
300,0002,000,000نمونهاندازه گیري مواد مختلف در نمونهکروماتوگرافی مایع با کارایی باالدکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان1

300,0002,000,000نمونهاندازه گیري مواد مختلف در نمونهکروماتوگرافی گازيدکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان2

0500,000نمونهتغلیظ و جداسازي موادروتاري اواپراتوردکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان3

0200,000ساعتخشک کردن انجمادي موادفریز درایردکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان4

050,000ساعتخشک کردن و استریل کردن موادآوندکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان5

050,000ساعتهم زدن مواد در دماي مشخصشیکر انکوباتور یخچالداردکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان6

050,000ساعتجهت نگهداري نمونه در دما و رطوبت مشخصژرمیناتوردکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان7

0600,000ساعتاندازه گیري مواد مختلف در نمونهاسپکتروفتومتردکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان8

050,000نمونهاندازه گیري هدایت الکتریکیاي سی متردکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان9

050,000نمونهاندازه گیري پی اچ موادPH Meterدکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان10

050,000نمونهاندازه گیري پتانسیل اسمزي مواداسمومتردکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان11

0100,000دورجداسازي موادانواع سانتریفیوژدکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان12

020,000ساعتهم زدن و حل کردن موادهیتر مگنت استیرردکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان13

0300,000دوراستخراج چربیسوکسلهدکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان14

0300,000دوراستخراج اسانسکلونجردکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان15

0700,000دورآنالیز دي ان آ و آر ان آReal –Time PCRدکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان16

0500,000دورتکثیر دي ان آPCRدکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان17

0300,000دورآنالیز کیفی دي ان آالکتروفورزدکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان18

توضیحات

نرخ تعرفه خدمات آزمایشگاهی و گارگاهی دانشگاه تهران

دانشکده/نام پردیسردیف
صرفا (پیش آزمایش

براي نمونه هاي که 
قیمت نهایی آن در ابتدا 

)مشخص نمی باشد

)ریال(مبلغ تعرفه خدمات آزمایشگاهی

شرح خدمت آزمایشگاهینام دستگاه آزمایشگاهینام مسئول آزمایشگاه
نوع 
-نمونه(خدمت
)-.......ساعت

آزاد



030,000ساعتگرمایش مرطوب موادانواع بن ماريدکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان19

0200,000ماهانهجهت توزین موادترازودکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان20

0200,000ماهانهنگهداري نمونهفریزر منفی هفتاددکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان21

080,000دوراستریل مواداتوکالودکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان22

050,000نمونهعکس گرفتن از ژلژل داكدکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان23

0400,000ماهانهنگهداري نمونهفیتوتروندکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان24

0100,000ساعتانجام کارهاي آزمایشگاهیانواع هوددکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان25

010,000نمونهذوب کردن ژلمایکروفردکترحسین رامشینیپردیس ابوریحان26

دکتر کامبیز قائمی اسگوئیپردیس بین المللی کیش27

ست آموزشی کنترل حلقه بسته  موتورهاي 
DC میکروکنترلرهاي آموزشی به همراه ،

بسته سنسورهاي مقدماتی و پیشرفته، میز 
شامل اسیلوسکوپ، (آزمایشگاهی کامل 

 آمپر جزبان 5 ولت 30منبع تغذیه 
مستقیم، مالتی متر، فانکشن ژنراتور، 

و ربات هاي آموزشی )سیگنال ژنراتور

0ساعتآموزش رباتیک و هوش مصنوعی

هر ساعت (مقدماتی 
 ) ریال700000

هر ساعت (پیشرفته 
) ریال1000000

0150,000ساعتطراحی و ساخت دستگاه ها و تجهیزات پزشکیدکتر کامبیز قائمی اسگوئیپردیس بین المللی کیش28

طراحی و ساخت سیستم هاي اتوماسیون بر پایه دکتر کامبیز قائمی اسگوئیپردیس بین المللی کیش29
0150,000ساعت)مانند خانه هاي هوشمند(اینترنت اشیا 

0200,000نمونهجداسازي و شناسایی انواع پروتئینالکتروفورز پروتئیندکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش30

0300,000نمونهRNA و DNAجداسازي و شناسایی انواع RNA و DNAالکتروفورز دکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش31

0700,000ساعتتکثیر انواع ژن هاPCRدکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش32

0300,000ساعتطیف سنجی و سنجش ترکیبات مختلفاسپکتروفتومتردکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش33

0150,000نمونهمشاهده باندهاي انواع ژن ها و تصویربرداريژل داكدکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش34

05,000,000نمونهکشت انواع سلول هاي جانوريکشت سلول هاي جانوريدکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش35

03,000,000نمونهکشت انواع سلول هاي گیاهیکشت سلول هاي گیاهیدکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش36



0700,000ساعتجداسازي ترکیبات مختلفسانتریفوژدکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش37

020,000لیترتولید آب مقطر با کیفیت باالآب مقطردکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش38

040,000لیترتولید آب دیونیزه با کیفیت باالآب دیونیزهدکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش39

01,000,000)تصویر(نمونهمشاهده انواع نمونه هاي زیستی و تصویربرداريمیکروسکوپ اینورت فلورسنسدکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش40

0150,000ساعتکشت سلول هاي تعلیقی و جداسازي موادشیکر انکوباتوردکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش41

0500,000نمونهمحلول هاي مختلف PH MeterPHدکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش42

0500,000نمونهفیلتراسیون موادپمپ خالءدکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش43

0100,000ساعتاستریل کردن مایعات و محیط هاي کشتاتوکالودکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش44

0100,000ساعتجداسازي موادحمام اولتراسونیکدکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش45

050,000ساعتکار در فضاي عاري از مواد شیمیاییهود شیمیاییدکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش46

0100,000ساعتایجاد فضاي استریل جهت کشت سلولهود المیناردکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش47

0200,000)روزانه(نمونهنگهداري انواع سلول هاي جانوريCO2انکوباتور دکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش48

020,000)روزانه(نمونه-80نگهداري نمونه هاي زیستی در دماي -80فریزر دکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش49

050,000ساعتایجاد محدودي دمایی اتاق تا جوشبن ماريدکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش50

050,000نمونه گرم0/0001توزین با دقت ترازو آنالیتیکالدکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش51

070,000ساعتهمگن سازي و جداسازي موادشیکر معمولیدکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش52

0500,000ساعتهموژن کردن موادهموژنایزر اولتراسونیکدکتر رضا نوريپردیس بین المللی کیش53

0200,000نمونهجداسازي و شناسایی انواع پروتئینالکتروفورز پروتئینمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش54

0300,000نمونهRNA و DNAجداسازي و شناسایی انواع RNA و DNAالکتروفورز مسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش55

0700,000ساعتتکثیر انواع ژن هاPCRمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش56

0300,000ساعتطیف سنجی و سنجش ترکیبات مختلفاسپکتروفتومترمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش57

0150,000نمونهمشاهده باندهاي انواع ژن ها و تصویربرداريژل داكمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش58

05,000,000نمونهکشت انواع سلول هاي جانوريکشت سلول هاي جانوريمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش59

03,000,000نمونهکشت انواع سلول هاي گیاهیکشت سلول هاي گیاهی مسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش60



0700,000ساعتجداسازي ترکیبات مختلفسانتریفوژمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش61

020,000لیترتولید آب مقطر با کیفیت باالآب مقطر مسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش62

040,000لیترتولید آب دیونیزه با کیفیت باال آب دیونیزهمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش63

01,000,000)تصویر(نمونهمشاهده انواع نمونه هاي زیستی و تصویربرداريمیکروسکوپ اینورت فلورسنسمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش64

0150,000ساعتکشت سلول هاي تعلیقی و جداسازي موادشیکر انکوباتورمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش65

0500,000نمونهمحلول هاي مختلف PH MeterPHمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش66

0500,000نمونهفیلتراسیون موادپمپ خالءمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش67

0100,000ساعتاستریل کردن مایعات و محیط هاي کشتاتوکالومسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش68

0100,000ساعتجداسازي مواد حمام اولتراسونیک مسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش69

050,000ساعتکار در فضاي عاري از مواد شیمیاییهود شیمیاییمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش70

0100,000ساعتایجاد فضاي استریل جهت کشت سلولهود المینارمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش71

0200,000روزانهنگهداري انواع سلول هاي جانوريCO2انکوباتور مسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش72

020,000)روزانه(نمونه-80نگهداري نمونه هاي زیستی در دماي -80فریزر مسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش73

050,000ساعتایجاد محدودي دمایی اتاق تا جوشبن ماريمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش74

050,000نمونه گرم0/0001توزین با دقت ترازو آنالیتیکالمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش75

070,000ساعتهمگن سازي و جداسازي مواد شیکر معمولیمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش76

0500,000ساعتهموژن کردن مواد هموژنایزر اولتراسونیکمسعود میرمعصومیپردیس بین المللی کیش77

0260,000نمونه................وینادکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش78

0250,000نمونه................نوروفیدبکدکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش79

0300,000نمونه................تعادل سنج بایودکسدکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش80

0350,000نمونه................الکترومایوگرافیدکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش81

0260,000نمونه................الکتروگونیامتردکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش82

0200,000نمونه................مجموعه تجهیزات گونیامتريدکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش83



کار................داینامومتردستیدکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش84 0200,000کل

کار................داینامومتر عضالت پشت و پادکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش85 0200,000کل

050,000نمونه................Wobble board Tilt boardدکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش86

065,000نمونه................انعطاف پذیريدکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش87

کار................آنتروپومتردکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش88 0200,000کل

0150,000نمونه................اینکالینومتردکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش89

050,000نمونه................صفحه شطرنجیدکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش90

01,300,000نمونه................تجزیه و تحلیل گازهاي تنفسیدکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش91

0250,000نمونه................الکتروکاردیوگرامدکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش92

0350,000نمونه................ترکیب بدندکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش93

0150,000نمونه................تردمیل پزشکیدکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش94

0400,000نمونه................دوچرخه پزشکیدکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش95

0100,000نمونه................کارسنج دستیدکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش96

0300,000ساعت................اسپیرومتريدکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش97

0250,000ساعت................کالیپردکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش98

کار................ضربان سنج پوالردکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش99 0350,000کل

070,000نمونه................الکتومتردکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش100

کار................گوشی معاینات پزشکیدکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش101 0250,000کل

کار................دستگاه و گوشی فشار خوندکتر مهدیه آکوچکیانپردیس بین المللی کیش102 0300,000کل

015,000نمونهتشریح نظري سنگدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی103

0250,000نمونهبرش و تسطیح سطوح سنگدستگاه برشدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی104

م54مغزه گیري قطر دستگاه کر گیردکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی105 0250,000نمونه م

0120,000نمونهتعیین درصد جذب آب سنگدستگاه اوندکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی106



تعیین تخلخل در سنگ براي هر نمونه بروش دستگاه اوندکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی107
0130,000نمونهاشباع سازي

070,000نمونهتعیین میزان دانسیته سنگترازو و دستگاه اوندکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی108

075,000نمونهاشباع نمونه سنگ براي آزمایشهاي مختلفدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی109

0450,000نمونهتعیین مقاومت فشاري تکمحوره با فریم غیر صلبدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی110

MTSدستگاه دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی111

تعیین مقاومت فشاري تکمحوره و مدول 
 و MTSاالستیسیته نمونه ها با دستگاه خودکار 

کرنش و رفتار پس -ترسیم منحنی رفتاري تنش
از شکست  بدون نصب سنسور خارجی طولی

0900,000نمونه

MTSدستگاه دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی112

تعیین مقاومت فشاري تکمحوره و مدول 
 و MTSاالستیسیته نمونه ها با دستگاه خودکار 

کرنش و رفتار پس -ترسیم منحنی رفتاري تنش
از شکست با نصب سنسور خارجی طولی

01,200,000نمونه

0350,000نمونه تعیین ضریب پواسن با نصب سنسور بیرونیسنسوردکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی113

MTSدستگاه دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی114

تعیین مقاومت سه محوره نمونه ها با دستگاه 
- و ترسیم منحنی رفتاري تنشMTSخودکار 

کرنش و رفتار پس از شکست براي اولین سطح 
فشار جانبی

01,400,000نمونه

MTSدستگاه دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی115

تعیین مقاومت سه محوره نمونه ها با دستگاه 
- و ترسیم منحنی رفتاري تنشMTSخودکار 

کرنش و رفتار پس از شکست با اندازه گیري 
تغییر حجم

01,750,000نمونه

MTSدستگاه دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی116

تعیین مقاومت سه محوره نمونه ها با دستگاه 
- و ترسیم منحنی رفتاري تنشMTSخودکار 

کرنش و رفتار پس از شکست براي سطوح فشار 
جانبی اضافی

0550,000نمونه

0170,000نمونهآزمایش برزیلی براي هر نمونهفریم برزیلیدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی117

MTSدستگاه دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی118
آزمایش برش مستقیم در امتداد سطح ضعیف 

0650,000نمونهبراي هر نمونه در شرایط معمولی

MTSدستگاه دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی119
آزمایش برش مستقیم در امتداد سطح ضعیف 

CNLبراي هر نمونه در شرایط 
01,000,000نمونه



MTSدستگاه دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی120
آزمایش برش مستقیم در امتداد سطح ضعیف 

CNSبراي هر نمونه در شرایط 
0900,000نمونه

0750,000نمونهآزمایش برش مستقیم روي ماده سنگMTSدستگاه دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی121

اندازه گیري پروفیل زبري سطح درزه ها با اشعه دستگاه اسکن لیزري سطوح درزهدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی122
0800,000نمونهلیزري

0400,000نمونهP وSتعیین سرعت امواج دستگاه اولتراسونیکدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی123

0370,000نمونه)Slake durability(آزمایش دوام دستگاه تست دوامدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی124

0430,000نمونهبرش و آماده سازي نمونه براي تست آماسدستگاه برشدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی125

01,000,000نمونهتست آماس در شرایط نامحصوردستگاه آماسدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی126

01,000,000نمونهتست آماس در شرایط نیمه محصوردستگاه آماسدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی127

تست آماس در شرایط محصور و تعیین فشاردستگاه آماسدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی128
01,250,000نمونهآماس

آزمایش تعیین تورم پذیري سنگها با روش تعییندستگاه زاویه تماسدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی129
0800,000نمونهزاویه تماس سنگ

0180,000نمونهآزمایش بار نقطه ايدستگاه   پوینت لوددکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی130

0250,000نمونهآزمایش برزیلیدستگاه برزیلیدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی131

آزمایش تعیین تراکم پذیري سنگ و ضرایب دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی132
02,500,000نمونهپورواالستیک در دماي محیط

آزمایش تعیین تراکم پذیري سنگ و ضرایب دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی133
06,000,000نمونه 100تا (پورواالستیک در دما و فشار مخزن 

02,000,000نمونهآزمایش تعیین خزش سنگ تک محوريدستگاه تست خزشدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی134

03,800,000نمونهآزمایش تعیین خزش آزاد سنگ سه محوريدستگاه تست خزشدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی135

دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی136
اندازه گیري مقاومت شکست هیدرولیکی در 

فشارهاي جانبی مختلف و تعیین مقاومت کششی 
هیدرولیکی

03,500,000نمونه

01,500,000نمونه1تعیین چقرمگی شکست نوع MTSدستگاه دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی137

02,000,000نمونه2تعیین چقرمگی شکست نوع MTSدستگاه دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی138

02,300,000نمونه3تعیین چقرمگی شکست نوع MTSدستگاه دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی139

 میلیمتري 150تست تولید ماسه روي نمونه دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی140
010,000,000نمونه)بدون آماده سازي نمونه(



01,500,000نمونهتعین گذردهی هیدرولیکی درزه هادکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی141

MTSدستگاه دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی142
تعیین مقاومت خمشی تحت بارگذاري سه نقطه 

01,000,000نمونهاي

02,000,000نمونهتست کشش بولتدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی143

01,600,000نمونهآزمایش فشار سه محوره هیدرواستاتیکیMTSدستگاه دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی144

02,000,000نمونهکالیبراسیون جکهادکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی145

03,000,000نمونهتست شکست هیدرولیکیدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی146

01,000,000نمونهقابلیت هدایت حرارتی سنگدکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی147

01,500,000نمونه بر روي سطوح درزه هاKs, Knتست تعیین دکتر مهدي موسويپردیس دانشکده هاي فنی148

030,000کیلوگرم 1میلیمتر50-0 سنگ شکن فکیپردیس دانشکده هاي فنی149

050,000کیلوگرم 1میلیمتر10-0 سنگ شکن فکیپردیس دانشکده هاي فنی150

070,000کیلوگرم 1میلیمتر3-0 سنگ شکن غلتکیپردیس دانشکده هاي فنی151

0100,000کیلوگرم 1میلیمتر1-0 پردیس دانشکده هاي فنی152

0150,000کیلوگرم 1میلیمتر0/6-0 پردیس دانشکده هاي فنی153

010,000کیلوگرم 1 میلیمتر25کوچکتر از ریفلپردیس دانشکده هاي فنی154

020,000کیلوگرم 1 میکرون500کوچکتر از تقسیم کننده گردانپردیس دانشکده هاي فنی155

0120,000کیلوگرم 1میکرون300-0 آسیا میله اي و گلوله اي خشکپردیس دانشکده هاي فنی156

0200,000کیلوگرم 1میکرون150-0 آسیا میله اي و گلوله اي خشکپردیس دانشکده هاي فنی157

0500,000کیلوگرم 1میکرون75-0 آسیا میله اي و گلوله اي خشکپردیس دانشکده هاي فنی158

0700,000کیلوگرم 1میکرون38-0 آسیا میله اي و گلوله اي خشکپردیس دانشکده هاي فنی159

0160,000کیلوگرم 1میکرون300-0 آسیا میله اي و گلوله اي ترپردیس دانشکده هاي فنی160

0260,000کیلوگرم 1میکرون150-0 آسیا میله اي و گلوله اي ترپردیس دانشکده هاي فنی161

0660,000کیلوگرم 1میکرون75-0 آسیا میله اي و گلوله اي ترپردیس دانشکده هاي فنی162

0760,000کیلوگرم 1میکرون38-0 آسیا میله اي و گلوله اي ترپردیس دانشکده هاي فنی163



070,000نمونه........آسیا میله اي و گلوله اي ترپردیس دانشکده هاي فنی164

01,250,000نمونه........آسیا میله اي و گلوله اي تر و خشکپردیس دانشکده هاي فنی165

03,500,000نمونه........آسیا گلوله اي باند کالیبره شدهپردیس دانشکده هاي فنی166

09,000,000نمونه........ طبقه سرند6با پردیس دانشکده هاي فنی167

02,000,000نمونه........دانه بندي لیزري تر و خشکپردیس دانشکده هاي فنی168

جدایش فیزیکی مغناطیس خشک شدت پردیس دانشکده هاي فنی169
0750,000 کیلوگرم5تا گوس 1000پایین

جدایش فیزیکی مغناطیس خشک شدت پردیس دانشکده هاي فنی170
01,500,000 کیلوگرم5تا گوس 2000پایین

جدایش فیزیکی مغناطیس خشک شدت پردیس دانشکده هاي فنی171
02,000,000 کیلوگرم5تا گوس 3000پایین

جدایش فیزیکی مغناطیس خشک شدت پردیس دانشکده هاي فنی172
02,500,000 کیلوگرم5تا گوس 5000پایین

جدایش فیزیکی مغناطیس خشک شدت پردیس دانشکده هاي فنی173
02,500,000کیلوگرم 1 گوس17000تا باالي القایی

01,500,000کیلوگرم 1گوس 1000-0مغناطیس تر شدت پایین القاییپردیس دانشکده هاي فنی174

جدایش فیزیکی مغناطیس تر شدت باال پردیس دانشکده هاي فنی175
03,000,000کیلوگرم 1 گوس17000تا القایی

01,000,000کیلوگرم 3جدایش فیزیکی میز لرزانپردیس دانشکده هاي فنی176

01,500,000کیلوگرم 1جدایش فیزیکی مولتی گراویتیپردیس دانشکده هاي فنی177

0900,000کیلوگرمی 0/5جدایش فیزیکی جیگپردیس دانشکده هاي فنی178

100-150جیگ نیمه صنعتیپردیس دانشکده هاي فنی179
07,000,000کیلوگرم

02,500,000کیلوگرم 1جداکننده الکترواستاتیکپردیس دانشکده هاي فنی180

0250,000کیلوگرم 1 میکرون300بزرگتر از تجزیه سرندي ترپردیس دانشکده هاي فنی181



0600,000کیلوگرم 1 میکرون300کوچکتر از تجزیه سرندي ترپردیس دانشکده هاي فنی182

03,500,000گرم 100 میلیمتر1دانه بندي بزرگتر از مایع سنگینپردیس دانشکده هاي فنی183

04,000,000گرم 100 میلیمتر1دانه بندي کوچکتر از مایع سنگینپردیس دانشکده هاي فنی184

01,500,000کیلوگرم 1)زغال(محلول کلرید روي مایع سنگینپردیس دانشکده هاي فنی185

01,200,000کیلوگرم 1................هیدروسیکلونپردیس دانشکده هاي فنی186

01,500,000کیلوگرم 1................فلوتاسیونپردیس دانشکده هاي فنی187

01,200,000روزانه................)اسید، سیانوري، بازي(آزمایش بطري غلتان پردیس دانشکده هاي فنی188

02,000,000)روزانه(نمونه ................)اسید، سیانوري، بازي(لیچینگ همزنی پردیس دانشکده هاي فنی189

07,500,000روزانه................)اسید، سیانوري، بازي(لیچینگ حوضچه اي پردیس دانشکده هاي فنی190

0750,000روزانه................لیچینگ ستونیپردیس دانشکده هاي فنی191

01,100,000روزانه................لیچینگ ستونیپردیس دانشکده هاي فنی192

01,650,000روزانه................لیچینگ ستونیپردیس دانشکده هاي فنی193

0400,000ساعت................ درجه850کوره  تا پردیس دانشکده هاي فنی194

0500,000ساعت................ درجه1000تا850پردیس دانشکده هاي فنی195

0600,000ساعت................ درجه1200تا 1000پردیس دانشکده هاي فنی196

0250,000نمونه................پیکنومتر استاندارد کالیبره شدهپردیس دانشکده هاي فنی197

1000 و 500ته نشینی استوانه مدرج پردیس دانشکده هاي فنی198
01,000,000نمونه................میلی لیتري

040,000کیلوگرم 1 میکرون150ابعاد بزرگتر از فیلتراسیونپردیس دانشکده هاي فنی199

050,000کیلوگرم 1 میکرون150ابعاد کوچکتر از فیلتراسیونپردیس دانشکده هاي فنی200

080,000کیلوگرم 1 میکرون38ابعاد کوچکتر از فیلتراسیونپردیس دانشکده هاي فنی201

)..……………خشک کردنپردیس دانشکده هاي فنی202 085,000روزانه(کیلوگرم 

دکتر سید فرشید کاشانی پردیس دانشکده هاي فنی203
01,600,000ساعتHRSEMHRSEMبزرگ

01,800,000ساعتEDS وEDSFESEM وFESEMدکترسیدفرشید کاشانی بزرگپردیس دانشکده هاي فنی204



01,500,000ساعتمعمولی EDS و SEMمعمولی EDS و SEMدکترسیدفرشید کاشانی بزرگپردیس دانشکده هاي فنی205

01,200,000ساعتSEMSEMدکترسیدفرشیدکاشانی بزرگپردیس دانشکده هاي فنی206

SEMRUN0300,000پوشش دهی هر سري نمونه پوششدکترسیدفرشیدکاشانی بزرگپردیس دانشکده هاي فنی207

XRDدکترسیدفرشیدکاشانی بزرگپردیس دانشکده هاي فنی208
 دقیقه با تفسیر الگوي 30 براي هر نمونه و  هر 
0500,000نمونهپراش دستگاه قدیم

XRDدکترسیدفرشیدکاشانی بزرگپردیس دانشکده هاي فنی209
 دقیقه با تفسیر الگوي 30 براي هر نمونه و  هر 
0600,000نمونهپراش دستگاه جدید

XRDدکترسیدفرشیدکاشانی بزرگپردیس دانشکده هاي فنی210
براي هر نمونه و  هر  )دما باال( در شرایط ویژه 

01,200,000نمونه درجه سانتیگراد600 دقیقه تا 30

XRDدکترسیدفرشیدکاشانی بزرگپردیس دانشکده هاي فنی211
براي هر نمونه و  هر  )دما باال( در شرایط ویژه 

02,400,000نمونه درجه سانتیگراد600 دقیقه باالتراز 30

دکتر  _دکترحسن فرهنگیپردیس دانشکده هاي فنی212
0200,000نمونه) اثر 3 (میکروسختی سنجی هر نمونه میکروسختی سنجرضا محمودي

 _دکترحسن فرهنگیپردیس دانشکده هاي فنی213
0100,000نمونه) اثر3(ماکروسختی سنجی هر نمونه ماکروسختی سنجدکتررضا محمودي

کاتر، مانت، پولیش، میکروسکوپ نوري و دکترحسن فرهنگیپردیس دانشکده هاي فنی214
انجام عملیات حکاکی

هر ساعت کار با دستگاههاي کاتر، مانت، پولیش، 
میکروسکوپ نوري و انجام عملیات حکاکی روي 

نمونه ها
0350,000ساعت

01,000,000ساعتHot Stageمیکروسکوپ Hot Stageمیکروسکوپ دکترحسن فرهنگیپردیس دانشکده هاي فنی215

0400,000ساعتآنالیز تصویريآنالیز تصویريدکترحسن فرهنگیپردیس دانشکده هاي فنی216

دکتر  _دکترحسن فرهنگیپردیس دانشکده هاي فنی217
رضا محمودي

 12حداکثر  (پروفیل میکروسختی هر نمونه 
01,000,000نمونه) اثر 12حداکثر  (پروفیل میکروسختی هر نمونه )اثر 

 12حداکثر  (پروفیل میکروسختی هر نمونه دکترحسن فرهنگیپردیس دانشکده هاي فنی218
0500,000نمونه) اثر 12حداکثر  (پروفیل ماکروسختی هر نمونه )اثر 

 _دکترعباس زارعی هنزکیپردیس دانشکده هاي فنی219
دکتر رضامحمودي

دستگاه کشش در دماي محیط و ارائه 
منحنی

آزمایش کشش در دماي محیط و ارائه منحنی 
0300,000نمونهبراي هر نمونه

 _دکترعباس زارعی هنزکیپردیس دانشکده هاي فنی220
دکتررضا محمودي

دستگاه فشار و خمش در دماي محیط و 
ارائه منحنی

آزمایش فشار و خمش در دماي محیط و ارائه 
0300,000نمونهمنحنی براي هر نمونه

 _دکترعباس زارعی هنزکیپردیس دانشکده هاي فنی221
آزمایش کشش در دماي باال و ارائه منحنی براي دستگاه کشش در دماي باالدکتر رضا محمودي

0600,000نمونههر نمونه

 _دکترعباس زارعی هنزکیپردیس دانشکده هاي فنی222
دکتررضا محمودي

دستگاه فشار و خمش در دماي باال و ارائه 
منحنی

آزمایش فشار و خمش در دماي باال و ارائه 
0600,000نمونهمنحنی براي هر نمونه

 _دکترعباس زارعی هنزکیپردیس دانشکده هاي فنی223
01,000,000نمونه ساعت3آزمایش خزش براي هر نمونه حداقل دستگاه خزشدکتررضا محمودي



 _دکترعباس زارعی هنزکیپردیس دانشکده هاي فنی224
0280,000نمونه ساعت3آزمایش خزش براي هر ساعت مازاد بر دستگاه خزشدکتر رضا محمودي

0150,000نمونهآزمایش ضربه در دماي محیط هر نمونهدستگاه ضربه در دماي محیطدکترعباس زارعی هنزکیپردیس دانشکده هاي فنی225

01,400,000نمونه ساعت4آزمایش خستگی به ازاء هر نمونه تا دستگاه خستگیدکترعباس زارعی هنزکیپردیس دانشکده هاي فنی226

0450,000نمونه ساعت4آزمایش خستگی براي هر ساعت مازاد بر دستگاه خستگیدکتر عباس زارعی هنزکیپردیس دانشکده هاي فنی227

دکتر محمود نیلی پردیس دانشکده هاي فنی228
0300,000ساعت درجه سانتیگراد1200کوره جعبه اي تا  درجه سانتیگراد1200کوره جعبه اي تا دکتر جعفر راثی - احمدآبادي

0900,000ساعت درجه سانتیگراد1500کوره جعبه اي تا  درجه سانتیگراد1500کوره جعبه اي تا پردیس دانشکده هاي فنی229

- دکتر علی محمد هادیان پردیس دانشکده هاي فنی230
دکتر رایگان

 درجه 1200تا  )تیوبی(کوره لوله اي
سانتیگراد با اتمسفر کنترل شده

 درجه سانتیگراد با 1200تا  )تیوبی(کوره لوله اي
0500,000ساعتاتمسفر کنترل شده

 درجه 1500تا  )تیوبی(کوره لوله ايدکتر علی محمد هادیانپردیس دانشکده هاي فنی231
سانتیگراد با اتمسفر کنترل شده

 درجه سانتیگراد با 1500تا  )تیوبی(کوره لوله اي
01,500,000ساعتاتمسفر کنترل شده

 درجه 1500تا  )تیوبی(کوره لوله ايدکتر باباییپردیس دانشکده هاي فنی232
سانتیگراد با اتمسفر کنترل شده

 درجه سانتیگراد با 1700تا  )تیوبی(کوره لوله اي
02,500,000ساعتاتمسفر کنترل شده

 درجه 1200تا  )تیوبی(کوره لوله ايدکتر جعفر راثی زاده غنیپردیس دانشکده هاي فنی233
سانتیگراد با اتمسفر خالء

 درجه سانتیگراد با 1200تا  )تیوبی(کوره لوله اي
0800,000ساعتاتمسفر خالء

 درجه 1500تا  )تیوبی(کوره لوله ايدکتر جعفر راثی زاده غنیپردیس دانشکده هاي فنی234
سانتیگراد با اتمسفر خالء

 درجه سانتیگراد با 1500تا  )تیوبی(کوره لوله اي
01,500,000ساعتاتمسفر خالء

-دکترمحمود نیلی احمدآباديپردیس دانشکده هاي فنی235
0300,000ساعت درجه سانتیگراد500کوره حمام نمکی  درجه سانتیگراد500کوره حمام نمکی  دکتر جعفر راثی زاده غنی

0600,000ساعت درجه سانتیگراد900کوره حمام نمکی  درجه سانتیگراد900کوره حمام نمکی دکتر جعفر راثی زاده غنیپردیس دانشکده هاي فنی236

0900,000ساعت درجه سانتیگراد1100کوره حمام نمکی  درجه سانتیگراد1100کوره حمام نمکی دکتر جعفر راثی زاده غنیپردیس دانشکده هاي فنی237

01,000,000ساعت کیلو گرم25کوره القائی ذوبی تا  کیلو گرم25کوره القائی ذوبی تا دکتر مهدي ملکانپردیس دانشکده هاي فنی238

01,500,000ساعت کیلوگرم50کوره القائی ذوبی  کیلوگرم50کوره القائی ذوبی دکتر مهدي ملکانپردیس دانشکده هاي فنی239

02,000,000ساعت کیلوگرم100کوره القائی ذوبی  کیلوگرم100کوره القائی ذوبی دکتر مهدي ملکانپردیس دانشکده هاي فنی240

0750,000ساعتکوره ذوب مقاومتیکوره ذوب مقاومتیدکتر مهدي ملکانپردیس دانشکده هاي فنی241

0800,000ساعتبدون ازت هر ساعت- کوره تامنبدون ازت- کوره تامندکتر فرشاد اخالقیپردیس دانشکده هاي فنی242

07,000,000 کیلوگرم8ذوب و بارریزي تا VIMکوره  کیلوگرم8ذوب و بارریزي تا VIMکوره دکترمحمود نیلی احمدآباديپردیس دانشکده هاي فنی243

010,000,000 کیلوگرم20ذوب و بارریزي تا VIMکوره  کیلوگرم20ذوب و بارریزي تا VIMکوره دکترمحمود نیلی احمدآباديپردیس دانشکده هاي فنی244



دکتر محمود نیلی پردیس دانشکده هاي فنی245
04,500,000هرشارژVARکوره ذوب VARکوره ذوب -احمدآبادي

02,000,000ساعت کیلوگرم8 تا Alآلیاژسازي  کیلوگرم8 تا Alآلیاژسازي دکتر مهدي ملکانپردیس دانشکده هاي فنی246

0300,000ساعتذوب مجدد و تهیه قطعه تا یک کیلوگرمذوب مجدد و تهیه قطعه تا یک کیلوگرمدکتر مهدي ملکانپردیس دانشکده هاي فنی247

03,000,000ساعت کیلوگرم8تولید کامپوزیت پایه آلومینیوم تا  کیلوگرم8تولید کامپوزیت پایه آلومینیوم تا دکتر مهدي ملکانپردیس دانشکده هاي فنی248

- دکتر عطائی - دکتر رایگانپردیس دانشکده هاي فنی249
0150,000ساعتآسیاي سیاره اي هر ساعتآسیاي سیاره ايدکتر فرشاد اخالقی

050,000ساعت هر ساعتJarmillآسیاي Jarmillآسیاي دکتر هادیان- دکتر رشچی پردیس دانشکده هاي فنی250

0150,000ساعتهر ساعت )attrition(آسیاي فرسایشی )attrition(آسیاي فرسایشی دکتر مهدي ملکانپردیس دانشکده هاي فنی251

دکتر عبدي - دکتر عطائیپردیس دانشکده هاي فنی252
0100,000ساعت)Oven(کوره خشک کن هر ساعت )Oven(کوره خشک کن  دکتر رایگان- زاده

01,200,000نمونه دقیقه45اسپکتروسکوپی آمپدانس تا اسپکتروسکوپی آمپدانسدکتر دهقانیان- دکتر صارمیپردیس دانشکده هاي فنی253

دکتر حمیدرضا قاسمی پردیس دانشکده هاي فنی254
0950,000نمونهخوردگی- سایش رفتگیخوردگی- سایش رفتگیمنفردراد

دکتر حمیدرضا قاسمی پردیس دانشکده هاي فنی255
01,700,000نمونهخوردگی با حفاظت کاتدي- سایش رفتگیخوردگی با حفاظت کاتدي- سایش رفتگیمنفردراد

دکتر - دکتر محسن صارمیپردیس دانشکده هاي فنی256
استفاده از دستگاه پتانشیوستات هر نمونه تا یک  دستگاه پتانشیوستات- حمیدرضا قاسمی منفرد راد

01,200,000نمونهساعت

010,00082084108ساعتهر ساعت )Saltspray(آزمون مه نمکی )Saltspray(آزمون مه نمکی دکتر اهللا کرمپردیس دانشکده هاي فنی257

025,000,000نمونهآزمون مه نمکی تسریع شده هر نمونهآزمون مه نمکی تسریع شدهدکتر اهللا کرمپردیس دانشکده هاي فنی258

 بسته به نوع نمونه، محیط Sccآزمون دکتر اهللا کرمپردیس دانشکده هاي فنی259
آزمون و زمان

 بسته به نوع نمونه، محیط آزمون و Sccآزمون 
توافقی0نمونهزمان

01,500,000نمونهآزمون نویز الکتروشیمیایی هر نمونهآزمون نویز الکتروشیمیاییدکتر دهقانیان- دکتر اهللا کرمپردیس دانشکده هاي فنی260

01,200,000ساعتلوپ تست بازدارنده هر ساعتلوپ تست بازدارندهدکتر چنگیز دهقانیانپردیس دانشکده هاي فنی261

دکتر حمیدرضا قاسمی پردیس دانشکده هاي فنی262
0250,000نمونهزبري سنجیزبري سنجیمنفردراد

دکتر حمیدرضا قاسمی پردیس دانشکده هاي فنی263
کمترین تعداد (زبري سنجی سه بعدي هر نمونهزبري سنجی سه بعديمنفردراد

01,000,000نمونه) خط20اسکن 

دکتر حمیدرضا قاسمی پردیس دانشکده هاي فنی264
دکتر سید فرشید - منفردراد

 m1000آزمون سایش پین روي دیسک تا 
یا حداکثر یک ساعت آزمایش

 یا m1000آزمون سایش پین روي دیسک تا 
01,000,000حداکثر یک ساعت آزمایش



دکتر حمیدرضا قاسمی منفرد پردیس دانشکده هاي فنی265
01,050,000نمونهآزمون سایش ساده در محیط خورندهآزمون سایش ساده در محیط خورندهراد

دکتر حمیدرضا قاسمی پردیس دانشکده هاي فنی266
01,100,000نمونهآزمون سایش با روانکاوي در محیط ترآزمون سایش با روانکاوي در محیط ترمنفردراد

دکتر حمیدرضا قاسمی پردیس دانشکده هاي فنی267
01,500,000نمونهسایش پین روي دیسک دماي باالسایش پین روي دیسک دماي باالمنفردراد

دکتر - دکتر فرشاد اخالقی پردیس دانشکده هاي فنی268
محمد قمبري

هر  ) تن60 و 30(پرس سرد هیدرولیک 
نمونه بدون قالب

هر نمونه  ) تن60 و 30(پرس سرد هیدرولیک 
0150,000نمونهبدون قالب

دکتر - دکتر فرشاد اخالقی پردیس دانشکده هاي فنی269
محمد قمبري

هر  ) تن60 و 30(پرس سرد هیدرولیک 
نمونه بدون قالب

هر نمونه با  ) تن60 و 30(پرس سرد هیدرولیک 
0200,000نمونهقالب

0500,000نمونهپرس گرم المنتی هیدرولیک هر نمونهپرس گرم المنتی هیدرولیکدکتر فرشاد اخالقیپردیس دانشکده هاي فنی270

 درجه 1200پرس گرم تحت خالء تا  دکتر علی محمد هادیانپردیس دانشکده هاي فنی271
سانتیگراد

  به ازاي هر 12000Cپرس گرم تحت خالء تا  
03,000,000ساعتساعت نگهداري

 به ازاي هر 16000Cپرس گرم تحت خالء  درجه سانتیگراد1600پرس گرم تحت خالءدکتر علی محمد هادیانپردیس دانشکده هاي فنی272
04,500,000ساعتساعت نگهداري

-دکترمحمود نیلی احمدآباديپردیس دانشکده هاي فنی273
01,000,000نمونه نمونه اي12000Cدیالتومتري تا  درجه سانتیگراد1200دیالتومتري تا  دکتر علی محمد هادیان

01,500,000ساعت12000Cدیالتومتري  باالي  درجه سانتیگراد1200دیالتومتري تا دکتر علی محمد هادیانپردیس دانشکده هاي فنی274

0185میلیمتر مربعوایرکات هر میلیمتر مربعوایرکاتدکترمحمود نیلی احمدآباديپردیس دانشکده هاي فنی275

وایرکات براي نمونه هاي نازك به ازاي هر ساعت وایرکات براي نمونه هاي نازكدکترمحمود نیلی احمدآباديپردیس دانشکده هاي فنی276
0360,000ساعتکار

0500,000نمونههر نمونه LPSAهر نمونه LPSAدکتر فرشاد اخالقیپردیس دانشکده هاي فنی277

- دکتر علی محمد هادیان پردیس دانشکده هاي فنی278
دکتر کاشانی بزرگ

 درجه سانتیگراد تحت اتمسفر 1200تا 
) TG/DTA (معمولی 

 ( درجه سانتیگراد تحت اتمسفر معمولی 1200تا 
TG/DTA (01,200,000نمونه

 ( درجه سانتیگراد تحت خالء1200تا دکتر علی محمد هادیانپردیس دانشکده هاي فنی279
TG/DTA (

 ( درجه سانتیگراد تحت خالء1200تا 
TG/DTA (01,500,000نمونه

0300,000نمونهماشینکاري نمونه گردماشینکاري نمونه گرددکتر مهدي ملکانپردیس دانشکده هاي فنی280

0500,000نمونهماشینکاري نمونه تختماشینکاري نمونه تختدکتر مهدي ملکانپردیس دانشکده هاي فنی281

پردیس دانشکده هاي فنی282
- دکتر فرشاد اخالقی

دکترحمیدرضا قاسمی 
منفردراد

0100,000 رقم اعشارنمونه4چگالی سنج و ترازوي دیجیتال  رقم اعشار4چگالی سنج و ترازوي دیجیتال 

0300,000ساعتپروفایل پروژکتور براي هر ساعتپروفایل پروژکتوردکتر رضا محموديپردیس دانشکده هاي فنی283



0800,000ساعتنورد سرد هر ساعتنورد سرددکتر محمد حبیبی پارساپردیس دانشکده هاي فنی284

01,200,000ساعتنورد گرم هر ساعتنورد گرمدکتر محمد حبیبی پارساپردیس دانشکده هاي فنی285

0800,000ساعتکشش سیم سرد هر ساعتکشش سیم سرددکتر محمد حبیبی پارساپردیس دانشکده هاي فنی286

01,000,000ساعتهیدرو فرمینگ ورق هر ساعتهیدرو فرمینگ ورقدکتر محمد حبیبی پارساپردیس دانشکده هاي فنی287

0500,000ساعتشبیه سازي فرآیند هر ساعتشبیه سازي فرآینددکتر محمد حبیبی پارساپردیس دانشکده هاي فنی288

01,000,000ساعت هر ساعتISFتغییر شکل جزء جزء ورق ISFتغییر شکل جزء جزء ورق دکتر محمد حبیبی پارساپردیس دانشکده هاي فنی289

0300,000نمونهبرس زنی ورق هر نمونهبرس زنی ورقدکتر محمد حبیبی پارساپردیس دانشکده هاي فنی290

0500,000نمونهفازسنج مغناطیسی ورق هر نمونهفازسنج مغناطیسی ورقدکتر محمد حبیبی پارساپردیس دانشکده هاي فنی291

0500,000نمونهدستگاه سقوط وزنه هر نمونهدستگاه سقوط وزنهدکتر محمد حبیبی پارساپردیس دانشکده هاي فنی292

02,000,000نمونهدستگاه تغییر شکل شدید برشی هر نمونهدستگاه تغییر شکل شدید برشیدکتر محمد حبیبی پارساپردیس دانشکده هاي فنی293

0200,000نمونهچگالی سنج هر نمونهچگالی سنجدکتر محمود نیلی احمدآباديپردیس دانشکده هاي فنی294

01,000,000ساعت)ساعتی(مقاومت سنج مقاومت سنجدکتر محمود نیلی احمدآباديپردیس دانشکده هاي فنی295

0200,000ساعتتجهیزات آزمایشگه ماسه و مخلوط کن هر ساعتتجهیزات آزمایشگه ماسه و مخلوط کندکتر مهدي ملکانپردیس دانشکده هاي فنی296

0200,000ساعتقالبگیري هر ساعتقالبگیريدکتر مهدي ملکانپردیس دانشکده هاي فنی297

0150,000ساعتمدلسازي هر ساعتمدلسازيدکتر مهدي ملکانپردیس دانشکده هاي فنی298

دکتر - دکتر فرشاد اخالقی پردیس دانشکده هاي فنی299
0200,000دستگاه سرند لرزاندستگاه سرند لرزانمهدي ملکان

 آمپر گام الکتریک 350دستگاه جوش دکتر علی اصغر اکبري موسويپردیس دانشکده هاي فنی300
SMAWمدل پارس 

 SMAW آمپر گام الکتریک 350دستگاه جوش 
0150,000مدل پارس

 آمپر گام الکتریک 350دستگاه جوش دکتر علی اصغر اکبري موسويپردیس دانشکده هاي فنی301
SMAWمدل پارس 

 SMAW آمپر گام الکتریک 250دستگاه جوش 
0150,000مدل پارس

SMAW، OTC0200,000 آمپر 600ترانس جوش SMAW، OTC آمپر 600ترانس جوش دکتر علی اصغر اکبري موسويپردیس دانشکده هاي فنی302

SMAW، OTC0300,000 آمپر 400ترانس جوش SMAW، OTC آمپر 400ترانس جوش دکتر علی اصغر اکبري موسويپردیس دانشکده هاي فنی303

SMAW، OTC0300,000 آمپر 350ترانس جوش SMAW، OTC آمپر 350ترانس جوش دکتر علی اصغر اکبري موسويپردیس دانشکده هاي فنی304

SMAW، OTC0300,000 آمپر 300ترانس جوش SMAW، OTC آمپر 300ترانس جوش دکتر علی اصغر اکبري موسويپردیس دانشکده هاي فنی305



SPOTW0150,000دستگاه جوش نقطه اي، SPOTWدستگاه جوش نقطه اي، دکتر علی اصغر اکبري موسويپردیس دانشکده هاي فنی306

0150,000 آمپرSMAW، 300دینام رکتیفایر  آمپرSMAW، 300دینام رکتیفایر دکتر علی اصغر اکبري موسويپردیس دانشکده هاي فنی307

0150,000 آمپرSMAW، 200دینام رکتیفایر  آمپرSMAW، 200دینام رکتیفایر دکتر علی اصغر اکبري موسويپردیس دانشکده هاي فنی308

 آمپر SMAW، 250دینام رکتیفایر دکتر علی اصغر اکبري موسويپردیس دانشکده هاي فنی309
)صنایع جهان(

صنایع ( آمپر SMAW، 250دینام رکتیفایر 
0150,000)جهان

دکترحمیدرضا قاسمی پردیس دانشکده هاي فنی310
منفردراد

- پالریزاسیون و آمپدانس در حین رفتگی
خوردگی

- پالریزاسیون و آمپدانس در حین رفتگی
01,500,000خوردگی

03,000,000نمونه)هر نمونه(اکستروژن اکستروژندکتر مهدي ملکانپردیس دانشکده هاي فنی311

پوشش دهی از طریق دستگاه پالس جریان هرپوشش دهی از طریق دستگاه پالس جریاندکتر چنگیز دهقانیانپردیس دانشکده هاي فنی312
0900,000نمونهنمونه

01,000,000نمونه هر نمونهPESپوشش دهی از طریق PESپوشش دهی از طریق دکتر چنگیز دهقانیانپردیس دانشکده هاي فنی313

01,000,000نمونه هر نمونهPEOپوشش دهی از طریق PEOپوشش دهی از طریق دکتر چنگیز دهقانیانپردیس دانشکده هاي فنی314

01,100,000نمونه هر نمونهPPESپوشش دهی از طریق PPESپوشش دهی از طریق دکتر چنگیز دهقانیانپردیس دانشکده هاي فنی315

0600,000نمونه  هر نمونهDCپوشش دهی از طریق آبکاريDCپوشش دهی از طریق آبکاريدکتر چنگیز دهقانیانپردیس دانشکده هاي فنی316
TIG0200,000جوشکاري و عملیات سطحی با TIGجوشکاري و عملیات سطحی با دکتر محمود حیدرزاده سهیپردیس دانشکده هاي فنی317
0150,000ساعت)ساعتی(مخلوط کن مخلوط کندکتر محمد قنبريپردیس دانشکده هاي فنی318

080,000نمونهدستگاه اسپین کوتر نمونه ايدستگاه اسپین کوتردکتر حسین عبدي زادهپردیس دانشکده هاي فنی319

080,000نمونهدستگاه دیپ کوتر نمونه ايدستگاه دیپ کوتردکتر حسین عبدي زادهپردیس دانشکده هاي فنی320

01,000,000ساعت دور6000سانتریفوژ  دور6000سانتریفوژ دکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی321

دکتر - دکتر فرشته رشچی پردیس دانشکده هاي فنی322
0100,000ده دقیقهالتراسونیکالتراسونیکرایگان

0100,000لیتر)deionized(آب دیونیزه)deionized(آب دیونیزهدکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی323

050,000لیترآب مقطرآب مقطردکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی324

دکتر -دکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی325
0200,000ساعتهمزن مکانیکیهمزن مکانیکیرایگان

0150,000ساعتهمزن مغناطیسی با کنترلر دماهمزن مغناطیسی با کنترلر دمادکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی326

دکتر -دکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی327
0100,000نمونه(PHمتر)PH Meterرایگان



0100,000نمونه(PHمتر)PH Meterدکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی328

0300,000ساعت)رکتیفایر(تجهیزات الکترولیز )رکتیفایر(تجهیزات الکترولیز دکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی329

دکتر -دکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی330
رایگان

جهت (تجهیزات بالن چند دهانه و کندانسوز
)انحالل در دماي باال

جهت (تجهیزات بالن چند دهانه و کندانسوز
0250,000ساعت)انحالل در دماي باال

0150,000فیلتر پرس هر بار استفاده از فیلترفیلتر پرس هر بار استفاده از فیلتردکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی331

0150,000نمونهقیف بوخنرقیف بوخنردکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی332

0450,000نمونه)با خردایش(فلوتاسیون)با خردایش(فلوتاسیوندکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی333

0200,000نمونه)شستشو(فلوتاسیون کلینر)شستشو(فلوتاسیون کلینردکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی334

دکتر - دکتر فرشته رشچی پردیس دانشکده هاي فنی335
رایگان

بدون مواد (تجهیزات استخراج حاللی 
0200,000نمونه)بدون مواد شیمیایی(تجهیزات استخراج حاللی )شیمیایی

دکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی336
تست تیتراسیون فلزاتی مانند روي، نیکل، 

به همراه مواد شیمیایی مورد  )|||و  ||(آهن
نیاز

 ||(تست تیتراسیون فلزاتی مانند روي، نیکل، آهن
01,000,000نمونهبه همراه مواد شیمیایی مورد نیاز )|||و 

دکتر - دکتر فرشته رشچی پردیس دانشکده هاي فنی337
رایگان

تست لیچینگ بدون خردایش و بدون مواد 
شیمیایی

تست لیچینگ بدون خردایش و بدون مواد 
0300,000ساعتشیمیایی

0150,000ساعتحمام آبی بن ماريحمام آبی بن ماريدکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی338

1000000-0400000شبانه روز/ساعتانکوباتورانکوباتوردکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی339

0500,000شبانه روزانکوباتور کوچکانکوباتور کوچکدکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی340

0200,000ساعتاتو کالواتوکالودکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی341

0150,000ساعتاوربیتال شیکراوربیتال شیکردکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی342

دکتر فرشته رشچیپردیس دانشکده هاي فنی343

تجهیزات نیمه پایلوت استخراج حاللی 
مخازن لیچینگ، مخازن استخراج : شامل

حاللی،مخازن الکترولیز و پمپ ها مربوطه 
هر شبانه روز

: تجهیزات نیمه پایلوت استخراج حاللی شامل
مخازن لیچینگ، مخازن استخراج حاللی،مخازن 

الکترولیز و پمپ ها مربوطه
02,000,000شبانه روز

12,000,0001,000,000نمونهرفتار عضو سازه ايجک بارگزاري هیدرولیکمعرفتپردیس دانشکده هاي فنی344
30,000,00025,000,000نمونهرفتار زیر سازهجک بارگزاري هیدرولیکمعرفتپردیس دانشکده هاي فنی345
2,100,0002,100,000نمونه پودريشناسایی کیفی کانی هاي رسیD8Advance-Bruckerدکتر نوع پرستپردیس دانشکده هاي فنی346
1,000,0001,000,000نمونه پودري همراه با تفسیر و گرافXRDانجام D8Advance-Bruckerدکتر نوع پرستپردیس دانشکده هاي فنی347
900,000900,000نمونه پودريتفسیر بدون گرافD8Advance-Bruckerدکتر نوع پرستپردیس دانشکده هاي فنی348
800,000800,000نمونه پودري فقط گرافXRDانجام D8Advance-Bruckerدکتر نوع پرستپردیس دانشکده هاي فنی349
200,000200,000نمونهخردایشهاون آگاتدکتر نوع پرستپردیس دانشکده هاي فنی350



200,000200,000نمونهLOIاندازه گیري /تعیین درصد خاکسترکوره آزمایشگاهیدکتر نوع پرستپردیس دانشکده هاي فنی351
ASTM200,000200,000کارتD8Advance-Bruckerدکتر نوع پرستپردیس دانشکده هاي فنی352
UXD100,000100,000فایلD8Advance-Bruckerدکتر نوع پرستپردیس دانشکده هاي فنی353
Area100,000100,000فایلD8Advance-Bruckerدکتر نوع پرستپردیس دانشکده هاي فنی354
050,000نمونه میکرون75آماده سازي نمونه زیزدستگاه آسیاب گلوله اي سیاره ايدکتر سید ضیاءالدین شفائیپردیس دانشکده هاي فنی355

آنالیزمس، آهن، روي،نیکل، سدیم،پتاسیم،کلسیمدستگاه جذب اتمی شعله ايدکتر سید ضیاءالدین شفائیپردیس دانشکده هاي فنی356
0200,000نمونه)نمونه جامد(ومنیزیوم ، منگنز

آنالیزمس، آهن، روي،نیکل، سدیم،پتاسیم،کلسیمدستگاه جذب اتمی شعله ايدکتر سید ضیاءالدین شفائیپردیس دانشکده هاي فنی357
0100,000نمونه)نمونه محلول(ومنیزیوم، منگنز 

0250,000نمونه)نمونه جامد(آنالیز آلومنیوم ،کروم و مولیبدندستگاه جذب اتمی شعله ايدکتر سید ضیاءالدین شفائیپردیس دانشکده هاي فنی358
0125,000نمونه)نمونه محلول(آنالیز آلومنیوم ،کروم ومولیبدن دستگاه جذب اتمی شعله ايدکتر سید ضیاءالدین شفائیپردیس دانشکده هاي فنی359
0230,000نمونهنمونه جامدTiO2,Fe2O3,P2O5آنالیزUV-VISدستگاهدکتر سید ضیاءالدین شفائیپردیس دانشکده هاي فنی360
0280,000نمونهنمونه جامدAl2O3,SiO2آنالیزUV-VISدستگاهدکتر سید ضیاءالدین شفائیپردیس دانشکده هاي فنی361
0300,000نمونهنمونه جامد به روش تیتراسیونCr2O3آنالیز شیمی تردکتر سید ضیاءالدین شفائیپردیس دانشکده هاي فنی362

نمونه جامد به روشFeیا Fe2O3آنالیزشیمی تردکتر سید ضیاءالدین شفائیپردیس دانشکده هاي فنی363
0200,000نمونهتیتراسیون

0200,000نمونهنمونه جامد به روش تیتراسیونFeOآنالیزشیمی تردکتر سید ضیاءالدین شفائیپردیس دانشکده هاي فنی364
0200,000نمونهنمونه جامد به روش تیتراسیونCaOآنالیزشیمی تردکتر سید ضیاءالدین شفائیپردیس دانشکده هاي فنی365

0200,000نمونهنمونه جامد به روش تیتراسیونMgOآنالیزشیمی تردکتر سید ضیاءالدین شفائیپردیس دانشکده هاي فنی366

0100,000نمونهآنالیز خاکسترذغالکورهدکتر سید ضیاءالدین شفائیپردیس دانشکده هاي فنی367

0100,000نمونهL.O.Iآنالیزکورهدکتر سید ضیاءالدین شفائیپردیس دانشکده هاي فنی368

دستگاه اندازه گیري زاویه تماس و کششدکتر سیدفرشید چینیپردیس دانشکده هاي فنی369
0400,000نمونه)استاتیک(اندازه گیري زاویه تماس سطحی

دستگاه اندازه گیري زاویه تماس و کششدکتر سیدفرشید چینیپردیس دانشکده هاي فنی370
سطحی

اندازه گیري زوایاي تماس پیشروي، پسروي و
0450,000نمونه)پسماند(هیسترزیس 

دستگاه اندازه گیري زاویه تماس و کششدکتر سیدفرشید چینیپردیس دانشکده هاي فنی371
سطحی

روش(اندازه گیري کشش سطحی سیال 
Pendant Drop0350,000نمونه)یا روش هاي دیگر

دستگاه اندازه گیري زاویه تماس و کششدکتر سیدفرشید چینیپردیس دانشکده هاي فنی372
0500,000نمونهتست تبخیر یا نفوذ قطرهسطحی

0250,000ساعتاستفاده از آون و خشک کنآوندکتر سیدفرشید چینیپردیس دانشکده هاي فنی373

0250,000ساعتاستفاده از هیتر و همزن مغناطیسیحرارتی-همزن مغناطیسیدکتر سیدفرشید چینیپردیس دانشکده هاي فنی374



0300,000ساعتاستفاده از هود شیمیاییهود شیمیاییدکتر سیدفرشید چینیپردیس دانشکده هاي فنی375

استفاده از ترازوي دیجیتال قابل اتصال به ترازوي دیجیتالدکتر سیدفرشید چینیپردیس دانشکده هاي فنی376
0300,000ساعتکامپیوتر

0600,000نمونه)ICT(آزمون سطوح یخگریز )ICT(آزمون سطوح یخگریز دکتر سیدفرشید چینیپردیس دانشکده هاي فنی377

ساخت سطوح فوق آبگریز مس،فوالد،منیزیم و ساخت سطوح فوق آبگریزدکتر سیدفرشید چینیپردیس دانشکده هاي فنی378
آلومینیوم

مساحت سطح 
0100,000سانتی متر مربع

01,500,000نمونهاندازه گیري نیروي لیفت و درگتونل باد دمندهدکتر سیدفرشید چینیپردیس دانشکده هاي فنی379

02,000,000نمونهاندازه گیري نیروي لیفت و درگتونل باد ما فوق صوتدکتر سیدفرشید چینیپردیس دانشکده هاي فنی380

01,500,000نمونهاندازه گیري نیروي لیفت و درگتونل باد مکندهدکتر سیدفرشید چینیپردیس دانشکده هاي فنی381

01,000,000نمونهمشاهده جریان باد اطراف نمونهتونل دوددکتر سیدفرشید چینیپردیس دانشکده هاي فنی382

پودر و(نمونه مطالعۀ میکروسکوپی تیغه نازكمیکروسکوپ پالریزان عبوريدکتر میرصالح میرمحمديپردیس دانشکده هاي فنی383
0450,000)سنگ

پودر و(نمونه مطالعۀ میکروسکوپی مقطع صیقلیمیکروسکوپ پالریزان انعکاسیدکتر میرصالح میرمحمديپردیس دانشکده هاي فنی384
0450,000)سنگ

پودر و(نمونه تصویربرداري میکروسکوپیtocsonدوربین میکروسکوپ دکتر میرصالح میرمحمديپردیس دانشکده هاي فنی385
030,000)سنگ

پودر و(نمونه شناسایی و ارزیابی اولیۀ معدنی نمونه هاي دستیمیکروسکوپ دوچشمی بیناکوالردکتر میرصالح میرمحمديپردیس دانشکده هاي فنی386
0150,000)سنگ

015,000)سنگ (نمونه برش و اسالیس سنگدستگاه برش سنگدکتر میرصالح میرمحمديپردیس دانشکده هاي فنی387

0120,000)سنگ (نمونه تهیه مقطع ناركدستگاه دیسکوپالن و برشدکتر میرصالح میرمحمديپردیس دانشکده هاي فنی388

پودر و(نمونه تهیه مقاطع صیقلیدستگاه برش و پولیشدکتر میرصالح میرمحمديپردیس دانشکده هاي فنی389
0170,000)سنگ

0250,000)سنگ (نمونه صیقلی-تهیه مقطع نازكدستگاه برش سنگ، دیسکوپالن و پولیشدکتر میرصالح میرمحمديپردیس دانشکده هاي فنی390

بررسی و شناسایی نمونه هاي سنگ و کانی در میکروسکوپ دوچشمی بیناکوالردکتر میرصالح میرمحمديپردیس دانشکده هاي فنی391
0100,000نمونهنمونه دستی

تعیین سختی نسبی کانی و سنگ در نمونه هاي جعبه تعیین سختی موسدکتر میرصالح میرمحمديپردیس دانشکده هاي فنی392
دستی

سنگ و  (نمونه 
030,000)کانی

0800,000ساعتقابلیت کنترل تنشMCR 300 Anton Paarرئومتر دکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی393

0800,000ساعتقابلیت کنترل تنش نمونه هاي جامد)MCR 102 Anton Paar(رئومتر مذاب دکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی394



آنالیز دینامیکی مکانیکی دکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی395
)DMS6100( حرارتی

ي دینامیک، -گیري ویسکواالستیسیته-اندازه
0ساعتخزش و رهائی از تنش

 دقیقه 30کمتر  از 
 ریال، تا 500000
 950000یکساعت 

ریال

 Agilent 1260(کروماتوگرافی ژل تراوایی دکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی396
Infinity(

 تعیین متوسط وزنی و عددي وزن مولکولی و 
01,500,000نمونهتوزیع وزن مولکولی

گیري قطر ذرات جامد مخلوطهاي -اندازهدکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی397
)Shimadzu SA-CP3(سوسپانسیونی 

گیري قطر ذرات جامد در مخلوطهاي -اندازه
0250,000نمونهسوسپانسیونی

0350,000نمونهاندازه گیري ویسکوزیتهDV Pro II ویسکومتر بروکفیلددکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی398

حمام آب +  Drop Ball ویسکومتردکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی399
Wise Bath دقیق

01,000,000ساعت

01,500,000ساعتآلتراسونیک پرابدکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی400

لیتري نیمه   )Dissolver (اختالط گر دکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی401
01,500,000ساعتصنعتی براي نرماسل ها و رزینها

0650,000ساعتآزمایشگاهی )Ball Mill(آسیاب دکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی402
0130,000ساعتپمپ خالءدکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی403

دستگاه طیف سنجی مادون دکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی404
Shimadzu قرمز

0650,000نمونه

-LKB  ساخت  UV-Vis دستگاهدکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی405
international

0500,000نمونه

0200,000ساعتحمام اولتراسونیکدکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی406
0260,000ساعتآوندکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی407
0250,000نمونههدایت سنجدکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی408
0300,000نمونهPH Meterدکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی409
0500,000نمونهکشش سطحیدکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی410
0100,000ساعتمیکسر آزمایشگاهیدکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی411
0130,000ساعتمیکسر مکانیکیدکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی412
0260,000ساعتکورهدکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی413
0260,000ساعت درجه1000کوره دکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی414
0200,000ساعتهمزن مکانیکی دیجیتالدکتر بابک کفاشیپردیس دانشکده هاي فنی415

12,000,0001,000,000نمونهرفتار عضو سازه ايجک بارگزاري هیدرولیکدکتر معرفتپردیس دانشکده هاي فنی416

هزینه هاي مصرفی و هزینه
هاي اضافه بر امکانات 

آزمایشگاه و هزینه هاي 
ساخت نمونه ها بر عهده 

است متقاض



30,000,00025,000,000نمونهرفتار زیر سازهجک بارگزاري هیدرولیکدکتر معرفتپردیس دانشکده هاي فنی417

هزینه هاي مصرفی و هزینه
هاي اضافه بر امکانات 

آزمایشگاه و هزینه هاي 
ساخت نمونه ها بر عهده 

.متقاضی است
035,000ساعتالمینارعلوم و فنون نوین418

025,000ساعتشیکر رفت و برگشتیعلوم و فنون نوین419

0180,000 هر بار استفادهاتوکالوعلوم و فنون نوین420

030,000ساعتآون فن دار دیجیتالعلوم و فنون نوین421

01,800,000ساعتاولتراسونیکعلوم و فنون نوین422

0650,000ساعتسانتریفیوژ یخچالدارعلوم و فنون نوین423

045,000ساعتشیکر انکوباتور یخچالدارعلوم و فنون نوین424

0120,000ساعتمیکروسکوپ نوريعلوم و فنون نوین425

0320,000ساعتمیکروسکوپ اینورتعلوم و فنون نوین426

063,000ساعتپمپ خالءعلوم و فنون نوین427

043,000ساعتروتاريعلوم و فنون نوین428

0170,000 هر بار استفادهPCRعلوم و فنون نوین429

085,000نمونهاسپین کوتینگعلوم و فنون نوین430

0430,000به هر بار استفادهReal –Time PCRعلوم و فنون نوین431

0270,000ساعتمیکروسکوپ سه چشمیعلوم و فنون نوین432

0180,000 هر بار استفادهاالیزا ریدرعلوم و فنون نوین433

0180,000نمونهنانو اسپکتروفوتومترعلوم و فنون نوین434

025,000هر بار استفادهیخ سازعلوم و فنون نوین435

0170,000 ساعت12تا انکوباتورعلوم و فنون نوین436

به ازاي هر نمونه-86فریزر  علوم و فنون نوین437
0330,000 ماه1براي 

060,000 هر بار استفادهکانداکتیویتی مترعلوم و فنون نوین438



060,000نمونهژل داكعلوم و فنون نوین439

025,000ساعتهیتر استیررعلوم و فنون نوین440

0180,000نمونهفریز درایرعلوم و فنون نوین441

0150,000به ازاي هر تستالکتروفورزعلوم و فنون نوین442

0330,000هر دوره سه روزهفرمانتورعلوم و فنون نوین443

035,000ساعتCO2انکوباتور علوم و فنون نوین444

0230,000نمونهآزمایش ویسکومتري سیاالتعلوم و فنون نوین445

به ازاي هر نمونه-95فریزر علوم و فنون نوین446
0270,000 ماه1براي 

035,000ساعتگشتاور سنجعلوم و فنون نوین447

035,000ساعتمنبع تامین اختالف پتانسیلعلوم و فنون نوین448

0330,000ساعتدوربین حرارتی مادون قرمزعلوم و فنون نوین449

0330,000روزانهسرعت سنج سیارعلوم و فنون نوین450

018,000ساعتاندازه گیر توان خورشیديعلوم و فنون نوین451

0120,000ساعت)تشعشع سنج خورشیدي(پیرانومتر حبابدار علوم و فنون نوین452

055,000)دور سنج(تاکومتر دیجیتال علوم و فنون نوین453

0430,000ساعتالکتروریسیعلوم و فنون نوین454

0630,000ساعتCVDعلوم و فنون نوین455

025,000ساعتپمپ خالءعلوم و فنون نوین456

PH Meter055,000علوم و فنون نوین457

0180,000 هر بار استفادهالکتروفورزعلوم و فنون نوین458

025,000ساعتبن ماريعلوم و فنون نوین459

0230,000ساعتهمزن مکانیکیعلوم و فنون نوین460

025,000هر بار استفادهترازوعلوم و فنون نوین461



0170,000ساعتمیکرو سانتریفوژعلوم و فنون نوین462

055,000نمونههدایت سنجعلوم و فنون نوین463

0330,000ساعتسانتریفوژ بدون یخچالعلوم و فنون نوین464

0330,000ساعتهموژنایزرعلوم و فنون نوین465

0530,000ساعتکورهعلوم و فنون نوین466
 20000 درجه ساعتی 800تا 

 به باال ساعتی 800تومان و از 
 تومان50000

0530,000 هر بار استفادهلیتوگرافیعلوم و فنون نوین467

03,300,000 هر بار استفادهالیه نشانیعلوم و فنون نوین468

0630,000 هر بار استفادهاسپاترینگعلوم و فنون نوین469

آماده سازي اولیه تست خزش با گرافعلوم و فنون نوین470
0830,000ساعتی+

 هزار 80هزینه آماده سازي 
تومان و پس از آن ساعتی 

 تومان9000
0430,000تست کششعلوم و فنون نوین471

0530,000نمونهتست آنتی باکتریالعلوم و فنون نوین472

0330,000نمونهاندازه گیري زاویه تماسعلوم و فنون نوین473

02,500,000نمونهاتاق کشت سلولیعلوم و فنون نوین474

0700,000 نمونهTEMپردیس علوم475

DSCپردیس علوم476

گیري پارامترهاي حرارتی مانند دماي-اندازه
اي و دماي بلورینگی و تعیین -ذوب، دماي شیشه
درجه خلوص مواد

هر نمونه از دماي 
 400محیط تا 
درجه

01,000,000

DSCپردیس علوم477

گیري پارامترهاي حرارتی مانند دماي -اندازه
اي و دماي بلورینگی و تعیین -ذوب، دماي شیشه
درجه خلوص مواد

هر نمونه به صورت 
01,200,000رفت و برگشت

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 478
FTIRدکتر شایستهبخش طیف سنجی

آنالیز کیفی و کمی ترکیبات مختلف، بررسی 
هاي عاملی و پیوندهاي موجود در -گروه

ها و بررسی سطح مواد مختلف مانند -مولکول
...هاي پلیمري، الیاف، نانو ذرات و -فیلم

-250,000نداردهر نمونه



- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 479
UV- VISدکتر شایستهبخش طیف سنجی

آنالیز کیفی و کمی مواد براساس جذب تابش، 
 نمونه به باال ساعتی 25براي 150,000نداردهر نمونههاي شیمیایی-بررسی سینتیک واکنش

. هزارتومان 40

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 480
هاي طیف سنجی جذب و نشر -انجام بررسیطیف سنج فلورسانسدکتر شایستهبخش طیف سنجی

 نمونه به باال ساعتی 25براي 200,000نداردهر نمونه.....معدنی، پلیمر و - ترکیبات آلی، آلی
. هزارتومان 80

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 481
120,000نداردهر نمونهاندازه گیري غلظت نمونهاسپکتروفوتومتردکتر شایستهبخش طیف سنجی

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 482
250,000نداردهر نمونهآنالیز عناصر فلزي و شبه فلزيICPدکتر فریدبدبخش آنالیز عنصري

 عنصر هر عنصر 5مبلغ تا 
 تومان اضافه 3000اضافی 
.میشود

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 483
جذب اتمیدکتر فریدبدبخش آنالیز عنصري

آنالیز عناصر فلزي و شبه فلزي، براي عناصر 
سرب،  سیلیسیوم،  کادمیوم،  روي،  مس،  آهن، 
 منگنز،  باریوم،  استرانسیوم،  کلسیم،  منیزیم، 

سدیم و  لیتیوم آنالیز امکان پذیر می باشد

200,000نداردهر نمونه
 5جهت اطالع از تخفیفات 
نمونه به باال به وبسایت 
.آزمایشگاه مراجعه نمایید

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 484
CHNSدکتر فریدبدبخش آنالیز عنصري

آنالیز کیفی و کمی عناصر کربن، هیدروژن، 
هاي  ها با بافت نیتروژن و گوگرد در انواع نمونه

مختلف
نمونه باید فاقد حالل و هر نمونه

 میلی 20مقدار نمونه حداقل 800,000عناصر جیوه و فلوئور باشد
و بصورت پودر باشد گرم 

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 485
CHNSOدکتر فریدبدبخش آنالیز عنصري

آنالیز کیفی و کمی عناصر کربن، هیدروژن، 
ها با  نیتروژن و گوگرد و اکسیژن در انواع نمونه

هاي مختلف بافت
نمونه باید فاقد حالل و هر نمونه

 میلی 20مقدار نمونه حداقل 1,200,000عناصر جیوه و فلوئور باشد
و بصورت پودر باشد گرم 

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 486
TGAدکتر مهدويبخش آنالیز پلیمرها

گیري تغییرات وزنی مواد در اثر حرارت از -اندازه
هر نمونه،1000دماي محیط تا

 10مقدار نمونه  حداقل
میلی گرم و در ظرف 

شیشه اي مناسب باشد، 
نمونه صرفا جامد بوده و 
نمونه هاي الیاف یا پنبه 

پذیرفته نمی شود

 درجه600تا 800,000

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 487
TGAدکتر مهدويبخش  بخش آنالیز پلیمرها

گیري تغییرات وزنی مواد در اثر حرارت از -اندازه
هر نمونه،1000دماي محیط تا

 10مقدار نمونه  حداقل
میلی گرم و در ظرف 

شیشه اي مناسب باشد، 
نمونه صرفا جامد بوده و 
نمونه هاي الیاف یا پنبه 

پذیرفته نمی شود

 درجه800تا 1,200,000

488
آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 

بخش  بخش آنالیز - تهران
پلیمرها

DSCدکتر مهدوي
گیري پارامترهاي حرارتی مانند دماي -اندازه

اي و دماي بلورینگی و تعیین -ذوب، دماي شیشه
درجه خلوص مواد

400از دماي محیط تا 1,000,000نداردهر نمونه



489
آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 

بخش  بخش آنالیز - تهران
پلیمرها

DSCدکتر مهدوي
گیري پارامترهاي حرارتی مانند دماي -اندازه

اي و دماي بلورینگی و تعیین -ذوب، دماي شیشه
درجه خلوص مواد

به صورت رفت وبرگشت1,200,000نداردهر نمونه

آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 490
GPCدکتر مهدويبخش  بخش آنالیز - تهران

تعیین متوسط وزنی و عددي وزن مولکولی و 
1,400,000نداردهر نمونهتوزیع وزن مولکولی پلیمرها

491
آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 

بخش  بخش آنالیز - تهران
پلیمرها

بدون صفر800,000نداردهر نمونهSTAدکتر مهدوي

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 492
بدون صفر1,200,000نداردهر نمونهSTAدکتر مهدويبخش  بخش آنالیز پلیمرها

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 493
NMRبخش 

NMR-500 MHzدکتر جعفرپور

مطالعه ساختار شیمیایی مواد، مطالعه ساختار 
میکرومولکول هاي کوچک و ترکیبات آلی موجود 

در محول ها و تعیین ساختار مولکول هاي مواد 
جامد

500,000نمونه در ظرف شیشه اي تح. تهر نمونه

قیمت ها براي پروتون با حالل
براي سایر هسته . استن است

ها و بستگی به نوع حالل و نیز 
تخفیف برحسب نوع نمونه به 
سایت آزمایشگاه مراجعه شود

494
آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 

بخش میکروسکپ - تهران
الکترونی

SEMدکتر رحیمیان
طیف بینی و تصویر برداري سه بعدي در گسترة 
قیمت براي هر نیم ساعت می 750,000نداردهر نمونهنانومتري مواد و بررسی توپوگرافی و مورفولوژي

.باشد

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 495
Xبخش پرتو 

 20000براي تفسیر مبلغ 700,000نداردهر نمونه)ترکیب مواد(شناسایی مواد بلورین XRDدکتر عباسی
.تومان اضافه شود

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 496
Xبخش پرتو 

SXRDدکتر عباسی

تعیین ساختار سه بعدي ترکیبات بلورین، 
ها در -شناسایی و مطالعه دقیق آرایش اتم

ترکیبات جدید بلورین، شناسایی و تعیین سلول
واحد، طول و زاویه پیوند و رسم نقشه توزیع 

چگالی الکترونی

3,000,000نداردهر نمونه

قیمت مذکور فقط براي 
. گردآوري داده ها می باشد

 300000براي تفسیر داده ها 
تومان اضافه می شود

آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 497
Xبخش پرتو - تهران

XRFدکتر عباسی
گیري درصد عناصر در یک نمونۀ کامالً -اندازه

800,000نداردهر نمونه عنصر80ناشناخته، آنالیز همزمان بیش از 

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 498
GC-MSدکتر حمزه لوبخش کروماتوگرافی

آنالیز کیفی و کمی مقادیر اندك ترکیبات آلی در 
هاي ساده و پیچیده، جداسازي و -مخلوط

شناسایی ترکیبات فرار مجهول
2,000,000نداردهر نمونه

 10نرخ براي شناسایی تا 
به ازاي هر ترکیب .  ترکیب
 تومان اضافه 10000اضافه 
میشود

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 499
700,000نداردهر نمونهنیمه فرار آنالیز کیفی و کمی ترکیبات فرار و GCدکتر حمزه لوبخش کروماتوگرافی

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 500
MSدکتر حمزه لوبخش طیف سنج جرمی

آنالیز جرمی ترکیبات آلی و معدنی در گسترة 
500,000نداردهر نمونه دالتون1050-10جرمی 

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 501
HPLCدکتر حمزه لوبخش کروماتوگرافی

آنالیز انواع ترکیبات آلی غیرفرار و یا ناپایدار 
900,000نداردهر نمونهحرارتی



- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 502
200,000نداردهر نمونهاولتراسونیک هموژنایزردکتر خوییبخش نانو فناوري

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 503
هر نمونهاندازه گیري توزیع ذرات نانوDLS-Zeta potدکتر خوییبخش نانو فناوري

محلول ها باید تا حدودي 
شفاف، بطوري که قابلیت 

عبوردهی نور را داشته 
باشد

800,000

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 504
هر نمونهاندازه گیري پتانسیل زتاDLS-Zeta potدکتر خوییبخش نانو فناوري

محلول ها باید تا حدودي 
شفاف، بطوري که قابلیت 

عبوردهی نور را داشته 
باشد

800,000

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 505
الیه نشانی کند و پاشدکتر نهالبخش الیه نشانی

الیه نشانی اهداف فلزي و غیر فلزي با حفظ 
استوکیومتري، داراي قابلیت الیه نشانی دو هدفی 

همزمان و استفاده از مگنترون و مولد گرماي 
زیرالیه

4,000,000هر نمونه

آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 506
محلول ها . میکرون میباشدهر نمونهالیه نشانی اهداف فلزي به روش تبخیر حرارتیالیه نشانی تبخیر فیزیکیدکتر نهالبخش الیه نشانی- تهران

pHدر 
2,500,000

هزینه تامین مواد مصرفی از 
جمله پودرهاي الیه نشانی و 
بوته به عهده متقاضی است

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 507
300,000 درجه500دماي زیرالیه تا هر نمونه درجه سانتیگراد500با دماي زیرالیه تا الیه نشانی افشانه داغدکتر نهالبخش الیه نشانی

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 508
300,000هر نمونهRPM400تا سرعت الیه نشانی غوطه وريدکتر نهالبخش الیه نشانی

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 509
300,000هر نمونهRPM401تا سرعت الیه نشانی چرخشیدکتر نهالبخش الیه نشانی

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 510
2,500,000هر نمونهتبخیر گرماییدکتر نهالبخش الیه نشانی

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 511
2,000,000محلول با ویسکوزیته ثابتهر نمونهالیه نشانی فیزیکی فلزاتDCکندوپاش دکتر نهالبخش الیه نشانی

512
- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 

بخش مشخصه یابی اپتیکی و 
لیزر

اندازه گیري ضریب پخش و ویژگیهاي دینامیکی چیدمان بس پراکندگی نوردکتر حسنی
الکتریک و ضریب شکست هر نمونهمواد کلوئیدي و سایر مواد چگال نرم

2,000,000محلول

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 513
حجم محلول. الزامی استهر نمونهاندازه گیري میزان فعالیت نوري مایعاتقطبش سنجدکتر حسنیبخش مشخصه یابی اپتیکی و 

500,000 سی سی20

514
- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 

بخش مشخصه یابی اپتیکی و 
لیزر

اندازه گیري دقیق طول موج و طول همدوسی تداخل سنج دقیقدکتر حسنی
انجام آزمون براي مواد هر نمونهچشمه هاي نوري و ضخامت و ضریب شکست موا

1,000,000مغناطیسی

515
- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 

بخش مشخصه یابی اپتیکی و 
لیزر

تعیین نمایه تغییرات دما، چگالی، اعوجاج، ضریب تداخل سنج تالبوتدکتر حسنی
. امکانپذیر نمی باشدهر نمونهشکست و همگنی در مواد شفاف با نور همدوس

1,500,000محدوده اندازه



516
- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 

بخش مشخصه یابی اپتیکی و 
لیزر

تعیین نمایه تغییرات دما، چگالی، اعوعاج، ضریب انحراف سنج مارهدکتر حسنی
 - 200تا  + 200گیري از هر نمونهشکست وهمگنی در مواد شفاف

1,500,000میلی ولت

517
- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 

بخش مشخصه یابی اپتیکی و 
لیزر

تعیین نمایه تغییرات دما، چگالی، اعوجاج، ضریب تداخل سنج الوهدکتر حسنی
1,500,000هر نمونهشکست و همگنی در مواد شفاف با نور ناهمدوس

518
آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 

بخش مشخصه یابی - تهران
اپتیکی و لیزر

700,000نداردهر نمونهاندازه گیري ضخامت و نمایه الیه هاي نازكمیکروسکوپ تداخلیدکتر حسنی

519
- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 

بخش مشخصه یابی اپتیکی و 
لیزر

اندازه گیري ضخامت و ضریب شکست الیه هاي پراش سنج فرنلدکتر حسنی
1,500,000نداردهر نمونهنازك و مواد شفاف

520
- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 

بخش مشخصه یابی اپتیکی و 
لیزر

1,000,000نداردهر نمونهاندازه گیري دقیق ضریب شکست مایعاتشکست سنج آبهدکتر حسنی

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 521
اندازه گیري مقاومت بر حسب دما از دماي اتاق تا اندازه گیري مقاومت بر حسب دمادکترمحمد محمدي زادهبخش ابررسانایی

2,500,000نداردهر نمونه کلوین20

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 522
اتصاالت با چسب نقره به منظور کاربرد در بررسی اتصاالت با چسب نقرهدکترمحمد محمدي زادهبخش ابررسانایی

100,000نداردهر اتصالهاي رسانش

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 523
500,000هر نمونهتعیین میزان اکسیژن نمونهیدومتري نمونه هاي ابررساناي دماي باالدکترمحمد محمدي زادهبخش ابررسانایی

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 524
300,000نداردهر نمونهبررسی میزان ترشوندگی سطحاندازه گیري زاویه تماس قطره بر روي سطحدکترمحمد محمدي زادهبخش ابررسانایی

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 525
Atomic Force Microscopeدکتر عبديبخش آنالیز سطح

آنالیز توپوگرافی سطح، ارائه داده هاي تصویري 
MFM و LATERAL FORCE

 5دامنه اندازه گیري از هر نمونه
3700,000نانومتر تا 

هزینه هر عکس اضافی و براي 
هر بار تعویض اسکنر هر کدام 
پنج هزار تومان اضافه می شود

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 526
پروفایلومتري سطحدکتر عبديبخش آنالیز سطح

 نانومتر، روبش 50 اندازه گیري ارتفاع با دقت 
 میکرومتر و رویت 50سطح نمونه با دقت 

همزمان محل اندازه گیري
200,000نداردهر نمونه

آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 527
مشخصه یابی الکتریکیدکتر عبديبخش آنالیز سطح- تهران

، )I-V(اندازه گیري مشخصه جریان ولتاژ قطعه 
اعمال ولتاژ چشمه و درین ثابت و اندازه گیري 

،  )I-t(جریان الکتریکی بر حسب زمان 
و       )V-t(اندازه گیري ولتاژ بر حسب زمان 

اندازه گیري مشخصه ترانزیستوري در ولتاژ 
)ISD-VG ; VSD(چشمه و درین ثابت 

200,000نداردهر نمونه

آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 528
هر نمونه)CVD(الیه نشانی تبخیر شیمیاییدکتر عبديبخش آنالیز سطح- تهران

براي الیه نشانی نیمه هادي 
هاي دي اکسید تیتانیوم و 

اکسید روي
1,500,000



آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 529
الیه نشانی تبخیر شیمیایی تقویت شده با دکتر عبديبخش آنالیز سطح- تهران

2,500,000هر نمونهتهیه نانولوله هاي کربنی چندجدارهپالسما

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 530
فوتولیتوگرافیدکتر عبديبخش آنالیز سطح

طراحی و چاپ ماسک، فوتولیتوگرافی کاهش 
 7 میکرومتر در حداکثر ابعاد 10یافته با دقت 
 میلیمتر، فوتولیتوگرافی یک به یک 7میلیمتر در 

FTO، یتوگرافی سطوح شفاف رساناي 

2,000,000نداردهر نمونه
در صورت نداشتن ماسک 

 ریال2000000قیمت آزاد 
میباشد

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 531
مشخصه یابی الکتریکیدکتر عبديبخش آنالیز سطح

، )I-V(اندازه گیري مشخصه جریان ولتاژ قطعه 
اعمال ولتاژ چشمه و درین ثابت و اندازه گیري 

،  )I-t(جریان الکتریکی بر حسب زمان 
و       )V-t(اندازه گیري ولتاژ بر حسب زمان 

اندازه گیري مشخصه ترانزیستوري در ولتاژ 
)ISD-VG ; VSD(چشمه و درین ثابت 

200,000نداردهر نمونه

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 532
براي هر هسته و هر ساعت 500,000پردازنده بسیار سریعدکتر گنج تابشبخش پردازش سریع

 ریال200

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 533
براي هر هسته و هر ساعت 500,000پردازنده بسیار سریعدکتر واعظ عالییبخش خوشه هاي محاسباتی

 ریال200

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 534
350,000با تخلیص -DNAتوالی یابی بخش بخش زیست مواد

آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 535
250,000خوانش فرگمنت -DNAتوالی یابی بخش زیست مواد- تهران

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 536
300,000بدون تخلیص -DNAتوالی یابی بخش زیست مواد

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 537
real time PCR700,000بخش زیست مواد

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 538
1,000,000الکتروریسیبخش زیست مواد

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 539
600,000اصالح خواص سطح به روش پالسمابخش زیست مواد

- آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 540
500,000ساعتکارگاه ماشین ابزاربخش کارگاه ابزار سنگین 

پردیس کشاورزي و منابع 541
تعرفه ها شامل مواد مصرفی 0280,000نمونهاندازه گیري نیتروژن و پروتئیندستگاه کجلدالمهندس غالمرضا شهالییطبیعی

نمی باشد

پردیس کشاورزي و منابع 542
0120,000نمونهبه روش استاندارد )گیاهی(تهیه دوزهاي هورمونی مهندس غالمرضا شهالییطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 543
055,000نمونهاندازه گیري اسیدیته و هدایت الکتریکی pH Meter & EC Meterمهندس عرفان سپهوندطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 544
اندازه گیري کربوهیدرات با استفاده از اسپکتروفتومترمهندس اکبر ده مردهطبیعی

0280,000نمونهاسپکتروفتومتر

پردیس کشاورزي و منابع 545
اندازه گیري کربوهیدرات با استفاده از اسپکتروفتومترمهندس اکبر ده مردهطبیعی

050,000نمونه)فقط قرائت(اسپکتروفتومتر



پردیس کشاورزي و منابع 546
0140,000نمونهعصاره گیري الکلیسوکسلهمهندس اکبر ده مردهطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 547
0140,000نمونهعصاره گیري آبیسوکسلهمهندس اکبر ده مردهطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 548
0140,000نمونهتهیه اسانسکلونجرمهندس اکبر ده مردهطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 549
045,000نمونهتعیین رنگ آب عصاره میوه با اسپکتروفتومتراسپکتروفتومترمهندس اکبر ده مردهطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 550
080,000نمونهTAتعیین درصد اسید قابل تیتراسیون PH Meterمهندس ساسان صادق حسنیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 551
0تعیین سفتی بافت  پنترومترمهندس ساسان صادق حسنیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 552
0عکسبرداري از نمونه هاي میکروسکوپیمیکروسکپ فلوئورسنتمهندس ساسان صادق حسنیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 553
050,000نمونه)TSS(تعیین مواد جامد محلول  رفراکتومترمهندس ساسان صادق حسنیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 554
011,000نمونهتعیین درصد وزن خشک و درصد رطوبت آونمهندس ساسان صادق حسنیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 555
با  )درصد امالح(تعیین درصد وزن خاکستر  کورهمهندس ساسان صادق حسنیطبیعی

011,000نمونهاستفاده

پردیس کشاورزي و منابع 556
0200,000نمونهرنگ سنجی انواع محصوالت دستگاه مینولتا دکتر میترا ارجمنديطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 557
0ساعتاندازه گیري سطح برگدستگاه اندازه گیري سطح برگمهندس علیرضا رحیمیطبیعی

 کالیبره دستگاه 
، اندازه گیري 320000

200000

پردیس کشاورزي و منابع 558
اسیدهاي  اعم از تفکیک و مطالعه بیومولکولها) تایی 100 (الکتروفورز  ژل بزرگ  مهندس فریبا فالحیطبیعی

050,000نمونهیا پروتئین ها نوکلئیک

پردیس کشاورزي و منابع 559
اسیدهاي  اعم از تفکیک و مطالعه بیومولکولهاالکتروفورز  ژل کوچکمهندس فریبا فالحیطبیعی

031,500نمونهیا پروتئین ها نوکلئیک

پردیس کشاورزي و منابع 560
060,000نمونهتکثیر ژنومPCRمهندس فریبا فالحیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 561
055,000نمونهتهیه عکس ژلبا سیستم کامپیوترمهندس فریبا فالحیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 562
031,500نمونهDNAاندازه گیري غلظت اسپکتروفتومترمهندس فریبا فالحیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 563
022,000نمونهسانتریفیوژسانتریفیوژ یخچالدارمهندس علیرضا رحیمیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 564
0450,000نمونهاندازه گیري میزان اتیلنGC با دستگاه مصطفی محمديطبیعی



پردیس کشاورزي و منابع 565
0400,000نمونهشناسایی نمونه هاي گیاهی در حد گونهمهندس فریبا فالحیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 566
0200,000نمونهشناسایی نمونه هاي گیاهی در حد تیره و جنسمهندس فریبا فالحیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 567
استفاده از درختان آزمایشی بدون استفاده از مهندس عرفان سپهوندطبیعی

055,000تیمارهاي شیمیایی مضر

پردیس کشاورزي و منابع 568
 CNCاتیکت زنی کامپیوتري با دستگاه حکاکی مهندس اکبر ده مردهطبیعی

043,000نمونهباغ گیاهشناسی

پردیس کشاورزي و منابع 569
028,000متر مربع در روزاستفاده از فضاي سردخانه هاي گروهمهندس علیرضا رحیمیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 570
0300,000تعداد واکنشبررسی بیان ژنهاReal –Time PCRدکتر رسول نیاطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 571
Freeze Dryerدکتر رسول نیاطبیعی

 ،خارج کردن حالل از ساختمان پلیمرها .
0150,000ساعتترکیبات زیستی و غیرآلی و خارج کردن آب

پردیس کشاورزي و منابع 572
RUN0200,000جداسازي پروتئین هاIEFدکتر رسول نیاطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 573
RUN0500,000: تهیـه نسخه هاي متعدد از یک ژن مورد نظـرPCRدکتر رسول نیاطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 574
NanoDropدکتر رسول نیاطبیعی

اندازه گیري طیف گسترده و سنجش کمی 
0400,000نمونهفلورسنت

پردیس کشاورزي و منابع 575
02,000,000ماهانهنگهداري ترکیبات زیستی و غیرآلی.Deep Freezerدکتر رسول نیاطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 576
Plate Readerدکتر کریمیطبیعی

ارزیابی فعالیتهاي آنزیمی و آنتی اکسیدانی و 
بررسی هاي ازمایشگاهی بر روي نمونه هاي 

گیاهی و جانوري
0450,000پلیت

پردیس کشاورزي و منابع 577
Chlorophyll Fluorescenceدکتر کریمیطبیعی

اندازه گیري فلورسانس گیاهی و شاخص 
فتوسنتزي  ناشی از اعمال تنشهاي زنده و غیر 

.زنده
0600,000ساعت

پردیس کشاورزي و منابع 578
NIRدکتر کریمیطبیعی

بررسی خصوصیات کیفی بعضی از نمونه هاي 
0150,000نمونهگیاهی

پردیس کشاورزي و منابع 579
0150,000ساعتبررسی شاخص سبزینگی گیاهSPADدکتر کریمیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 580
Leaf Area Meterدکتر کریمیطبیعی

اندازه گیري شاخص سطح برگ در ارزیابی 
0150,000ساعتعملکرد

پردیس کشاورزي و منابع 581
250,000250,000نمونهPCRPCRدکتر حمید فرحمندطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 582
300,000300,000نمونهDNAاستخراج بن ماري-سانتریفیوژدکتر حمید فرحمندطبیعی



پردیس کشاورزي و منابع 583
50,00050,000نمونهالکتروفورزآگارزالکتروفورزدکتر حمید فرحمندطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 584
60,00060,000نمونهتصویر برداري از ژلژل داكدکتر حمید فرحمندطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 585
050,000نمونهماده خشکآوندکتر فاطمه غازیانیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 586
050,000نمونهخاکسترکورهدکتر فاطمه غازیانیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 587
0150,000نمونهخاکستر نامحلول در اسیدکورهدکتر فاطمه غازیانیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 588
0400,000نمونهپروتئیندستگاه کجلدالدکتر فاطمه غازیانیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 589
0300,000نمونهعصاره اتريسوکسلهدکتر فاطمه غازیانیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 590
0250,000نمونهالیاف خامآنکومدکتر فاطمه غازیانیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 591
0300,000نمونه)یک عنصر(مواد معدنی جذب اتمیدکتر فاطمه غازیانیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 592
0350,000نمونهانرژي خامبمب کالریمتردکتر فاطمه غازیانیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 593
0600,000نمونهGCV.F.Aگاز کروماتوگرافی دکتر فاطمه غازیانیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 594
براساس درخواست و 0براساس درخواست و نوع آنالیزHPLCکروماتوگرافی مایع دکتر فاطمه غازیانیطبیعی

نوع آنالیز

پردیس کشاورزي و منابع 595
0400,000نمونهاکسید کرمUV-Visاسپکتروفتومتر دکتر فاطمه غازیانیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 596
0250,000نمونهنیتروژن آمونیاکیUV-Visاسپکتروفتومتر دکتر فاطمه غازیانیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 597
0350,000نمونهنیتروژن  اوره اي شیرUV-Visاسپکتروفتومتر دکتر فاطمه غازیانیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 598
A.Dآنکومدکتر فاطمه غازیانیطبیعی .F0350,000نمونه

پردیس کشاورزي و منابع 599
Nآنکومدکتر فاطمه غازیانیطبیعی .D .F0400,000نمونه

پردیس کشاورزي و منابع 600
050,000نمونهآنالیز شیرمیلکواسکندکتر فاطمه غازیانیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 601
0250,000نمونهآماده سازي عناصرهیتردکتر فاطمه غازیانیطبیعی



پردیس کشاورزي و منابع 602
050,000نمونهآسیاب نمونهآسیابدکتر فاطمه غازیانیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 603
050,000نمونهقرائت با دستگاهUV-Visاسپکتروفتومتر دکتر فاطمه غازیانیطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 604
GCکروماتوگرافی گازي دکترکرامت اله رضاییطبیعی

اسیدهاي چرب اصلی  اندازه گیري )الف
لینول و لینولئیک استئاریک، اولئیک، پالمیتیک،(

)نیک
0750,000نمونه

پردیس کشاورزي و منابع 605
GCکروماتوگرافی گازي دکترکرامت اله رضاییطبیعی

اسیدهاي چرب با گستره بیشتر  اندازه گیري )ب
01,000,000نمونهاز مورد الف

پردیس کشاورزي و منابع 606
GCکروماتوگرافی گازي دکترکرامت اله رضاییطبیعی

اسیدهاي چرب پیچیده مانند  اندازه گیري )ب
01,500,000نمونهروغن ماهی، شیر، گوشت

پردیس کشاورزي و منابع 607
0750,000نمونه...)اتیلن، بقایاي سموم و ( تزریق سایر موارد )جGCکروماتوگرافی گازي دکترکرامت اله رضاییطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 608
0750,000نمونه...) و D ، E(اندازه گیري ویتامین ها )الفHPLCکروماتوگرافی مایع دکترکرامت اله رضاییطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 609
HPLCکروماتوگرافی مایع دکترکرامت اله رضاییطبیعی

الکتیک، (اندازه گیري اسیدهاي آلی )ب
01200000نمونه)...پروپیونیک و 

پردیس کشاورزي و منابع 610
HPLCکروماتوگرافی مایع دکترکرامت اله رضاییطبیعی

گلوکز، فروکتوز و (اندازه گیري قندهاي ساده )ج
0650,000نمونه)...

پردیس کشاورزي و منابع 611
0750,000نمونهاندازه گیري اسیدهاي آمینه )دHPLCکروماتوگرافی مایع دکترکرامت اله رضاییطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 612
0200,000نمونهاولتراسونددستگاه هاي عمومیدکترکرامت اله رضاییطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 613
0100,000 نمونههموژنایزردستگاه هاي عمومیدکترکرامت اله رضاییطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 614
0100,000نمونهاسپکتروفتومتردستگاه هاي عمومیدکترکرامت اله رضاییطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 615
0150,000ساعتروتاريدستگاه هاي عمومیدکترکرامت اله رضاییطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 616
Real timeRUN0600,000بیوتکنولوژيدکترکرامت اله رضاییطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 617
PCRRUN0350,000بیوتکنولوژيدکترکرامت اله رضاییطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 618
015,000نمونهNanodropبیوتکنولوژيدکترکرامت اله رضاییطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 619
RUN0200,000الکتروفورز عموديبیوتکنولوژيدکترکرامت اله رضاییطبیعی



پردیس کشاورزي و منابع 620
RUN0150,000الکتروفورز افقیبیوتکنولوژيدکترکرامت اله رضاییطبیعی

پردیس کشاورزي و منابع 621
0100,000هر تصویرژل داكبیوتکنولوژيدکترکرامت اله رضاییطبیعی

0250,000نمونهاندازه گیري فلزات سنگینجذب اتمی شعله ايدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست622
. براي هر فلز در هر نمونه

درصورتیکه نمونه نیاز به آماده 
.سازي نداشته باشد

0450,000نمونهاندازه گیري فلزات سنگینجذب اتمی شعله ايدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست623
. براي هر فلز در هر نمونه

درصورتیکه نمونه نیاز به آماده 
.سازي داشته باشد

02,000,000ساعت+Run ترکیبات آلی نیمه فرار و کم فرار و داروHPLCدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست624

02,500,000ساعت+Run ترکیبات آلی فرار و نیمه فرارGC/MSدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست625

01,000,000ساعت+Run نمونه آنیونی ICدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست626

01,000,000ساعت+Run نمونه کاتیونیICدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست627

060,000ساعت+Ph Runاندازه گیري PH Meterدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست628

 روزه5آنالیز 0300,000ساعت+BOD MeterBOD Runدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست629

0120,000ساعت+Run اکسیژن محلولDO Meterدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست630

080,000ساعت+Run هدایت سنجEC Meterدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست631

070,000ساعت+Run کدورت سنجکدورتدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست632

080,000ساعت+Run به روش هدایت سنجیTDSدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست633

0100,000ساعت+Run به روش وزن سنجی TDSدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست634

0100,000ساعت+Run به روش وزن سنجی TSSدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست635

0400,000ساعت+Run سورفکتانت آنیونی DR-5000دکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست636

0450,000ساعت+DR-5000COD Runدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست637

0250,000ساعت+Run سولفیدDR-5000دکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست638

0250,000ساعت+Run فلورایدDR-5000دکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست639

0200,000ساعت+Run نیتریتDR-5000دکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست640



0200,000ساعت+Run نیترانتDR-5000دکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست641

0200,000ساعت+Run آمونیاكDR-5000دکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست642

0200,000ساعت+Run فسفاتDR-5000دکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست643

0200,000ساعت+Run سولفاتDR-5000دکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست644

0400,000ساعت+Run فسفات کلDR-5000دکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست645

0500,000ساعت+Run سیانید کلDR-5000دکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست646

روش تیتراسیون0200,000ساعت+Run کلریددکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست647

روش تیتراسیون0200,000ساعت+Run سختیدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست648

روش تیتراسیون0150,000ساعت+Run کربناتدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست649

روش تیتراسیون0150,000ساعت+Run بی کربناتدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست650

روش تیتراسیون0150,000ساعت+Run قلیاییتدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست651

روش تیتراسیون0150,000ساعت+Run قلیاییت کلدکتر علیرضا پرداختیدانشکده محیط زیست652

طیف سنج فلوئورسانس احمد علی یاريموسسه باستان شناسی653
XFRپرتو ایکس 

0800,000نمونهتجزیه عنصري

مرکز تحقیقات بیوشیمی 654
0نمونه نانومتر120-50برشگیري نازك نمونه در حد اولترامیکروتومدکتر شهین احمدیانبیوفیزیک

-1200000 از 
 ریال بر 1800000

حسب نوع نمونه

مرکز تحقیقات بیوشیمی 655
 3 الی 0.5برشگیري ضخیم نمونه در حد اولترامیکروتومدکتر شهین احمدیانبیوفیزیک

0نمونهمیکرومتر
-1000000 از 

 ریال بر 1500000
حسب نوع نمونه

مرکز تحقیقات بیوشیمی 656
0نمونهپوشش دهی نمونهوکیوم اواپراتوردکتر شهین احمدیانبیوفیزیک

با توجه به نوع کت 
نمونه و نوع فلز مصرفی 

تعیین می گردد

مرکز تحقیقات بیوشیمی 657
آماده سازي نمونه هاي بیولوژیک جهت مشاهده دکتر شهین احمدیانبیوفیزیک

SEMو عکسبرداري با دستگاه 
0نمونه

-900000از 
 ریال بر 1000000

حسب نوع نمونه

مرکز تحقیقات بیوشیمی 658
آماده سازي نمونه هاي بیولوژیک جهت مشاهده دکتر شهین احمدیانبیوفیزیک

TEMو عکسبرداري با دستگاه 
0نمونه

-2000000از 
 ریال3000000

برحسب نوع نمونه


