
ٔسیطیز ٕٔ ٚیعی ا٘طغی زض ٔطاوع نٙقشیٔ ،ؿى٘ٛی  ٚسؼبضی
وبٞف ٔهطف ا٘طغی اِىشطیىی  ٚافعایف سبٔیٗ ثبض ثب سٛػ ٝثٔ ٝقیبضٞبی ویفی

ا٘ؼبْ ٔغبِقبر ٔهطف ثٟی ٝٙا٘طغی  ٚثطضؾی لبثّیز ػبیٍعیٙی ا٘ٛاؿ ا٘طغی ث ٝضٚـ ٕٔیعی ا٘طغی.
سقییٗ ضاٞىبضٞبی وبٞف سّفبر ٔهطف ا٘طغی ثب سٕٟیسار ٔٛضز ٘ؾط زض ثركٟبی سِٛیس ،ا٘شمبَ  ٚسٛظیـ
ا٘طغی.
ٔغبِقبر ٔ ٚحبؾجبر ضیؿه ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض ٔسیطیز ا٘طغی ثب سٛػ ٝث ٝضٚیىطز ٔؿبئُ ٔسیطیشی  ٚاسربش
سهٕیٕبر نحیح الشهبزی.
ثٟط ٜثطزاضی ثٟی ٝٙاظ ا٘طغی ٞبی ٔٛػٛز  ٚزؾشیبثی ث ٝرضویت ثٟی ٝٙا٘ٛاؿ ا٘طغی  ٚؾ ٟٓآٟ٘ب زض ؾجس وبالی
ٔهطف وٙٙس.ٜ
سسٚیٗ اؾشطاسػی ٔهطف ا٘طغی ٔطثٛط ث ٝنٙبیـ زض یه ثط٘بٔ ٝثّٙس ٔسر.
وبٞف سّفبر ا٘طغی اِىشطیىی زض فطآیٙس سِٛیس،ا٘شمبَ  ٚسٛظیـ آٖ.
افعایف أٙیز قجى ٚ ٝثٟجٛز لبثّیز اعٕیٙبٖ زض ثركٟبی سِٛیس،ا٘شمبَ  ٚسٛظیـ.
اؾشفبز ٜاظ ضٚقٟبی ٛٞقٕٙس ٔسیطیز زض ثرف ٔسیطیز ا٘طغی.
اضائ ٝذسٔبر اعالؿ ضؾب٘ی زض ظٔی ٝٙسِٛیس ٔ ٚهطف ا٘ٛاؿ ا٘طغی.
سِٛیس ٘طْافعاضٞبی ٔٙبؾت ٔسیطیز سِٛیس ٔ ٚهطف ا٘طغی.
سٛؾق ٝسىِٛٛٙغی ٞبی ٘ٛیٗ زض وبضثطز ا٘طغی ٞبی سؼسیسدصیط
وبٞف آالیٙسٜٞبی ظیؿز ٔحیغی ٘بقی اظ ٔهطف ٘بزضؾز ا٘طغی

سسٚیٗ اؾشب٘ساضزٞبی ٔٙبؾت ثطای ٔسیطیز  ٚثٟی ٝٙؾبظی ا٘طغی

