
 ردیف نام دستگاه تصویر دستگاه قیمت خدمات ارائه شده نام اپراتور و شماره تماس کاربرد های دستگاه

 کاربردها:

سیار ببررسی نمونه های آماده شده برای متالوگرافی در بزرگنمایی 

 بیشتر از میکروسکوپ نوری

ر از بررسی مقاطع شکست و سطوحی که مستلزم عمق میدان بسیار بیشت

 میکروسکوپ نوری هستند

ای به  ارزیابی گرادیان ترکیب شیمیایی روی سطح نمونه ها در فاصله

 میکرومتر 1کوچکی 

 برابر قدرت1000000تا  5تصویربرداری از سطوح در بزرگنمایی 

 نانومتر)بسته به نمونه( 100تا  3تفکیک در حد 

 مشاهده مرز دانه ها در نمونه های حکاکی نشده

 ( در مواد فرومغناطیسdomainها)مشاهده حوزه 

 10تا2ارزیابی جهت کریستالوگرافی دانه ها با قطرهایی به کوچکی 

 میکرومتر

 سرکار خانم مهندس سارا بهرام پور

 021-86070903تلفن: 

 توجه:

لطفاً پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتور 

و دستگاه در میان گذارید و سپس اقدام به واریز وجه 

  تومان 200000هر ساعت  Mapو  EDXهمراه با  SEM فرستادن نمونه نمایید

 تومان 15000  نمونه هر طال با دهی پوشش

 تومان 15000هر نمونه   کربن با دهی پوشش هرنمونه

 

 Scanning Electron Microscopeنام دستگاه: 

 بازگشتی های اشعه کردن روبش و نمونه سطح به آن تاباندن و الکترونی باریکۀ یک تولید با الکترونی میکروسکوپ

نمونه می تابد. منبع  در این روش یک پرتو الکترونی به .دهد دست به ماده سطحی های الیه از مختلفی اطالعات تواندمی

استفاده از منابع گسیل میدان  الکترونی یا تفنگ الکترونی معموال از نوع انتشار ترمویونیکی فیالمان یا رشته تنگستنی است اما

( طال و کربن Coaterتر)برای قدرت تفکیک باالتر، افزایش یافته است. به منظور آماده سازی نمونه ها از دو دستگاه کو

 استفاده می شود.

 محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه میکروسکوپی آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه خوارزمی تهران

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01SEکد: 

 اسکن الیه های سطحی مادهنام آزمون و خدمات:
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 ، داروسازی صنایع در ای گسترده کاربرد  GC-Mass دستگاه

 باتترکی شناسایی و جداسازی منظور به غیره و پتروشیمی کشاورزی،

 .دارند پایین جوش نقطه با ناشناخته

 زمینه های کاربردی:

 و فنی بیوتکنولوژی ، کشاورزی ، پایه علوم ، پزشکی

 سرکار خانم مهندس الهام سادات حسینی

 021-86070903تلفن تماس:

 09216690385تلفن همراه: 

 توجه:

لطفاً پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتور 

دستگاه در میان گذارید و سپس اقدام به واریز وجه و 

 فرستادن نمونه نمایید

 تومان 120000هر نمونه با اجزای شناخته شده و متد مشخص 

 تومان 180000هر نمونه با اجزای نا مشخص 

افقی موارد ذکر شده باشد قیمت به صورت تودر صورتی که آنالیز دیگر غیر از 

 اعمال می شود.

یاز مشتری در صورت نیاز به آماده سازی نمونه بر اساس نوع آماده سازی نمونه و ن

 می باشد توافقی

 

 
 GCMassنام دستگاه: 

 7890/5977مدل دستگاه: 

 کشور سازنده: امریکا

 Agilentشرکت سازنده: 

 نه کروماتوگرافی آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه خوارزمی تهرامحل استقرار دستگاه: آزمایشگا

 
 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01XGکد: 

 کروماتوگرافینام آزمون و خدمات: 
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 در علوم زیستی

های زنده آسیب چون خالء بسیار باال و پرتوهای الکترونی به نمونه

شی های پروبی روب کروسکوپمی رساند، در علوم زیستی بیشتر ازمی

 در هانمونه ی شود. عالوه بر این به علت قابلیت مطالعهاستفاده می

 .کندیمشبه بیولوژیکی فراهم  شرایط در را بررسی امکان آبی، محلول

 در علم مواد

توان برای تصویر برداری از های پروبی روبشی را میمیکروسکوپ

رای تعیین خصوصیات سطحی مانند ها باکثر مواد بکار برد. این تکنیک

و ... بکار  عیوب بلوریها، ، ترکمرز دانه، دانهاندازه ، تخلخل

 .رودمی

 Scanning Probe) روبشی پروبی هایمیکروسکوپ

Microscope (SPM هایتفکیک قدرت به یابیدست برای 

 بر عالوه هامیکروسکوپ این. شدند ابداع آنگستروم حد در ترمناسب

 نظیر مواد سطحی خواص بررسی قابلیت مواد سطح از تصویردهی

 خانواده مانند. دارند را غیره و مغناطیس الکتریکی، خواص

 و عبوری مجموعه زیر دو شامل که الکترونی هایمیکروسکوپ

 از نیز روبشی پروبی هایمیکروسکوپ خانواده بودند، روبشی

 خواص بررسی به هاآن همگی که اندشده تشکیل هاییزیرمجموعه

 این هایدستگاه. پردازندمی میکرونی تا اتمی مقیاس از مواد سطحی

 تنگستن، جنس از تیز بسیار سوزن یک از استفاده با خانواده

 دستگاه نوع به بسته و کرده روبش را سطح غیره، و کربنی هاینانولوله

 .کنندمی تصویر را نظر مورد سطحی خواص

 سرکار خانم مهندس سارا بهرام پور

 021-86070903تلفن: 

 توجه:

 با اپراتورلطفاً پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را 

دستگاه در میان گذارید و سپس اقدام به واریز وجه و 

 فرستادن نمونه نمایید

 تومان 80000به ازای هر نمونه 

STM  تومان 80000به ازای هر نمونه 

 

SPM: 

Scanning probe microscope 
 94077مدل: 

 ساخت کشور: ایران

 نانو سیستم پارس  شرکت سازنده: شرکت دانش بنیان

 

 استقرار دستگاه: آزمایشگاه میکروسکوپی آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه خوارزمی تهرانمحل 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01AFکد: 

 اسکن الیه های سطحی مادهنام آزمون و خدمات: 

3 

 کارشناس اصلی جناب اقای رضا فرج زاده 

  09126855199تلفن تماس: 

 خانم مهندس معظم رنجبرترکمانیکارشناس جانشین: سرکار 

 09140032079تلفن تماس: 

 توجه:

لطفاً پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتور 

دستگاه در میان گذارید و سپس اقدام به واریز وجه و 

 فرستادن نمونه نمایید

 تومان 65000اندازه گیری سایز ذرات بدون نیاز به آماده سازی نمونه 

 تومان 75000با نیاز به آماده سازی نمونه سوسپانسیون اندازه گیری سایز ذرات 

 ومانت 85000اندازه گیری سایز ذرات با نیاز به آماده سازی نمونه پودری 

 تومان 65000آزمون تعیین پتانسیل زتا 

 تومان DLS 50000آزمون اندازه گیری وزن مولکولی با روش 

 

 2 لمد  Nano particle Analyzer  / Zeta potential    Nanotrac Wave  هستگاد

 تاز پتانسیلنانومتر (،  6500تا  0.8ذرات )  نانو ازهندا یگیر ازهندا قابلیت با

 ( Da 2000000تا   Da 300)  ملکولیو وزن  + میلی ولت (200تا  -200)  

  MicroTracنلماآ   ساخت: کمپانی

 : آزمایشگاه کروماتوگرافی آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه خوارزمی تهرانمحل استقرار دستگاه
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های مورد استفاده در و معرف آلیاژهاهای ناچیز در آنالیز ناخالصی

 .پروسه تولید

ه های آالیندو   ، آرسنیکمآلومینیو) نقره، به آبآنالیزهای مربوط 

 فلزی دیگر.

 .های تهیه شده در تماس مستقیم با هواآنالیز نمونه

 .فلزاتها و آنالیز مستقیم جامداتی چون سنگ معدن

 معدنی های مکمل در مصرف مورد منیزیم اکسید گیری اندازه

یکل، منیزیم، ن کلسیم، پتاسیم، سدیم، روی، آهن، مس، گیری اندازه

ا و دام ، مواد غذایی و روغن ه خوراک در منگنز و کادمیوم، سرب

 چربی های خوراکی

 گرافیتی کوره با شیر در سرب گیری اندازه

الت، کبخاک ) کادمیوم، کروم،  در عناصر جزئی مقادیر گیری اندازه

 مس، سرب، منگنز، نیکل و روی(

 جناب اقای رضا فرج زاده

  09126855199تلفن تماس: 

 توجه:

لطفاً پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتور 

دستگاه در میان گذارید و سپس اقدام به واریز وجه و 

 نمونه نمایید نفرستاد

 تومان 40000هر نمونه 

ک عنصری تآماده سازی با اسید برای نمونه های معدنی )تیزآب سلطانی ( هر نمونه 

 تومان 25000

 تومان 20000تا  15000برای هر نمونه  AAS آماده سازی محلول

 فلزاتی که قابلیت اندازه گیری دارد:

Co, Cd, Sb, V, Au, Mo, Rb, Sr, Zn, W, Ni, Pb, Ag, Mn, Ti, Cr, 

Ba, Fe, Cu, As 

 

AASجذب اتمی کوره گرافیتی : 

 AA280Zمدل دستگاه: 

 کشور سازنده: آمریکا

 Varianشرکت سازنده: 

 Zeeman Atomic Absorption Spectrometer 

 GTA120 

 Graphite tube Atomizer 
 PSD120 

 Programmable Sample Dispenser 

 

 دانشگاه خوارزمی تهرانمحل استقرار دستگاه: آزمایشگاه طیف سنجی آزمایشگاه مرکزی واقع در 

 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01OGکد: 

 آنالیز شیمیایینام آزمون و خدمات: 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%AE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2


 و سرب گیری اندازه   گیاهی و حیوانی چربی های و روغن ها در

کوره  از استفاده با اتمی جذب اسپکتروسکوپی روش به کادمیوم

 مستقیم گرافیتی

 در اتمی جذب سنجی طیف روش  به کادمیوم مقدار گیری اندازه

 کاغذ خمیرهای و مقوا کاغذ،

 و سرب و سنگین فلزات میزان آن  های فرآورده و نشاسته در

   کادمیوم و جیوه گیری اندازه  آرسنیک

  دمیومکا مقدار گیری آنها اندازه های فرآورده و سبزی ها ها، میوه

 و درغالت اتمی جذب سنجی طیف روش به آهن گیری اندازه

 آن های فرآورده

  
 و دریا آب لبشور، آب در سدیم و پتاسیم لیتیم، یون های گیری اندازه

 اتمی جذب اسپکتروفتومتری وسیله به شور خیلی آب

 اتمی جذب سنجی طیف روش به آرسنیک مقدار گیری اندازه

 سفید درشکر

 اببین روش به منیزیم گیری اندازه ـ آبزیان طیورو و دام خوراک

  اتمی جذب سنجی

 محدودیت ها:

 باشد.می میلیون در قسمت تا بیلیون در قسمت حدود از تشخیص حوزه

 ا،هالوژن ه نجیب، گازهای( واسطه بدون) مستقیم آنالیز توانائی

 .ندارد را نیتروژن یا کربن گوگرد،

 رد موجود عناصر یا دیر گداز اکسید های مورد حد در آن حساسیت

 اتمی پالسمائی نشر طریق از طیف سنجی روش به نسبت ها کربید

 باشدمی ضعیف

 .باشدمی( منظوره تک) جزئی تک روش یک اساساً

های مورد استفاده در و معرف آلیاژهاهای ناچیز در آنالیز ناخالصی

 .پروسه تولید

 کروم ( و) نقره، آلومنیوم، آرسنیک، سلنیوم  آنالیزهای مربوط به آب

 .های تهیه شده در تماس مستقیم با هواآنالیز نمونه

 .فلزاتها و آنالیز مستقیم جامداتی چون سنگ معدن

 معدنی مکمل های در مصرف مورد منیزیم اکسید گیری اندازه

 نگنزم و منیزیم کلسیم، پتاسیم، سدیم، روی، آهن، مس، گیری اندازه

 دام خوراک در

 شعله با شیر و روی در پتاسیم، منیزیم ، سدیم کلسیم، گیری اندازه

الت، خاک) کادمیوم، کروم، کب در عناصر جزئی مقادیر گیری اندازه

 منگنز، نیکل و روی (مس، سرب، 

 نشری سنجی بیناب روش به خشک شیر در سدیم مقدار گیری اندازه

 ای شعله

   ذاییغ مواد در روی و آهن ، مس ، کادمیم ، سرب مقدار گیری اندازه

 با اتمی جذب نوری سنجی طیف روش به  قلع مقدار گیری اندازه

   شده کنسرو غذایی مواد در شعله

 در اتمی جذب سنجی طیف روش  به کادمیوم مقدار گیری اندازه

 کاغذ خمیرهای و مقوا کاغذ،

 سنجی طیف روش به کلراید سدیم در سرب و کادمیوم مقدار تعیین

  شعله با اتمی جذب

و  اندازه گیری میزان سرب، آرسنیک، جیوه و کادمیوم در نشاسته

 فرآورده های آن

 رژیمی درغذاهای کل آهن مقدار گیری اندازه

 و درغالت اتمی جذب سنجی طیف روش به آهن گیری اندازه

 آن های فرآورده

 و دریا آب لبشور، آب در سدیم و پتاسیم لیتیم، یون های گیری اندازه

 اتمی جذب اسپکتروفتومتری وسیله به شور خیلی آب

 اتمی جذب سنجی طیف روش به آرسنیک مقدار گیری اندازه

 سفید درشکر

 ببینا روش به منیزیم گیری اندازه  آبزیان طیورو و دام خوراک

  اتمی جذب سنجی

 یکلن و ، مس، منگنز روی، سرب، کادمیم، کبالت، کرم گیری اندازه

 کودها در ای شعله اتمی جذب وسیله به

 مورد ظروف در( قلع و سرب) سنگین فلزات مقدار اندازه گیری

 آن مجاز حد تعیین و پزشکی در مصرف

 محدودیت ها:

 باشد.می میلیون در قسمت حدود تشخیص حوزه

 ا،هالوژن ه نجیب، گازهای( واسطه بدون) مستقیم آنالیز توانائی

 .ندارد را نیتروژن یا کربن گوگرد،

 در موجود عناصر یا دیرگداز اکسیدهای مورد حد در آن حساسیت

 اتمی پالسمائی نشر طریق از سنجیطیف روش به نسبت کربیدها

 باشدمی ضعیف

 .باشدمی( منظوره تک) جزئی تک روش یک اساساً

 جناب اقای رضا فرج زاده

  09126855199تلفن تماس: 

 توجه:

لطفاً پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتور 

دستگاه در میان گذارید و سپس اقدام به واریز وجه و 

 فرستادن نمونه نمایید

 تومان 20000هر نمونه : 

 ومانت 50000جذب اتمی با تکنیک تولید هیدرید و بخار سرد جیوه هر نمونه 

نه تک آماده سازی با اسید برای نمونه های معدنی )تیزآب سلطانی ( هر نمو

 تومان 25000عنصری 

 تومان 20000تا  15000برای هر نمونه  AAS آماده سازی محلول

 فلزاتی که قابلیت اندازه گیری دارد:

Co, Cd, Sb, V, Au, Mo, Rb, Sr, Zn, W, Ni, Pb, Ag, Mn, Ti, Cr, 
Ba, Fe, Cu, As 

 

AAS جذب اتمی شعله : 

 AA240FSمدل دستگاه: 

 کشور سازنده: آمریکا

 Varianشرکت سازنده: 

Fast Sequential Atomic Absorption Spectrometer 
 

 در دانشگاه خوارزمی تهرانمحل استقرار دستگاه: آزمایشگاه طیف سنجی آزمایشگاه مرکزی واقع 

 

 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01TGکد: 

 آنالیز شیمیایینام آزمون و خدمات: 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2


 بکار ها،آن شدن تجزیه بدون فرار مواد جداسازی و بررسی برای

 رودمی

 به 8C تا 1C از پاالیشگاهی گازهای کمی گیری اندازه و شناسایی

  2Nو2H ، 2O، CO،  2COهمراه

 کاربردی زمینه

 فنی و بیوتکنولوژی ، کشاورزی ، پایه علوم ، پزشکی

 سرکار خانم مهندس الهام سادات حسینیکارشناس اصلی: 

 021-86070903تلفن تماس:

 09216690385تلفن همراه: 

 سرکار خانم مهندس معظم رنجبرترکمانیکارشناس جانشین: 

 09140032079تلفن تماس: 

 توجه:

واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتور لطفاً پیش از 

دستگاه در میان گذارید و سپس اقدام به واریز وجه و 

 فرستادن نمونه نمایید

 

 

 

 

 55000آنالیز شناسایی کیفی ترکیبات آلی بدون مراحل آماده سازی هر نمونه 

 تومان

 تومان 80000آنالیز شناسایی کیفی ترکیبات آلی با مراحل آماده سازی 

زی محلول آنالیز شناسایی کمی ترکیبات آلی با استاندارد سازی و مراحل آماده سا

 تومان 120000

یاز مشتری در صورت نیاز به آماده سازی نمونه بر اساس نوع آماده سازی نمونه و ن

 می باشد توافقی

 

 GC - کروماتوگراف گاز:  دستگاه نام

 GC - 2550TG:  دستگاه مدل

 ساخت کشور: ایران

 فراز گستر شرکت دانش بنیان طیف:  شرکت سازنده 

 

 نآزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه خوارزمی تهرا کروماتوگرافیمحل استقرار دستگاه: آزمایشگاه 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01GCکد: 

 کروماتوگرافینام آزمون و خدمات: 
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ا و شیمیایی در بخش هکاربرد این دستگاه در تست و آنالیز مواد 

 کیباتتر شیمیایی انواع گازهای و منفجره مواد صنایع بخصوص آنالیز

 شاورزی،ک سموم باقیمانده منفجره، مواد مخدر، مواد جمله از شیمیایی

 هایآالینده انواع بیولوژیکی، هایمحیط در پزشکی داروهای انواع

 اتمسفردر بخش های ذیل می باشد: در گازی

کات، فرودگاه ها، نیروگاه های نظامی و انتظامی، گمر :بخش دولتی

 پست، زندان ها، اماکن دولتی حساس

ه بخش خصوصی: همایش های بین المللی، مترو، هتل ها و فروشگا-

 های بزرگ زنجیره ای

 صنایع نظامی،نیروگاه های هسته ای، صنایع :بخش صنعتی-

 نفت و پتروشیمی

 نیسرکار خانم مهندس معظم رنجبرترکما

 09140032079تلفن تماس: 

 توجه:

لطفاً پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتور 

دستگاه در میان گذارید و سپس اقدام به واریز وجه و 

 نتوما 70000تا  50000هر نمونه  *ساعت و کمتر 1استفاده برای بازه ی  فرستادن نمونه نمایید

 (ساعت منظور خواهد شد 1ساعت معادل  1)*زمان های کمتر از 

 

IMS اسپکترومتر تحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیه کرونا : 

Ion Mobility Spectrometer 
 CD-1400مدل: 

 ساخت کشور: ایران

 شرکت سازنده: شرکت دانش بنیان طیف آزمون اسپادانا

 نگاه خوارزمی تهرامحل استقرار دستگاه: آزمایشگاه کروماتوگرافی آزمایشگاه مرکزی واقع در دانش

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01ESکد: 

 تست و آنالیز مواد شیمیایینام آزمون و خدمات: 
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 سیاالت در نانومتری ذرات کردن پراکنده برای توان می را دستگاه این

 روش قطری از نانومتری مواد تهیه ،(پایدار های سوسپانسیون تولید)

...  ویکدیگر  در نامحلول مایع دو کردن مخلوط شیمیایی، مرسوم های

 به کاربرد.

 مقیاس در هاستفاد قابلیت دارد، که باالیی توان به توجه با دستگاه این

 تگاهدس این از توان می همچنین. دارد را کارگاهی و کارگاهی نیمه

 االترب های توان به نیاز آنها در که هایی آزمایش و تحقیقات برای

  .نمود برداری بهره باشد می فراصوت امواج

 شارها ذیل موارد به توان می دستگاه دیگر این کارکردهای جمله از

 نمود: 

 کارگاهی نیمه مقیاس در نانومتری ذرات تولید

 رافن،گ ،CNT توزیع) ها حالل در نانومتری ذرات توزیع و نمودن جدا

 و ...( کلال روغن، آب، نظیر مایعاتی در …و الماس نانو آلومینا، نانو

 شیمیایی های واکنش تسریع

 ایه امولسیون تولید و یکدیگر در نامحلول های حالل نمودن مخلوط

 پایدار

 امانج شیمیایی های واکنش در جامد کاتالیزورهای بازدهی افزایش

 مایعات بستر در شونده

 دارویی گیاهان از گیری عصاره

 بهداشتی و آرایشی مواد تولید

 رنگ تولید پایه مواد تولید

 گازوییل از گوگردزدایی

 پلیمری های زنجیره شکاندن

 فلزی های کانی کردن حل

 سلولی تجزیه 

 کامپوزیتی مواد تولید 

 جناب اقای رضا فرج زاده

  09126855199تلفن تماس: 

 توجه:

ر لطفاً پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتو

واریز وجه و  دستگاه در میان گذارید و سپس اقدام به

 فرستادن نمونه نمایید

 تومان 20000دقیقه  15هر نمونه با زمان حداکثر 

 

Ultrasonic Homogenizer 
 UP400مدل: 

 ساخت کشور: ایران

 توسعه فناوری مافوق صوت  شرکت سازنده: شرکت دانش بنیان

 kHz 20فرکانس: 

 W 400توان: 

 دارای دما سنج

 ثبت انرژی اعمال شده

 Touch Screenقطر های مختلف پراب و نرم افزار 

 
 

 آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه خوارزمی تهران طیف سنجیمحل استقرار دستگاه: آزمایشگاه 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01IHکد: 

 آماده سازی نمونه، تولید فراوری مواد نانومترینام آزمون و خدمات: 
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 هایحوزه همچنین و بنیادی و ساختاری مطالعات در روش این

 کشاورزی، مواد، شیمی، هایرشته در مواد تجزیه چون کاربردی

 .دارد ایگسترده کاربرد...  و پزشکی

 مختلف های موج طول در نور شدت گیری اندازه برای مستقیما

 یا شده مخابره تابشی نور صد در نماینده تواند می و شود می استفاده

 و ها انسیتهد با آن مقایسه و اطالعات این از استفاده با. باشد شده جذب

 ابزار یک عنوان به را اسپکتروسکوپی توان می آمده دست به های داده

 جودمو شده حل جسم غلظت تعیین برای ها طیف مقایسه. کرد استفاده

 و ارسال نور ثبت با که ترتیب بدین. است خوبی مثال حالل در

 شده جذب موج طول بررسی و خاص موج طول در شده دریافت

 با محلول آنالیز سپس. برد پی آن غلظت به توان می حالل توسط

 سبتنا کمک به و شده مقایسه معلوم های داده با ناشناخته، غلظت

 آنها در که هایی محلول برای عمل این. شود می محاسبه غلظت

 دقت به البته و است استفاده قابل نیز دارد وجود حالل نوع چندین

 یتحساس به توجه با. دارد احتیاج ها موج طول آنالیز در بیشتری

 آماده روش ترین بخش رضایت و ترین مناسب FTIR اسپکتروفتومتر

 و KBr نمک از ای صفحه در نمونه محلول ساده تبخیر نمونه، سازی

 یفیط روش این. است مانده باقی نازک فیلم های طیف به یافتن دست

 .آورد می وجود به مسطح مبدا خط با خوب بسیار

 جناب اقای رضا فرج زاده

  09126855199تلفن تماس: 

 توجه:

ر لطفاً پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتو

دستگاه در میان گذارید و سپس اقدام به واریز وجه و 

 فرستادن نمونه نمایید

  تومان 10000 نمونه مایع هر نمونه برای

UV-Vis Array: 

Spectrophotometer 
 Photonics Ar2017مدل: 

 ساخت کشور: ایران

 طیف سنج پیشرو پژوهش  بنیانشرکت سازنده: شرکت دانش 

 

 محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه طیف سنجی آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه خوارزمی تهران

 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01DEکد: 

 اسپکتروسکوپینام آزمون و خدمات: 
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 را دهما با نور کنش برهم واقع در سنجی طیف همان اسپکتروفتومتریا

/  نفشب ماوراء اسپکتروفتومتر دستگاه های. دهد می قرار بررسی مورد

 در اسپکتروفتومتر دستگاه های ترین مصرف پر عنوان به مرئی

 مواد ظتغل ، جذب و عبور میزان به توجه با آن در که بوده آزمایشگاه

 این در هاستفاد قابل نوری منابع عموماً. گردد می تعیین نمونه یک در

 المپ یک و مرئی نور برای تنگستن، هالوژن المپ یک دستگاه

 ریاسپکتروفتومت برای دستگاه این. میباشد UV نور برای دوتریم

 و نالیزآ مورد توان می نیز را جامد های نمونه ولی شده طراحی مایعات

 ومترنان 1100 لغایت 195 از دستگاه کاری محدوده. داد قرار بررسی

 یا و موجی طول تک آنالیز قابلیت دارای دستگاه همچنین. باشد می

 توسط است گراف صورت به که خروجی اطالعات. است طیفی

 .شود می چاپ پرینتر

 هبودب با. است بعدی سه پرینتر کاربرد مهمترین مطمئنا سازی نمونه

 تخدما بهتر ارائه و بعدی سه پرینت های روش و ها فیالمنت جنس

 پیدا رشگست هم بعدی سه پرینتر کاربرد دایره مرور به بعدی سه پرینت

 از ادهاستف. است رفته فراتر هم سازی نمونه صرفا محدوده از و کرده

 ایلوس برای همچنین و گری ریخته کاربردهای برای بعدی سه پرینتر

 این در .است کرده پیدا افزایش ها پیشرفت همین دلیل به نیز کاربردی

 .کنیم یمعرف شما به را ها کاربرد این از ای نمونه ایم کرده سعی جا

  پزشکی در بعدی سه پرینتر کاربرد

 این به. ستا زمینه این در باال بسیار ظرفیت با ولی پا نو موارد از یکی

 در و داد انجام را سازی شخصی توان می بعدی سه پرینتر با که دلیل

. است ضروری بسیار مورد این افراد بدن تفاوت دلیل به پزشکی

 پس زا که اند کرده پیشرفت قدری به نیز شده استفاده های فیالمنت

 .آیند می بر نیز پزشکی های استاندارد

 هوافضا در بعدی سه پرینتر کاربرد

 یزن هوافضا صنایع در بعدی سه پرینتر کاربرد پزشکی قسمت مانند

 نندک می فعالیت زمینه این در که هایی شرکت. است پایی نو پدیده

 که ارهاییک و هستند ارتباط در تحقیقاتی مراکز و ها دانشگاه با عموما

 به. رنددا قرار تکنولوژی لبه در و هستند جدید عموما دهند می انجام

 دهش استفاده مواد مورد در هوافضا صنعت در که هایی حساسیت دلیل

 با های رینترپ به نیاز بعدی سه پرینتر با ها پرنده ساخت برای دارد قرار

 .است پیشرفته های فیالمنت و باال ساخت تکنولوژی

 خودرو صنایع در بعدی سه پرینتر کاربرد

 یساز خودرو صنایع در بعدی سه پرینتر جدید های کاربرد از یکی

 های شرکت بخصوص سازی خودرو های شرکت از بسیاری. است

 یهوافضای های شرکت شبیه روشی 1 فرمول های خودرو کننده تولید

 بعدی هس پرینتر از( فعال و) اول مرحله در ولی اند گرفته پیش در را

 که شندتال در ها شرکت این. کنند می استفاده اولیه نمونه ساخت برای

 سه نترپری با بتوانند بعدی سه پرینت های دستگاه و مواد پیشرفت با

 کنند تولید هم را نهایی محصوالت حتی بعدی

 سازی جواهر در بعدی سه پرینتر کاربرد

 و تخصص به همیشه االت جواهر ساخت و بعدی سه طراحی طبیعتا

 تهریخ قالب، ساخت تولید، روش مثل خاصی موارد شامل باال تجربه

 سطح پرداخت و سنگ،حکاکی با برش کردن، فرج آبکاری، گری،

 دیزیا پیشرفت سال چندین طی در موارد این از یک هر. دارد نیاز

 این در .میرسد هم سال 4000 به باال موارد از بعضی قدمت و اند کرده

 در .کند کسب است نتوانسته چندانی موفقیت بعدی سه پرینتر زمینه

 سه ینترپر از استفاده و جدید های طرح با جواهراتی تولید زمینه این

 دنکر حذف و قدم یک در قدیمی های فرایند دادن انجام برای بعدی

 .است برخوردار زیادی اهمیت از ها آن

 معماری در بعدی سه پرینتر کاربرد

 زا یکی که هاست مدت بعدی سه پرینتر با معماری های ماکت ساخت

 سه رینتپ از استفاده با. است بعدی سه پرینتر های کاربرد ترین رایج

 ذهن در معمار که ای بعدی سه طرح از دقیق هایی مدل توان می بعدی

 رایب اقتصادی و ساده،سریع راه یک بعدی سه پرینتر. ساخت را دارد

. ندک می فراهم را بعدی سه طرح از باال جزئیات با هایی مدل ساخت

 فزایشا برای بعدی سه پرینتر از امروزه معماری های شرکت از بسیاری

 .کنند می استفاده مشتری با بهتر ارتباط و خالقیت

 کاربرد در صنایع کفش

 کاربرد در ورزش

 کاربرد در صنایع رباتیک و موبایل

 جناب اقای رضا فرج زاده

  09126855199تلفن تماس: 

 توجه:

ر لطفاً پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتو

دستگاه در میان گذارید و سپس اقدام به واریز وجه و 

 نماییدفرستادن نمونه 

اعت سبر اساس زمان هر  STLقیمت خدمات ارائه شده فایل سه بعدی با خروجی 

 تومان 15000
 دد() مواد اولیه توسط سفارش دهنده تهیه شده و تحویل آزمایشگاه می گر

 

Desktop 3D printer: 

  2Sizan+مدل: 

 ساخت کشور: ایران

 سیزان پردازش کویر  شرکت سازنده: شرکت دانش بنیان

  میکرون 400-100میکرونی دقت الیه گذاری  100دقت چاپ 

  امکان ارتباطWireless 

  میلی متر بر ثانیه 150سرعت 

  سانتی متر 40*40*40ابعاد چاپ 

 سایز مفید

 سانتیمتر39*40*38

 کالیبر اتوماتیک 

  :مواد اولیه ی پشتیبانی شده عبارتند ازPVA- PAL- PC ... و 

 ت و رنگ کاری را دارند.قطعات ساخته شده قابلیت پرداخ 

 1- بعدی سه این پرینتر اولیه مواد های فیالمنت FDM هستند باال رنگی تنوع دارای 

 2- مودن آمیزی رنگ دلخواه طرح و رنگ به را آنها توان می و بوده پذیر رنگ دستگاه این قطعات. 

 و کرد عوض را المنتفی و متوقف را دستگاه توان می لذا و دارد وجود( کار حین) دستگاه  در Pause داشتن نگه امکان -3

 .داد ادامه را کار دیگر رنگی با سپس

 

 محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه طیف سنجی آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه خوارزمی تهران

 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01PRکد: 

 ساخت قطعات سه بعدینام آزمون و خدمات: 
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 از آب مقطر خالص برای آزمایش های شیمیایی، صنعتی،استفاده 

 کشاورزی ، پزشکی و ....

 جناب اقای رضا فرج زاده

  09126855199تلفن تماس: 

 توجه:

ر لطفاً پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتو

دستگاه در میان گذارید و سپس اقدام به واریز وجه و 

 تومان 4000هر لیتر آب دیونایزر  فرستادن نمونه نمایید

 Water Safe Deionizer 
 دستگاه آب مقطر گیر دیونایزر

 

 محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه طیف سنجی آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه خوارزمی تهران

 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01WAکد: 

 تولید آب مقطر دیونیزهنام آزمون و خدمات: 

12 

 های تجزیه است که یکی از متداولترین تکنیک pH اندازه گیری

ر می برای تعیین قدرت اسیدی یا بازی یک نمونه مورد استفاده قرا

 .گیرد

 جناب اقای رضا فرج زاده

  09126855199تلفن تماس: 

 توجه:

ر لطفاً پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتو

اقدام به واریز وجه و  دستگاه در میان گذارید و سپس

 فرستادن نمونه نمایید
 تومان 5500هر نمونه اندازه گیری 

 

pH meter : 

 pHدستگاه اندازه گیری 

 MTT65مدل : 

 محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه طیف سنجی آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه خوارزمی تهران

 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01PHکد: 

 PHاندازه گیری میزان نام آزمون و خدمات: 
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 این جمله از. دارد کاربرد صنایع از بسیاری در ساز نیتروژن ستگاهد

 الستیک،پ صنایع کابل، و سیم تولید صنایع فلزی، صنایع به میتوان صنایع

 از دیگر یکی همچنین. کرد اشاره غذایی صنایع و شیمیایی صنایع

 ومبیلات تایرهای شارژ برای آن از استفاده خالص، نیتروژن کاربردهای

 .باشد می ها

 بسته نایعدرص ماده این. شودمی استفاده سازی سرما برای مایع نیتروژن از

 وامد با و کننده براق بعنوان ،(سریع و خشک کننده منجمد) غذا بندى

 سریع کردن فریز و کردن سرد براى پزشکى علم در استیل، کننده

 و بیولوژیکى هاینمونه نگهدارى براى و هاارگانیسم میکرو و هابافت

 رارق استفاده مورد باال دما ابررسانای مواد مطالعه برای فیزیک در

 .گیردمى

 جناب اقای رضا فرج زاده

  09126855199تلفن تماس: 

 توجه:

ر لطفاً پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتو

اقدام به واریز وجه و دستگاه در میان گذارید و سپس 

 تومان 10000نیتروژن مایع به ازای هر لیتر   فرستادن نمونه نمایید

 

Liquid Nitrogen Plant: 

 دستگاه ساخت نیتروژن مایع

 LN2-20مدل دستگاه: 

 ساخت کشور: ایران

 شرکت سازنده: شرکت دانش بنیان زمهریر سازان پیشتاز

 لیتر در روز ازت مایع 25ظرفیت تولید 

 آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه خوارزمی تهران 2محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه شماره 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01NIکد: 

 فرایندهای برودتی و سرماسازینام آزمون و خدمات: 
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 یقاتتحق انجام برای آناالیزر نویز و آناالیزر امپدانس همراه به

 خوردگی، آزمایش های اسپکتروسکوپی، امپدانس الکتروشیمیایی،

 .... و سوختی پیل های و باتری تست

 های الکتروشیمیایی قابل انجام توسط دستگاه: روش 

Application Method Name Method 

Corrosion-

Electrochemistry-

Batteries-Sensors-

Polymers and etc. 

Cyclic 

Voltammetry CV 

Corrosion-

Electrochemistry-

Sensors-Polymers and 

etc. 

Linear Sweep 

Voltammetry LSV 

Corrosion-

Electrochemistry-

Sensors-Polymers and 

etc. 

Tafel Plot Tafel Plot 

Corrosion-

Electrochemistry-

Sensors-polymers and 

etc. 

Chronoampero

metry 
CHA 

Corrosion-

Electrochemistry-

Sensors-Polymers and 

etc. 

Chronopotenti

ometry CHP 

Corrosion-

Electrochemistry-

Sensors-Polymers and 

etc. 

Open Circuit 

Potential 
OCP 

Corrosion-

Electrochemistry- 

Batteries-Fuel Cells-

Sensors 

Electrochemica

l Impedance 

spectroscopy 

EIS 

(Potentiation-

Galvano static-

Current Sweep) 
Corrosion-

Electrochemistry-

Sensors-Polymers and 

etc. 

Electrochemica

l Noise ECN 

Corrosion-

Electrochemistry-

Sensors-Polymers and 

etc. 

Galvano static 

Charge/Discha

rge 

Galvano static 

Charge/Dischar

ge 

Corrosion-

Electrochemistry-

Sensors-Polymers and 

etc. 

Linear Sweep 

Current LCS 

Electrochemistry 
Differential 

Pulse 

Voltammetry 
DPV 

Electrochemistry-

Sensors-Polymers and 

etc. 

Normal Pulse 

Voltammetry 
NPV 

 

 

 نام دستگاه: پتانسیواستات

 IVIUM:سازنده مدل دستگاه: شرکت

 هلند: سازنده کشور

 PGSTAT302N - High Performance:دستگاه مدل

 v10± :پتانسیل گیری اندازه محدوده

 pA 100 تا A1:گیریجریان اندازه محدوده

 ± 2/0: % جریان گیری اندازه دقت

 µV 3/0: پتانسیل تفکیک دقت

 µHz 10 تا MHz 32:فرکانس اعمال محدوده

 ولت یک محدوده در پتانسیل اسکن پالریزاسیون

 مشخصات فنی دستگاه:

Standard: ±5 A @ ±10 V 
Impedance Analyzer Frequency range: 10 µHz to 8 MHz 
Compact Stat is available in 4 power configurations  

±30 mA @ ±10V 

±800 mA @ ±10V 

±250 mA @ ±20V 

±30 mA @ ±100V 

Impedance Analyzer Frequency range: 10 µHz to 3 MHz 
 

 محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه طیف سنجی آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه خوارزمی تهران

 

 در سامانه:کد و دسته بندی دستگاه 

 C01PEکد: 

 آنالیزهای الکتروشیمیایینام آزمون و خدمات: 
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 : توجه

 بصورت آن هزینه نتایج، تحلیل و تجزیه و تفسیر به نیاز صورت در

 .گردد می دریافت توافقی

 تومان 60000در مجموع به ازای هر ساعت 

  

 تومان 3000به ازای توزین هر نمونه  0001/0ترازوی دیجیتال با دقت 

 تومان2000 به ازای توزین هر نمونه  001/0ترازوی دیجیتال با دقت 

 

 ترازوی دیجیتال

 گرم  220ظرفیت 

 

 آزمایشگاه طیف سنجی آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه خوارزمی تهرانمحل استقرار دستگاه: 

 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01WGکد: 

 توزین نمونه هانام آزمون و خدمات: 
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 کاربردها:

 عمومی آزمایشگاهی، فرایندهای تحت اتمسفر کنترل شده

 واکنش های فاز گازی، اندازه گیری گوگرد و کربن

 جامد-مطالعه واکنش های جامد

 تخلیص گاز و اکسیژن زدایی

 شیمی دمای باال، تف جوشی تحت اتمسفر کنترل شده

 جناب اقای رضا فرج زاده

  09126855199تلفن تماس: 

 توجه:

ر لطفاً پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتو

دستگاه در میان گذارید و سپس اقدام به واریز وجه و 

 تومان 15000درجه سانتی گراد هر ساعت  500تا دمای  فرستادن نمونه نمایید

 تومان 22000درجه سانتی گراد هر ساعت  700تا  500دمای 

 تومان 27000درجه سانتی گراد هر ساعت  1200تا  700دمای 

 

 
 کوره عملیات حرارتی ویژه

 EXCITONمدل: 

 مشخصات فنی:

 درجه سانتیگراد1200حداکثر دما:

 درجه سانتیگراد1100حداکثر دمای کارکرد دائم:

 کوره به شکل استوانه افقی می باشد

 نوع محفظه حرارتی: مافل)المنت ها در معرض دید نمی باشند(

 تعداد ترموکوپل: یک عدد

 ازددرجه سانتیگراد ممکن می س 2±لوده و تثبیت درجه حرارت را تا  PIDسیستم کنترل دما از نوع دقیق 

 آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه خوارزمی تهران 2استقرار دستگاه: آزمایشگاه شماره محل 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01KOکد: 

 عملیات حرارتینام آزمون و خدمات: 
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های سنگ و تخلخل نمونه توان برای محاسبهاز این دستگاه می

ه برای همچنین از این دستگاهای جامد گوناگون استفاده نمود. نمونه

 ها و پودرها که پارامتری بسیار مهمخاک Grain Density محاسبه

 .گرددشود استفاده میها تلقی میبرای آن

 جناب اقای رضا فرج زاده

  09126855199تلفن تماس: 

 توجه:

ر لطفاً پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتو

سپس اقدام به واریز وجه و دستگاه در میان گذارید و 

 تومان 25000به ازای هر نمونه  فرستادن نمونه نمایید

 
 تخلخل سنج هلیوم

 Accelerated Surface Area and Porosimetry -  گیری تخلخل و مساحت سطحاندازهسیستم:نوع محصول

System  - ASAP  
-زه حفراتاندازه گیری سطح ویژه و اندا-آنالیزتجهیزات پیشرفته -آنالیز و اندازه گیری-:دسته بندی محصول 

 - گیری تخلخل و مساحت سطحاندازهسیستم

 PO-R30:مدل 

 شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس:تولید کننده 

 آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه خوارزمی تهران 2شماره محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01BTکد: 

 درصد حجمی تخلخلنام آزمون و خدمات: 
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یع مختلف از این دستگاه می توان برای آنالیز و تجزیه ی مواد در صنا

 از جمله صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی کاربرد دارد

 سرکار خانم مهندس الهام سادات حسینیکارشناس اصلی: 

 021-86070903تلفن تماس:

 09216690385تلفن همراه: 

 کارشناس جانشین: سرکار خانم مهندس معظم رنجبرترکمانی

 09140032079تلفن تماس: 

 توجه:

لطفاً پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتور 

اقدام به واریز وجه و  دستگاه در میان گذارید و سپس

 فرستادن نمونه نمایید
 

HPLC ریل( هر با کروماتوگرافی شرایط حالل های رایج ) آب، متانول، استونیت

 تومان 80000نمونه 

 تومان 150000با شرایط کروماتوگرافی نامشخص توافقی تا سقف 

 HPLC 
 SYKAMمدل: 

 ساخت کشور: آلمان

 UVمجهز به آشکارساز 

 

 ندستگاه: آزمایشگاه کروماتوگرافی آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشگاه خوارزمی تهرامحل استقرار 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 C01HPکد: 

 کروماتوگرافینام آزمون و خدمات: 
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یع مختلف از این دستگاه می توان برای آنالیز و تجزیه ی مواد در صنا

فت های کشاورزی، دامپروری، تمام بااز جمله صنایع غذایی، دارویی، 

 جانوری و گیاهی کاربرد دارد

 مسعود مشهدی اکبر بوجارجناب آقای دکتر 

 09121023305تلفن تماس: 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 نمونه و بیشتر( 20)برای برای بافت های جانوری و سرم تست ها

  تومان 25000داکسی گوانوزین 

  تومان 40000اسیدهای آمینه 

 %20ل نمونه( مشمو 20تست ها برای بافت های جانوری و سرم )برای کمتر از 

 افزایش خواهد بود:

  تومان 30000داکسی گوانوزین 

  تومان 48000اسیدهای آمینه  

 نمونه و بیشتر( 20گیاهان و بافت های گیاهی) برای ها برای تست 

  تومان 32000افالتوکسین های مختلف 

  تومان 26000قندهای گلوکز، فروکتوز و ساکارز 

  تومان 38000پروفایل فالونوئیدها 

  تومان 27000پلی آمین ها  

 تومان 27000 (گیاهی سموم) دیازینون 

 تومان 22000اسید  ابسزیک هورمون 

 تومان 22000 اکسین هورمون 

 تومان 23000 ژیبرلین هورمون 

 تومان 24000 کنین سیتو هورمون 

 تومان 30000 پروفایل -فنل ها پلی 

 تومان 25000 تیروزین دی 

 تومان 25000 گوانوزین داکسی 

 تومان 25000 سیلیمارین 

 تومان 26000 (گیاهی سموم) مترین دلتا 

 

HPLC 
 Unicamمدل: 

 ساخت کشور: پرتغال

 استقرار دستگاه: دانشگاه خوارزمی حصارک کرج دانشکده علوم زیستیمحل 

 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 در بافت های جانوری و سرم Z02HPکد: 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 در گیاهان و بافت های گیاهی Z03HPکد: 

 

 کروماتوگرافینام آزمون و خدمات: 
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 تومان 26000 الی اسیدهای 

  تومان 40000پروفایل آنتوسیانین ها 

  تومان 26000رزوراترول 

 Solanine-Tomanin 75000 تومان 

  تومان 5400عدد پراکسید روغن 

 %20مول نمونه( مش 20تست ها برای گیاهان و بافت های گیاهی )برای کمتر از 

 افزایش خواهد بود:

  تومان 38400افالتوکسین های مختلف 

  تومان 31200قندهای گلوکز، فروکتوز و ساکارز 

  تومان45600پروفایل فالونوئیدها 

  تومان 32400پلی آمین ها  

 تومان 32400 (گیاهی سموم) دیازینون 

 تومان 26400اسید  ابسزیک هورمون 

 تومان 26400اکسین  هورمون 

 تومان 27600ژیبرلین  هورمون 

 تومان 28800کنین  سیتو هورمون 

 تومان 36000 پروفایل -فنل ها پلی 

 تومان 30000تیروزین  دی 

 تومان 30000گوانوزین  داکسی 

  تومان 30000سیلیمارین 

 تومان 31200 (گیاهی سموم) مترین دلتا 

 تومان 31200الی  اسیدهای 

  تومان 48000پروفایل آنتوسیانین ها 

  تومان 31200رزوراترول 

 Solanine-Tomanin  90000 تومان 

  تومان 6480عدد پراکسید روغن 

 توجه:

 مصرفی، مواد احتساب با زمایشگاهآ برای شده تمام های هزینه

 20 حداقل اساس بر کارشناس هزینه و ها دستگاه پشتیبانی و استهالک

 .میشود اضافه ها هزینه به درصد 20 ،کمتر تعداد  برای .است نمونه

یع مختلف توان برای آنالیز و تجزیه ی مواد در صنااز این دستگاه می 

فت های از جمله صنایع غذایی، دارویی، کشاورزی، دامپروری، تمام با

 جانوری و گیاهی کاربرد دارد

 جناب آقای دکتر مسعود مشهدی اکبر بوجار

 09121023305تلفن تماس: 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 نمونه و بیشتر( 20) برای  تست ها برای بافت های جانوری و سرم

 تومان 3800(احیا و اکسید) گلوتاتیون 

 تومان 4500 (انزیمی) کلسترول 

 تومان 4500 (انزیمی) گلیسرید تری 

 تومان 3600 کلسیم 

 تومان 3400 آلبومن 

 تومان 6600 ترانسفراز امینو آسپارتات 

 تومان 6200 فسفاتاز آلکالین 

 تومان 6200 ترانسقراز آمینو آالنین 

 تومان 3500 سرم تام پروتئین 

 تومان 4000 پراکسیداز گلوتاتیون 

 تومان 4200  تام دیسموتاز اکسید سوپر 

 تومان 3800 کاتاالز 

 تومان 4600 پراکسیداز اسکوربات 

 تومان 9500 کربوکسیالز-آ-کو استیل 

 تومان 5200 الدئید دی مالون 

 تومان 4500 اکسیدانتی انتی تام ظرفیت 

 تومان 3600 روبین بیلی 

 تومان 3500 اوریک اسید 

 تومان 3600 اوره 

 تومان 22000 تیروزین دی 

 تومان 3800 تام قند 

 تومان 4600 اکسیداز پر 

 تومان 3500 کراتینین و کراتین 

 %20ل نمونه( مشمو 20)برای کمتر از تست ها برای بافت های جانوری و سرم 

 افزایش خواهد بود:

 تومان4560(احیا و اکسید) گلوتاتیون 

 تومان 5400 (انزیمی) کلسترول 

 تومان 5400 (انزیمی) گلیسرید تری 

  تومان 4320کلسیم 

  تومان 4080آلبومن 

 تومان 7920ترانسفراز  امینو آسپارتات 

 تومان 7440فسفاتاز  آلکالین 

 تومان 7440ترانسقراز  آمینو آالنین 

 تومان4200سرم  تام پروتئین 

 تومان 4800پراکسیداز  گلوتاتیون 

 

Spectrophotometer 
 Bachmanمدل دستگاه: 

 ساخت کشور: امریکا

 محل استقرار دستگاه: دانشگاه خوارزمی حصارک کرج دانشکده علوم زیستی

 

 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 در بافت های جانوری و سرم Z02SPکد: 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 در گیاهان و بافت های گیاهی Z03SPکد: 

 

 اسپکتروسکوپی  نام آزمون و خدمات:
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 تومان 5040  تام دیسموتاز اکسید سوپر 

  تومان 4560کاتاالز 

 تومان 5520پراکسیداز  اسکوربات 

 تومان 11400کربوکسیالز -آ-کو استیل 

 تومان 6240الدئید  دی مالون 

 تومان 5400اکسیدانتی  انتی تام ظرفیت 

 تومان 4320روبین  بیلی 

 تومان 4200اوریک  اسید 

  تومان 4320اوره 

 تومان 26400تیروزین  دی 

 تومان 4560 تام قند 

 تومان 5520اکسیداز  پر 

 تومان 4200کراتینین  و کراتین 

 نمونه و بیشتر( 20) برای  تست ها برای گیاهان و بافت های گیاهی

 تومان 4000 پراکسیداز گلوتاتیون 

 تومان 4200 دیسموتاز اکسید سوپر 

 تومان 3800 کاتاالز 

 تومان 4600 پراکسیداز اسکوربات 

 تومان 7500 کلروفیالز 

 تومان 4400 آمیالز 

 تومان 4000 اکسیدانتی انتی تام ظرفیت 

 Fatty acid Synthase 11000 تومان 

 تومان 6800 پکتیناز 

 تومان 4600 اکسیداز فنل پلی 

 ،تومان 4200 ازت و پتاسیم و فسفات  کلسیم 

 تومان 4200 تام کارتنوئید 

 تومان 4200 اکسیداز پر 

 تومان 6400 لیاز آمونیا االنین فنیل 

 تومان 3200 کلروفیل 

 تومان 4000 تام سیانین آنتو 

 تومان 4200 گالیسین بتائین 

 تومان 3800 (احیا و اکسید) گلوتاتیون 

 روش  آمینه اسیدهای  (HPLC) 40000 تومان 

 تومان 3800 تام فنل 

 تومان 11000 کربوکسیالز-آ-کو استیل 

 تومان 5200 سالسیالت 

 تومان 4000 پرولین 

 تومان 4600 الدئید دی مالون 

 تومان 4200 اکسیدانتی انتی تام ظرفیت 

  تومان 7500آنزیم پلی گاالکتروناز 

  تومان 8000آنزیم اینورتاز 

  آنزیمPMG 8500 تومان 

  تومان 6500آنزیم سلوالز 

  آنزیمUFGT 10000 تومان 

 RWC 4000 تومان 

 تومان 5000 اندیس یدی روغن 

  تومان 6400اسیدیته روغن 

  تومان 5000ضریب خاموشی روغن 

 %20مول نمونه( مش 20)برای کمتر از تست ها برای گیاهان و بافت های گیاهی 

 افزایش خواهد بود:

 تومان 4800پراکسیداز  گلوتاتیون 

 تومان 5040دیسموتاز  اکسید سوپر 

  تومان 4560کاتاالز 

 تومان 5520پراکسیداز  اسکوربات 

  تومان 9000کلروفیالز 

  تومان 5280آمیالز 

 تومان 4800اکسیدانتی  انتی تام ظرفیت 

 Fatty acid Synthase 13200 تومان 

  تومان 8160پکتیناز 

 تومان5520اکسیداز  فنل پلی 

 ،تومان 5040ازت  و پتاسیم و فسفات  کلسیم 

 تومان 5040تام  کارتنوئید 

 تومان 5040اکسیداز  پر 

 تومان 7680لیاز  آمونیا االنین فنیل 

  تومان 3840کلروفیل 



 تومان 4800تام  سیانین آنتو 

 تومان5040گالیسین  بتائین 

 تومان 4560 (احیا و اکسید) گلوتاتیون 

 روش  آمینه اسیدهای  (HPLC) 48000 تومان 

 تومان4560تام  فنل 

 تومان 13200کربوکسیالز -آ-کو استیل 

  تومان 6240سالسیالت 

  تومان 4800پرولین 

 تومان 5520الدئید  دی مالون 

 تومان5040 اکسیدانتی انتی تام ظرفیت 

  تومان 9000آنزیم پلی گاالکتروناز 

  تومان 9600آنزیم اینورتاز 

  آنزیمPMG 10200 تومان 

  تومان 7800آنزیم سلوالز 

  آنزیمUFGT 12000 تومان 

 RWC 4800 تومان 

 تومان 6000 اندیس یدی روغن 

  تومان 7680اسیدیته روغن 

  تومان 6000ضریب خاموشی روغن 

 توجه:

 مصرفی، مواد احتساب با زمایشگاهآ برای شده تمام های هزینه

 20 اقل حد اساس بر کارشناس هزینه و ها دستگاه پشتیبانی و استهالک

 .میشود اضافه ها هزینه به درصد 20 کمتر تعداد  برای .است نمونه

 جناب آقای دکتر مسعود مشهدی اکبر بوجار 

 09121023305تلفن تماس: 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 نمونه و بیشتر( 20) برای تست برای بافت های جانوری و سرم

 Fatty acid Synthase   11000 تومان 
افزایش  %20نمونه( مشمول  20)برای کمتر از تست برای بافت های جانوری و سرم 

 خواهد بود:

 Fatty acid Synthase   13200 تومان 
 
 

 

 ELISA-Spectrophotometerنام دستگاه : 

 محل استقرار دستگاه: دانشگاه خوارزمی حصارک کرج دانشکده علوم زیستی

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 در بافت های جانوری و سرم Z02ESکد: 

 االیزا  اسپکتروسکوپینام آزمون و خدمات: 
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 آقای دکتر مسعود مشهدی اکبر بوجار جناب 

 09121023305تلفن تماس: 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 نمونه و بیشتر( 20تست برای بافت های جانوری و سرم) برای 

  تومان 11000کورتیزول 

افزایش  %20نمونه( مشمول  20)برای کمتر از تست برای بافت های جانوری و سرم 

 خواهد بود:

  تومان 13200کورتیزول 

 

 

 ELISAنام دستگاه: 

 محل استقرار دستگاه: دانشگاه خوارزمی حصارک کرج دانشکده علوم زیستی

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 در بافت های جانوری و سرم Z02ELکد: 

 اسپکتروسکوپی االیزانام آزمون و خدمات: 
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 14:30فقط روزهای زوج از ساعت جناب اقای دکتر بیژن زاده  شناسایی ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی

 16:00لغایت 

 2750داخلی  02634579600تلفن تماس: 

02634575007 

 جناب اقای رحیم حسنی

 2750داخلی  02634579600تلفن تماس: 

02634575007 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 قیمت آنالیز دانشجویی قیمت آنالیز شرکتی

 

 مگا هرتز 300نام دستگاه: رزونانس مغناطیس هسته 

Nuclear Magnetic Resonance(NMR) 
300MHz 

 محل استقرار : دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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13C :112500 تومان 
1H : 75000 تومان 

H,C :180000 تومان 
31P :90000 تومان 
19F: 92500 تومان 
29Si :150000 تومان 

119Sn :150000 تومان 
113Cd: 150000 تومان 
195Pt :150000 تومان 

23Na :105000 تومان 
27Al :105000 تومان 
11B: 105000 تومان 

1H=50000 تومان 
13C=75000 تومان 

H,C= تومان 120000  
31P=60000 تومان 
19F=65000 تومان 
29Si= 100000 تومان 
119Sn= 100000 تومان 
113Cd=100000 تومان 
195Pt=100000 تومان 
23Na= 70000 تومان 
27Al= 70000 تومان 
11B=70000 تومان 

 آنالیز برای دانشجویان دانشگاه

تخفیف محاسبه  %40با  خوارزمی

 خواهد شد

شناسایی ترکیبات آلی و معدنی و گروه های عاملی آنها و 285

 شناسایی پیوندهای کوواالنسی لیگاندهای فلزی

 سرکار خانم رقیه صادقی

 2639داخلی  02634579600تلفن تماس: 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 نام دستگاه: اسپکتروسکوپی مادون قرمز  قیمت آنالیز دانشجویی قیمت آنالیز شرکتی

Fourier Transform Infrared Spectroeter 
 (FT-IR) Spectrum RX1 fro Perkin Elmer 

 محل استقرار : دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 تومان 48000

 تومان 24000

 آنالیز برای دانشجویان دانشگاه

تخفیف محاسبه  %40با  خوارزمی

 خواهد شد

 CHNS-O 26نام دستگاه: آنالیز عنصری   قیمت آنالیز دانشجویی آنالیز شرکتیقیمت  جناب اقای رحیم حسنی



س در مواد سنتزی آلی، معدنی، کمپلک N,H,Cاندازه گیری عناصر 

 ها، خاک، گیاه و ...

 2750داخلی  02634579600تلفن تماس: 

02634575007 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 140000

 تومان 70000

 آنالیز برای دانشجویان دانشگاه

تخفیف محاسبه  %40با  خوارزمی

 خواهد شد

 محل استقرار : دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

خاک، گیاه، ژئوشیمی،  اندازه گیری فلزات در نمونه های آب،

 کاتالیست ها، اندام های جانوری، مواد بیوشیمی، هوا و ...

 جناب اقای رحیم حسنی

 2750داخلی  02634579600تلفن تماس: 

02634575007 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 قیمت آنالیز دانشجویی قیمت آنالیز شرکتی

 

 ICP-OESنام دستگاه: 

 محل استقرار : دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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توافق با رییس محترم تک عنصر 

  دانشکده شیمی

 با هماهنگی آزمایشگاه چند عنصر 

 انجام می شود.

 

 تومان 15000 تک عنصری

با هماهنگی آزمایشگاه چند عنصر 

 انجام می شود.

 آنالیز برای دانشجویان دانشگاه

تخفیف محاسبه  %40با  خوارزمی

 خواهد شد

 یریاندازه گ تیقابل یدارا) پالسما ییکوپل القا یلیتحل یروش ها

است.   ppm تاppt اسیمق (ICP ماده در کی یعنصر یمحتوا یکم

 یریقابل اندازه گN ،O ،H ،C یکه توسط روش ها یتنها عناصر

 یل آببه صورت محلو دیباشند. نمونه با یو هالوژن ها م  ICP ستند،ین

 ندیفرا در دیجامد با یاست نمونه ها یهی. بدوددر دستگاه وارد ش یدیاس

 سپس محلول نمونه به هسته و کوپل8000گردند.   یهضم آماده ساز

جه حدود در یتواند به دما یشده که م یآرگون اسپر یپالسما ییالقا

 زینالآتحت  یتمام نمونه ها ،یادیز یدماها نیگراد برسد. در چن یسانت

 فیط کیشده و سپس توسط  جییته یتو از نظر حرار زهیونی زه،یاتم

 یقابل آشکارساز) (OES یسنج جرم فیط کی ایو )  یسنج انتشار

MS) باشد یم یساز یو کم.  

ICP-OES ژهیمختلف و یروش نور منتشر شده در طول موج ها نیا 

نه حرارت را در نمو لهیشده به  وس کیتحر یها ونیهر عنصر را از 

ندازه سنج جدا و ا فینور منتشر شده، در ط نیکند. ا یم یریاندازه گ

 سهیمقا قیشدت شده که از طر یریشود، که منجر به اندازه گ یم یریگ

  .دخواهد بو یبه غلظت عنصر لیقابل تبد استاندارد ونیبراسیبا کال

 سرکار خانم مهندس فاطمه جابری

 026-34511000تلفن تماس: 
Fatemeh.jaberi@yahoo.com 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 ,Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Fe,K عنصر  35برای  تومان 120000قیمت هر نمونه 

La,Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, U, V, 

Y, Yb, Zn, Zr  

 ICP-OESنام دستگاه: 

 محل استقرار : دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 عنصر 55برای  تومان 145000هر  نمونه 

 REEعنصری به عالوه   70تجزیه کامل  تومان 170000هر نمونه 

 تک عنصری برای کلیه عناصر تومان 15000هر عنصر 

 مانتو 40000در صورت درخواست برای آماده سازی نمونه به ازای هر نمونه 

 هزینه اضافی دریافت خواهد شد.

 سازی نمونه های جامدآماده 

واد مانند م ییدر نمونه ها یعناصراصل ای دهایاکس روش مخصوص نیا

 یها یکان هیو کل تیبوکس س،یلیآهک، مارن، س مان،یس هیاول

 سرکار خانم مهندس فاطمه جابری

 026-34511000تلفن تماس: 
Fatemeh.jaberi@yahoo.com 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

ذوب  قیاز طر LOI وSO 3 اکسید اصلی به همراه اندازه گیری 10تجزیه    تومان 85000قیمت هر نمونه 
 XRFروش  نمونه به 

, 2O, MnO, TiO2O, MgO, Na2, CaO, K3O2, Fe3O2, Al2SiO

5O2P 

 XRFآزمایشگاه 

 محل استقرار : دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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غیر 
 فعال

از طریق ذوب به  3SOو  LOIعنصری به همراه اندازه گیری  40تجزیه ی  تومان 155000قیمت هر نمونه 
 XRFروش 

 عنصری 70تجزیه  تومان 215000قیمت هر نمونه 

 مانتو 40000در صورت درخواست برای آماده سازی نمونه به ازای هر نمونه 

 هزینه اضافی دریافت خواهد شد.

 آماده سازی نمونه های جامد

 بابک عفافی انومترن 1الیه نشانی ) پوشش دهی( انواع فلز و نیم رسانا با دقت 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 نانومتر 1الیه نشانی انواع فلز و نیم رسانا با دقت 

 تومان 165000 نانومترالیه نشانی یا یک ساعت کار 100هر  برای

 

 کاتد 3نام دستگاه: الیه نشان کندوپاش)اسپاترینگ( 

 آزمایشگاه نانوفتونیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار : 
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 نانومتر 1بررسی مورفولوژی سطوح مختلف با دقت 

 1 قابلیت تصویر گیری از نمونه های پودری و الیه نازک با دقت

 نانومتر

 سیده ثریا موسوی

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 (AFM)نام دستگاه: میکروسکوپ نیروی اتمی  نتوما 77.000بررسی مورفولوژی سطوح مختلف با دقت نانومتر  هر نمونه 

 محل استقرار : آزمایشگاه نانوفتونیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 اندازه گیری خواص مغناطیسی مواد

و  قابلیت اندازه گیری مغناطش نمونه های پودری و الیه ی نازک

 محلول

 تسال 5/1میدان اعمالی حداکثر 

 بابک عفافی

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 VSMنام دستگاه: مغناطش سنج  تومان 88.000اندازه گیری خواص مغناطیسی مواد هر نمونه 

 محل استقرار : آزمایشگاه نانوفتونیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 سیده ثریا موسوی الیه نشانی انواع مواد با پیش ماده های گازی 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

ساس پروژه اهزینه هر نمونه بر الیه نشانی انواع مواد با پیش ماده های گازی  

 تعریفی محاسبه می شود

 PECVDنام دستگاه: الیه نشان تبخیر شیمیایی  

 محل استقرار : آزمایشگاه نانوفتونیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 زکاندازه گیری طیف جذبی عبوری انواع محلول ها و الیه های نا

ا دقت بمیلی لیتر یا الیه نازک شفاف  5نمونه محلول با حجم حداقل 

 نانومتر 900تا  200بازه طول موج  -نانومتر 3/0

 بابک عفافی

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

هر  هزینه اندازه گیری طیف جذبی عبوری انواع محلول ها و الیه های نازک

 تومان 33.000آزمون 

 نام دستگاه: طیف سنج فرابنفش مرئی آرایه ای )اسپکتروفوتومتر( 

 محل استقرار : آزمایشگاه نانوفتونیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

34 

یلیکونی با غیر تخریبی برای الیه نازک، انواع الیه نازک و الیه های س

 نانو آمپر 100دقت 

 نام دستگاه: اثر هال  تومان 44000آنالیز الکتریکی هر نمونه  

 محل استقرار : آزمایشگاه نانوفتونیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
35 

 جریان  –آنالیز ولتاژ 

 نانومتر 360و  320و  254المپ های موجود ناحیه فرابنفش 

 متر با منبع نوری I-Vنام دستگاه:   تومان 44000جریان هر نمونه  –آنالیز ولتاژ  

 محل استقرار : آزمایشگاه نانوفتونیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
36 

 نام دستگاه: اسپری پایرولیز  تومان 44000پوشش دهی هر نمونه   پوشش دهی

 محل استقرار : آزمایشگاه نانوفتونیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
37 

 مهدی محمودی نیتراسیون فلزات

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 نیتراسیون پالسمائی  تومان 330000نیتراسیون فلزات 

 پیشرفته دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار : آزمایشگاه پالسمای 
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 مهدی محمودی کربورایزینگ فلزات

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کربورایزینگ پالسمائی  تومان 330000کربورایزینگ فلزات

 محل استقرار : آزمایشگاه پالسمای پیشرفته دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 مهدی محمودی الیه نشانی فلزات نظیر مس آلومینوم بر روی شیشه یا فلز

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 پالسما اسپاترینگ  انتوم 550000الیه نشانی فلزات نظیر مس آلومینوم بر روی شیشه یا فلز 

 محل استقرار : آزمایشگاه پالسمای پیشرفته دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 مهدی محمودی هاو یا مواد مانند پلیمر برهمکنش پالسما با نمونه های زیستی

  تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

ها با هماهنگی  برهمکنش پالسما با نمونه های زیستی و یا مواد مانند پلیمرها قیمت

 اپراتور تعیین می گردد.

 میلیون 50جت پالسما  در فشار اتمسفر 

 محل استقرار : آزمایشگاه پالسمای پیشرفته دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 مهدی محمودی مطالعه پالسمای کانونی بر روی مواد

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 پالسمای کانونی  تومان 330000مطالعه پالسمای کانونی بر روی مواد 

 محل استقرار : آزمایشگاه پالسمای پیشرفته دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 سیده ثریا موسوی اندازه گیری رفتارهای الکتریکال 164

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 متر LCR  تومان 22000اندازه گیری رفتارهای الکتریکال هر نمونه 

 استقرار : آزمایشگاه بایوفتونیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل 

43 

ضریب جذب و شکست غیرخطی و بررسی رفتار محدود شدگی 

 نوری

 سمیه سلمانی

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 275000ضریب جذب و شکست غیرخطی و بررسی رفتار محدود شدگی نوری

 تومان

 دستگاه جاروب محوری 

 محل استقرار : آزمایشگاه بایوفتونیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

44 

 سمیه سلمانی بررسی خواص سوئیچینگ

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 زندر -ماخ  تومان 220000بررسی خواص سوئیچینگ 

 محل استقرار : آزمایشگاه بایوفتونیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 سمیه سلمانی ضریب مغناطش و منحنی پسامد

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 فارادی  تومان 165000ضریب مغناطش و منحنی پسامد 

 خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار : آزمایشگاه بایوفتونیک دانشکده فیزیک دانشگاه 

46 

 سمیه سلمانی تست صافی سطوح 

 تلفن تماس:

 توجه:

 تداخل سنج مایکلسون  تومان 110000تست صافی سطوح  

 47 آزمایشگاه بایوفتونیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار : 



 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 سمیه سلمانی OPCسیگنال 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 OPC  تومان OPC 330000سیگنال 
 محل استقرار : آزمایشگاه بایوفوتونیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 یسیده ثریا موسو DIتهیه آب 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 دیونایزر  تومان 4000هر لیتر  DIتهیه آب 

 محل استقرار : آزمایشگاه نانوفیزیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 سیده ثریا موسوی تهیه الیه نازک

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 الیه نشانی چرخشی  تومان  5500هر نمونه  تهیه الیه نازک

 محل استقرار : آزمایشگاه نانوفیزیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 سیده ثریا موسوی تهیه الیه نازک

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 الیه نشلنی غوطه وری  تومان 5500هر نمونه  تهیه الیه نازک

 محل استقرار : آزمایشگاه نانوفیزیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 سیده ثریا موسوی شستشو و دیسپرس سازی

 تماس:تلفن 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 حمام اولتراسونیک  تومان 10000دقیقه  20هر شستشو و دیسپرس سازی

 خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار : آزمایشگاه نانوفیزیک دانشکده فیزیک دانشگاه 
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 سیده ثریا موسوی آنیل کردن

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کوره الکتریکی  تومان 11000هر ساعت استفاده  آنیل کردن

 آزمایشگاه نانوفیزیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار : 

53 

 سیده ثریا موسوی جداسازی فاز جامد و مایع

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 سانتریفیوژ  تومان 7000هر ساعت استفاده  جامد و مایعجداسازی فاز 

 محل استقرار : آزمایشگاه نانوفیزیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 سیده ثریا موسوی توزین مواد

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 ترازو  تومان 3000هر نمونه  توزین مواد

 محل استقرار : آزمایشگاه نانوفیزیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 سیده ثریا موسوی عملیات خشک کردن

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 آون  تومان 7000هر ساعت استفاده  عملیات خشک کردن

 محل استقرار : آزمایشگاه نانوفیزیک دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

56 

 سرکار خانم مریم سردابی 181

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 2000 تریهر ل

 

 آب مقطرگیری 

 رجمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک ک
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 خانم مریم سردابیسرکار  

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 6200استفاده  هر

 

 اتوکالو

 رجدانشگاه خوارزمی حصارک کمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی 

58 

 سرکار خانم مریم سردابی 

 تلفن تماس:

 تومان1240ساعت  هر
 

 انکوباتور سرد

 رجتحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کمحل استقرار: آزمایشگاه 
59 



 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 سرکار خانم مریم سردابی 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان1240ساعت  هر

 

 انکوباتور گرم

 رجمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک ک
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 سرکار خانم مریم سردابی 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 18600ساعت  هر

 

 انکوباتور شیکر و یخچال دار

 رجمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک ک
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 سرکار خانم مریم سردابی 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 1240ساعت  هر

 

 بن ماری

 رجمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک ک
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 سرکار خانم مریم سردابی 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 2480استفاده  هر

 

pcr گرادیانت 

 رجمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک ک
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 مریم سردابیسرکار خانم  

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 2480استفاده  هر

 

pcr  
 رجخوارزمی حصارک کمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه 
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 سرکار خانم مریم سردابی 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 5500استفاده  هر

 

ph متر 

 رجمولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات سلولی و 

65 

 سرکار خانم مریم سردابی 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 3000،  0.0001با دقت 

 

 دیجیتالیترازوی 

 رجمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک ک
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 سرکار خانم مریم سردابی 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 2220ساعت  هر

 

 ترموبالک

 رجمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک ک
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 سرکار خانم مریم سردابی 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 5550استفاده  هر

 

 الکتروفورز و ژل داکیومنتیشن

 رجمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک ک
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 سرکار خانم مریم سردابی 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 5550ساعت  هر

 

 میکروسانتریفیوژ

 رجمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک ک

69 

 سرکار خانم مریم سردابی 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 55500ساعت  هر

 

 سانتریفوژ یخچال دار

 رجخوارزمی حصارک کمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه 

70 



 سرکار خانم مریم سردابی 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 88800ماه  هر

 

 -86فریزر 

 رجمولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات سلولی و 

71 

 سرکار خانم مریم سردابی 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 

 

 میکرو اسپین / ورتکس

 رجآزمایشگاه تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کمحل استقرار: 

72 

 سرکار خانم مریم سردابی 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 7000ساعت  هر

 

 آون

 رجمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک ک

73 

(ی)برش بردار کیستوتکنیه تومان 00111ینیهر قالب پاراف یبه ازا     میکروتوم  

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 

فعال 

74 

 میکروتوم    

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 
75 

 فعال

 میکروتوم    

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 

76  

 غیر

 فعال

(نی)ذوب کردن پاراف کیستوتکنیه تومان 7000هر ساعت  یازا به     آون  

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 
77 

 فعال

 آون  تومان 7000هر ساعت  یازا به  

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 

78  

 غیر

 فعال

 آون  تومان 7000هر ساعت  یازا به  

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 

 غیر

فعال 

79 

مواد نیتوز تومان 0001،  0.01با دقت     ترازو دیجیتال  

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 
80 

 فعال

تومان 0001،  0.01با دقت     ترازو دیجیتال  

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 

81 

 غیر 
 فعال

 هیتر    

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 

82 

 غیر
 فعال

تومان 7000دور در دقیقه به ازای هر نمونه  14000    سانتریفیوژ  

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 
83 

 فعال

)گرم کردن( کیستوتکنیه تومان 0222هر ساعت  یازا به    پلیت گرم کننده بافت   

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 
84 

 فعال

آب مقطر هیته تومان 4000لیترهر  یازا به    دستگاه آب مقطر گیری  

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 
85 
 فعال

تومان 0555ساعت  میهر  ن یازا به    میکروسکوپ نوری شاگرد و معلم  

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 

86  

 غیر
 فعال

تومان 0555ساعت  میهر  ن یازا به    میکروسکوپ نوری شاگرد و معلم  

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 

87  

 غیر
 فعال

الم ها یبررس تومان 0555ساعت  میهر  ن یازا به    میکروسکوپ نوری  

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 
فعال 
88 

تومان 0555ساعت  میهر  ن یازا به    میکروسکوپ نوری  

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 

89  
 غیر

 فعال

تومان 0555ساعت  میهر  ن یازا به    میکروسکوپ نوری  

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 

90  
 غیر

 فعال

تومان 0555ساعت  میهر  ن یازا به    میکروسکوپ نوری  

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 

91  
 غیر

 فعال

تومان 00555هر بار ران دستگاه  یازا به  PCR ژن و انیب یبررس  ترموسایکلر  

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 
92 

 فعال

 لوپ تشریح    

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 
93 

 فعال

استخراج ینمونه برا یساز آماده  1هود کالس     

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 
94 

 فعال

 یخچال    

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 
95 

 فعال

کردن ژل ران تومان 0555هر بار ران دستگاه  یازا به    تانک الکتروفورز و منبع تغذیه  

 کرج دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک تکوینی جانوری -هیستوتکنیکمحل استقرار: آزمایشگاه 
96 

 فعال

 اینورتمیکروسکوپ     

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجکشت سلول محل استقرار: آزمایشگاه 
97 

 فعال

تومان 7000دور در دقیقه به ازای هر نمونه  14000    سانتریفیوژ   

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجکشت سلول محل استقرار: آزمایشگاه 
98 

 فعال



تومان 0555هر نمونه   یازا به  RNA استخراج  سانتریفیوژ میکرو  

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجکشت سلول محل استقرار: آزمایشگاه 
99 

 فعال

سلول کشت تومان 22200    انکوباتور دی اکسیدکربن  

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجکشت سلول محل استقرار: آزمایشگاه 
100 

 فعال

سلول رهیذخ تومان 00111هر نمونه   یازا به    تانک ازت   

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجکشت سلول محل استقرار: آزمایشگاه 
101 

 فعال

سلول کشت تومان 22200    هود المینار  

 حصارک کرجدانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی کشت سلول محل استقرار: آزمایشگاه 
102 

 فعال

 -20یخچال فریزر     

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجکشت سلول محل استقرار: آزمایشگاه 
103 

 فعال

 1هود کالس     

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجکشت سلول محل استقرار: آزمایشگاه 

104 

غیر 

 فعال

کردن لیاستر تومان 0555هر بار ران دستگاه  یازا به    اتوکالو  

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجکشت سلول محل استقرار: آزمایشگاه 
105 

 فعال

یسلول پاساژ تومان 7000دور در دقیقه به ازای هر نمونه  14000    سانتریفیوژ   

 دانشگاه خوارزمی حصارک کرجدانشکده علوم زیستی کشت سلول محل استقرار: آزمایشگاه 

106 

غیر 

 فعال

 یخچال    

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجکشت سلول محل استقرار: آزمایشگاه 
107 

 فعال

یسلول رهیذخ تومان 0111هر ساعت  یازا به    -70فریزر    

 حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی 
108 

 فعال

از ژل یعکسبردار تومان 0555هر نمونه  یازا به    ژل داک   

 محل استقرار: آزمایشگاه مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
109 

 فعال

تومان 00555هر بار ران دستگاه  یازا به  PCR ژن و انیب یبررس  دستگاه ترموسایکلر  

 آزمایشگاه مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: 
110 
 فعال

ژل هیته تومان 00111هر نمونه  یازا به    مایکروفر  

 محل استقرار: آزمایشگاه مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
111 
 فعال

 شیکر    

 علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه مولکولی دانشکده 
112 
 فعال

الم ها یبررس تومان 0555ساعت  میهر ن یازا به    میکروسکوپ نوری  

 محل استقرار: آزمایشگاه مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
113 
 فعال

یجداساز تومان 0222هر نمونه  یازا به    سانتریفیوژ  

 آزمایشگاه مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: 
114 
 فعال

یمنیا یزیالم حاصل از رنگ آم یبررس تومان 0223 قهیهر دق یازا به    میکروسکوپ تحقیقاتی فاز متضاد و فلئورسنت  

 محل استقرار: آزمایشگاه مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
115 
 فعال

کردن ژل ران تومان 0555هر بار ران دستگاه  یازا به    تانک الکتروفورز و منبع تغذیه  

 محل استقرار: آزمایشگاه مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
116 

 فعال

 هیتر    

 کرجمحل استقرار: آزمایشگاه مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک 
117 

 فعال

نمونه ها ونیانکوباس یبرا میتنظ قابل تومان 5550    انکوباتور  

 محل استقرار: آزمایشگاه مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
118 

 فعال

 1هود کالس     

 محل استقرار: آزمایشگاه مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
119 

 فعال

 بن ماری    

 محل استقرار: آزمایشگاه مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
120 

 فعال

نمو نه ها یسه بعد یبررس تومان 0555ساعت  میهر ن یازا به    لوپ تشریح  

 محل استقرار: آزمایشگاه مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
121 

 فعال

مواد و نمونه ها رهیذخ به آزمون و زمان استفاده دارد یبستگ    لوپ تشریح  

 محل استقرار: آزمایشگاه مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
122 

 فعال

لیمراحل کشت سلول به صورت استر انجام به آزمون و زمان استفاده دارد یبستگ    -70فریزر   

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج آزمایشگاه تحقیقاتی بافت شناسیمحل استقرار: 
123 

 فعال

مختلف نمونه از هم یفازها یجداساز به آزمون و زمان استفاده دارد یبستگ    هود المینار  

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج آزمایشگاه تحقیقاتی بافت شناسیمحل استقرار: 
124 

 فعال

نه نمو ریکشت سلول ها و سا یمناسب برا co2 دما، رطوبت و نیتام

  یستیز یها

تومان 7000دور در دقیقه به ازای هر نمونه  14000   سانتریفوژ  

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج آزمایشگاه تحقیقاتی بافت شناسیمحل استقرار: 
125 

 فعال

شده یریقالب گ یاز نمونه ها یبافت یبرش ها هیته به آزمون و زمان استفاده دارد یبستگ    انکوباتور  

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج آزمایشگاه تحقیقاتی بافت شناسیمحل استقرار: 
126 

 فعال

برش هیجهت ته یبافت یخودکار مراحل آماده ساز انجام به آزمون و زمان استفاده دارد یبستگ    میکروتوم روتاری  

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج آزمایشگاه تحقیقاتی بافت شناسیمحل استقرار: 
127 

 فعال

و یسلول ینمونه ها یکروسکوپیم مشاهده به آزمون و زمان استفاده دارد یبستگ  ...  دستگاه پاساژ بافتی  

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج آزمایشگاه تحقیقاتی بافت شناسیمحل استقرار: 
128 

 فعال

 میکروسکوپ اینورت    253

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج آزمایشگاه تحقیقاتی بافت شناسیمحل استقرار: 
129 

 فعال

زاتیمختلف و خشک کردن تجه یدادن به نمونه ها گرما2  عادل ساالری 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

تومان 7000هر ساعت  یازا به  ( (Ovenآون  

 دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشکده علوم زیستی 

130 
 فعال



یمغز یکانول گذار-یمغز یمختصات هسته ها نییتع252  عادل ساالری 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 (Stereotaxyبازو خارجی( )استریوتاکسی )یک   

        محل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

131 
 فعال

یمغز یکانول گذار-یمغز یمختصات هسته ها نییتع  عادل ساالری 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 ((Stereotaxyاستریوتاکسی )دو باز ایرانی(   

 محل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

132 
 فعال

یمقاطع بافت برش  عادل ساالری 

 تماس:تلفن 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 ( (Microtomeبرش مقاطع نازک   

 محل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

133 
 فعال

 عادل ساالری پاداش

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 نام دستگاه: ترجیح مکان شرطی شده   

Conditional Place Preference 
 تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه 

134 
 فعال

 عادل ساالری حافظه

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 Rat Shuttle Boxجعبه مضاعف ارزیابی موش صحرایی   

 محل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

135 
 فعال

یریادگیو  حافظه  عادل ساالری 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 ( (Reducerکاهنده   

 محل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

136 
 فعال

-شده در بخش مورد نظر یبر اساس مسافت ط یریادگیو  حافظه

به سکو دنیبر اساس مدت زمان رس یریادگیحافظه و   

 عادل ساالری

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

ماز آبی موریس     Morrise Water Maze 

 نوروفیزیولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات 

137 
 فعال

 جداگانه یآوربه روش جمع یشگاهیآزما وانیح سمیمتابول یبررس

یمصرف یو غذا آب زانیم یریو اندازه گ وانیادرار و مدفوع ح   

 عادل ساالری

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 قفس متابولیک  

 محل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

138 
 فعال

یشگاهیآزما واناتیدرد در ح یبررس  عادل ساالری  

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 جعبه تست درد فرمالین  

 محل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

139 
 فعال

آب مقطر هیته  عادل ساالری  

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

تومان 4000هر لیتر آب مقطر دیونیزه   آب مقطر گیری   

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج محل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات نوروفیزیولوژی

140 
 فعال

نمونه یعمل آور-دما میتنظ  عادل ساالری 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

  Water Bath  حمام آب  

 محل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

141 
 فعال

بافت مغز ریزنده نظ یسلول ها در بافت ها مشاهده  عادل ساالری 

 تلفن تماس:

 توجه:

 ( (OMمیکروسکوپ نوری   

 محل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
142 
 فعال



 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن
 عادل ساالری 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 یخچال فریزر  

 محل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

143 

 فعال

جامد یکیولوژیو ب ییمایجرم مواد ش یریگ اندازه  عادل ساالری 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

  Digital Weight Indicatorترازوی دیجیتال  

 محل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

144 

 فعال

عاتینمودن و گرم کردن ما مخلوط270  عادل ساالری 

 تلفن تماس:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 هیتر استیرر  

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه تحقیقات نوروفیزیولوژی 

145 

 فعال

تومان 4000هر لیتر آب مقطر دیونیزه     آب مقطرگیری دی یونیزه  

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجفیزیولوژی گیاهی محل استقرار: آزمایشگاه 
146 
 فعال

تومان 16650د قیقه  15تا     سانتریفوژ یخچال دار  

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجفیزیولوژی گیاهی محل استقرار: آزمایشگاه 
147 
 فعال

 PCR  تومان Run 11100هر   
 دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجفیزیولوژی گیاهی محل استقرار: آزمایشگاه 

148 

 فعال

 یونس جاوید ) روش های تولید (جناب آقای دکتر  تراشکاری، براده برداری

 2587داخلی :  02634579600تلفن تماس: 

 Javid@khu.ac.irایمیل: 

جناب آقای مهندس مصطفی شیخ حسنی ) تراشکاری، 

 فرزکاری و جوشکاری(

 2587داخلی :  02634579600تلفن تماس: 

 msheikhhasany@yahoo.comایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

  تومان 25000تراشکاری هر ساعت 

 TEZSANنام دستگاه: دستگاه تراش 

 محل استقرار دستگاه: دانشگاه خوارزمی حصارک کرج دانشکده فنی و مهندسی کارگاه ماشین ابزار

 

 دستگاه در سامانه:کد و دسته بندی 

 S01TRکد: 

 149 ماشین ابزار تراشکارینام آزمون و خدمات: 

 جناب آقای دکتر یونس جاوید ) روش های تولید ( تراشکاری، براده برداری

 2587داخلی :  02634579600تلفن تماس: 

 Javid@khu.ac.irایمیل: 

جناب آقای مهندس مصطفی شیخ حسنی ) تراشکاری، 

 جوشکاری(فرزکاری و 

 2587داخلی :  02634579600تلفن تماس: 

 msheikhhasany@yahoo.comایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

  تومان 20000تراشکاری هر ساعت 

 TN5-BRنام دستگاه: دستگاه تراش تبریز 

 محل استقرار دستگاه: دانشگاه خوارزمی حصارک کرج دانشکده فنی و مهندسی کارگاه ماشین ابزار

 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 S02TRکد: 

 150 ماشین ابزار تراشکارینام آزمون و خدمات: 

 جاوید ) روش های تولید (جناب آقای دکتر یونس  فرزکاری، براده برداری

 2587داخلی :  02634579600تلفن تماس: 

 Javid@khu.ac.irایمیل: 

جناب آقای مهندس مصطفی شیخ حسنی ) تراشکاری، 

 فرزکاری و جوشکاری(

 2587داخلی :  02634579600تلفن تماس: 

 msheikhhasany@yahoo.comایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

  تومان 25000فرزکاری هر ساعت 

 FP4Mنام دستگاه: دستگاه فرز یونیورسال تبریز 

 محل استقرار دستگاه: دانشگاه خوارزمی حصارک کرج دانشکده فنی و مهندسی کارگاه ماشین ابزار

 

 بندی دستگاه در سامانه:کد و دسته 

 S01FRکد: 

 151 ماشین ابزار تراشکارینام آزمون و خدمات: 

 جناب آقای دکتر یونس جاوید ) روش های تولید ( فرزکاری، براده برداری

 2587داخلی :  02634579600تلفن تماس: 

 Javid@khu.ac.irایمیل: 

جناب آقای مهندس مصطفی شیخ حسنی ) تراشکاری، 

 جوشکاری(فرزکاری و 

 2587داخلی :  02634579600تلفن تماس: 

 msheikhhasany@yahoo.comایمیل:

 توجه:

  تومان 15000فرزکاری هر ساعت 

 STEINELافقی نام دستگاه : دستگاه فرز

 محل استقرار دستگاه: دانشگاه خوارزمی حصارک کرج دانشکده فنی و مهندسی کارگاه ماشین ابزار

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 S02FRکد: 

 ماشین ابزار تراشکارینام آزمون و خدمات: 
152 



 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 جناب آقای دکتر یونس جاوید ) روش های تولید ( فرزکاری، براده برداری

 2587داخلی :  02634579600تلفن تماس: 

 Javid@khu.ac.irایمیل: 

جناب آقای مهندس مصطفی شیخ حسنی ) تراشکاری، 

 فرزکاری و جوشکاری(

 2587داخلی :  02634579600تلفن تماس: 

 msheikhhasany@yahoo.comایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

  تومان 35000فرزکاری هر ساعت 

 FU32152نام دستگاه: دستگاه فرز دکل تبریز 

 محل استقرار دستگاه: دانشگاه خوارزمی حصارک کرج دانشکده فنی و مهندسی کارگاه ماشین ابزار

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 S03FRکد: 

 ماشین ابزار تراشکارینام آزمون و خدمات: 
153 

 جناب آقای دکتر یونس جاوید ) روش های تولید ( سوراخکاری

 2587داخلی :  02634579600تلفن تماس: 

 Javid@khu.ac.irایمیل: 

جناب آقای مهندس مصطفی شیخ حسنی ) تراشکاری، 

 فرزکاری و جوشکاری(

 2587 داخلی : 02634579600تلفن تماس: 

 msheikhhasany@yahoo.comایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

  تومان 30000سوراخکاری هر ساعت 

 TEZSAN نام دستگاه : دریل رادیال

 خوارزمی حصارک کرج دانشکده فنی و مهندسی کارگاه ماشین ابزارمحل استقرار دستگاه: دانشگاه 

 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 S01DRکد: 

 154 ماشین ابزار تراشکارینام آزمون و خدمات: 

 جناب آقای دکتر یونس جاوید ) روش های تولید ( برشکاری

 2587داخلی :  02634579600تلفن تماس: 

 Javid@khu.ac.irایمیل: 

جناب آقای مهندس مصطفی شیخ حسنی ) تراشکاری، 

 فرزکاری و جوشکاری(

 2587داخلی :  02634579600تلفن تماس: 

 msheikhhasany@yahoo.comایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

  تومان 30000برشکاری هر ساعت 

 نام دستگاه : اره لنگ

 محل استقرار دستگاه: دانشگاه خوارزمی حصارک کرج دانشکده فنی و مهندسی کارگاه ماشین ابزار

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 S01AR , S02ARکد: 

 ماشین ابزار تراشکارینام آزمون و خدمات: 
155 

 جناب آقای دکتر یونس جاوید ) روش های تولید ( جوشکاری

 2587داخلی :  02634579600تلفن تماس: 

 Javid@khu.ac.irایمیل: 

جناب آقای مهندس مصطفی شیخ حسنی ) تراشکاری، 

 فرزکاری و جوشکاری(

 2587داخلی :  02634579600تلفن تماس: 

 msheikhhasany@yahoo.comایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

  تومان 25000جوشکاری هر ساعت 

 VIM ES 250نام دستگاه : جوشکاری سه فاز 

 جوشکاریمحل استقرار دستگاه: دانشگاه خوارزمی حصارک کرج دانشکده فنی و مهندسی کارگاه 

 کد و دسته بندی دستگاه در سامانه:

 S01JUکد: 

 ماشین ابزار تراشکارینام آزمون و خدمات: 
156 

 آموزش قطعات موتور و گیربکس

 

 جناب اقای مهندس میر

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 قیمت خدمات به ازاء یک ساعت آموزش هر نفر می باشد تومان55500
  

 نام دستگاه: موتور برش خورده پراید

 تولید کننده: شرکت صنایع آموزشی

 رجکحصارک محل استقرار دستگاه: کارگاه اتومکانیک گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی 
157 

 جناب اقای مهندس میر آمورش قطعات ترمز

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

ساعت آموزش هر  کیخدمات به ازاء  متیق تومان55500 ش قطعات ترمززآمو

  باشد ینفر م

 نام دستگاه:  سیستم ترمز پراید

 تولید کننده: شرکت صنایع آموزشی

 ک کرجمحل استقرار دستگاه: کارگاه اتو مکانیک گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصار
158 

 جناب اقای مهندس میر فرمان قیتعل ستمیآموزش قطعات س

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

خدمات به ازاء  متیق تومان55500 فرمان  قیتعل ستمیآموزش قطعات س

  باشد یساعت آموزش هر نفر م کی

 فرماننام دستگاه: سیستم تعلیق 

 تولید کننده: شرکت صنایع آموزشی

 ک کرجمحل استقرار دستگاه: کارگاه اتو مکانیک گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصار
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 جناب اقای مهندس میر بازکردن موتور سمند

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

ساعت  کیخدمات به ازاء  متیق تومان55500 بازکردن موتور سمند

  باشد یآموزش هر نفر م

 نام دستکاه: موتور سواری سمند

 خودرو رانیاتولید کننده: 

 ک کرجدانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارمحل استقرار دستگاه: کارگاه اتو مکانیک گروه مکانیک 
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 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کیء خدمات به ازا متیق  تومان55500مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

 مارست لریبو گید نام دستکاه

 جنوب دیشرکت مروارتولید کننده: 

 صارک کرجحمحل استقرار دستگاه: آزمایشگاه ترمودینامیک گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی 
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 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کیخدمات به ازاء  متیق تومان55500مورد  یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

 نام دستکاه : تبرید تراکمی 

 شرکت دقت آزماتولید کننده: 

 صارک کرجحمحل استقرار دستگاه: آزمایشگاه ترمودینامیک گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی 
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 میرجناب اقای مهندس  مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کیء خدمات به ازا متیق تومان55500 نظر مورد یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

 نام دستکاه تهویه مطبوع 

 شرکت مروارید جنوبتولید کننده: 

 صارک کرجحمحل استقرار دستگاه: آزمایشگاه ترمودینامیک گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی 
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 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کیء خدمات به ازا متیق  تومان55500مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

  یکمپرسور دو مرحله ا

 جنوب دیشرکت مروارتولید کننده: 

 صارک کرجحمحل استقرار دستگاه: آزمایشگاه ترمودینامیک گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی 
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 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کیء خدمات به ازا متیق  تومان55500مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

 یو مواز یسر یپمپ ها

 جنوب دیشرکت مروارتولید کننده: 

 کرج فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه سیاالت گروه مکانیک دانشکده
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 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کیء خدمات به ازا متیق  تومان55500مورد نظر یتست و ثبت داده هاانجام 

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

 یسنج یدب

 جنوب دیشرکت مروارتولید کننده: 

 کرج محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه سیاالت گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک
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 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کیء خدمات به ازا متیق  تومان55500مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

 یبرنول

 جنوب دیشرکت مروارتولید کننده: 

 کرج محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه سیاالت گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک
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 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کیء خدمات به ازا متیق  تومان55500مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

  کیاستات درویتست ه

 جنوب دیشرکت مروارتولید کننده: 

 کرج محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه سیاالت گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک
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 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کیء خدمات به ازا متیق  تومان55500مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

 سکومتریو

 جنوب دیشرکت مروارتولید کننده: 

 کرج دانشگاه خوارزمی حصارک محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه سیاالت گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی
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 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کیء خدمات به ازا متیق  تومان55500مورد نظر یداده هاانجام تست و ثبت 

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

  یدستگاه افت موضع

 جنوب دیشرکت مروارتولید کننده: 

 کرج محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه سیاالت گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک
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 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کی خدمات به ازاء متیق تومان55500مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

  نولدزیمحاسبه عدد ر

 جنوب دیشرکت مروارتولید کننده: 

 کرج محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه سیاالت گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک
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 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 کیء خدمات به ازا متیق  تومان55500مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م
 باالنس اجرام چرخان 

 شرکت دقت آزماتولید کننده: 
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 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

وارزمی حصارک محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خ

 کرج

 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کی خدمات به ازاء متیق تومان55500مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

 رسکوپیژ

 شرکت دقت آزماتولید کننده: 

وارزمی حصارک گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خمحل استقرار دستگاه: آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 

 کرج
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 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کیء خدمات به ازا متیق  تومان55500مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

 سیولیشتاب کر

 شرکت دقت آزماتولید کننده: 

وارزمی حصارک محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خ

 کرج
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 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کیء خدمات به ازا متیق  تومان55500مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

 یچشیپ ییرایارتعاشات آزاد و م

 شرکت دقت آزماتولید کننده: 

وارزمی حصارک محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خ

 کرج
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 مهندس میرجناب اقای  مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کیء خدمات به ازا متیق  تومان55500مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

 از مرکز  زیگر یروین

 شرکت دقت آزماتولید کننده: 

وارزمی حصارک محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خ

 کرج
176 

 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کیء خدمات به ازا متیق  تومان55500مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

 یدرجه آزاد کیارتعاشات 

 شرکت دقت آزماتولید کننده: 

وارزمی حصارک محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خ

 کرج
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 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کیء خدمات به ازا متیق  تومان55500مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

 یدور بحران

 شرکت دقت آزماتولید کننده: 

وارزمی حصارک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خمحل استقرار دستگاه: آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات گروه مکانیک 

 کرج
178 

 جناب اقای مهندس میر مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

 09383516277تلفن تماس 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 کیء خدمات به ازا متیق  تومان55500مورد نظر یانجام تست و ثبت داده ها

  باشد یساعت آموزش هر نفر م

 جاذب ارتعاشات 

 شرکت دقت آزماتولید کننده: 

وارزمی حصارک محل استقرار دستگاه: آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خ

 کرج
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ت بررسی رفتار کوتاه مدت و دراز مدت خاک ها در قالب آزمایشا

CD  ،CU وUU و تعیین پارامترهای مقاومتی خاک 

 جناب اقای مهندس جواد بختیاری

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

uu  168000 )تومان ) قیمت هر آزمون 

cu  996000 )تومان ) قیمت هر آزمون 

cd  1935000 )تومان ) قیمت هر آزمون 
و CD  ،CUبررسی رفتار کوتاه مدت و دراز مدت خاک ها در قالب آزمایشات 

UU و تعیین پارامترهای مقاومتی خاک 
 

 سه محوری بزرگ

 محل استقرار: آزمایشگاه ژئوتکنیک پیشرفته دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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ت بررسی رفتار کوتاه مدت و دراز مدت خاک ها در قالب آزمایشا

CD  ،CU  وUU و تعیین پارامترهای مقاومتی خاک 

 جناب اقای مهندس جواد بختیاری

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

و  CD  ،CUبررسی رفتار کوتاه مدت و دراز مدت خاک ها در قالب آزمایشات 

UU  تومان 115000و تعیین پارامترهای مقاومتی خاک قیمت هر آزمون 

 

 سه محوری کوچک

 محل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری بررسی رفتار برشی خاک ها و تعیین پارامترهای مقاومتی خاک

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 آقای مهندس روح اله سعادتی جناب

ا ت 110000بررسی رفتار برشی خاک ها و تعیین پارامترهای مقاومتی خاک 

 تومان 843000
 

 برش مستقیم بزرگ

 محل استقرار: آزمایشگاه ژئوتکنیک پیشرفته دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن
 جواد بختیاریجناب اقای مهندس  بررسی رفتار برشی خاک ها و تعیین پارامترهای مقاومتی خاک

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تا 94000بررسی رفتار برشی خاک ها و تعیین پارامترهای مقاومتی خاک 

 تومان 511000

 

 برش مستقیم کوچک

 محل استقرار: آزمایشگاه ژئوتکنیک پیشرفته دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 قیمت ها با هماهنگی اپراتور تعیین می گردد

 

 کمپرسور باد

 محل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 سعادتیجناب آقای مهندس روح اله 

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 پمپ خالء

 آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: 
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری آزمایش فشاری ساده، محصور نشده

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 43500آزمایش فشاری ساده، محصور نشده 

 

 تک محوری

 دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی 
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری تعیین درصد رطوبت

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 10500تعیین درصد رطوبت 

 

 اون 

 محل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری 4دانه بندی تا الک نمره 

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 4دانه بندی تا الک نمره 

 

 الک بزرگ

 محل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری  دانه بندی مصالح سنگی ریز دانه و درشت دانه

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 تومان 63200 ریز دانه و درشت دانهدانه بندی مصالح سنگی 

 

 سری کامل الک کوچک

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن
 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 سعادتیجناب آقای مهندس روح اله 

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 حمام بخار و دستگاه بخار

 حصارک کرج استقرار: آزمایشگاه مشترک مکانیک خاک و تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمیمحل 
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری آزمایش تعیین مقاومت نقطه ای سنگ

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تماس: تلفن 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 6900آزمایش تعیین مقاومت نقطه ای سنگ 

 

 بار نقطه ای

 مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه 
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 نمونه درآور

 محل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری های غیر چسبندهدانسیته نسبی خاکآزمایش تعیین 

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 37900های غیر چسبنده آزمایش تعیین دانسیته نسبی خاک

 

 میز ویبره

 محل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 ANDترازوی دیجیتال 

 حصارک کرج محل استقرار: آزمایشگاه مشترک مکانیک خاک و تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 کیلویی 30ترازوی دیجیتال 

 حصارک کرج محل استقرار: آزمایشگاه مشترک مکانیک خاک و تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 مهندس روح اله سعادتیجناب آقای 

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 ترازوی یک کفه ای

 حصارک کرج محل استقرار: آزمایشگاه مشترک مکانیک خاک و تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی
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 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن
 جناب اقای مهندس جواد بختیاری تعیین میزان ریزدانه ماسه

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تماس: تلفن 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 20600تعیین میزان ریزدانه ماسه 

 

 لوازم ارزش ماسه ای

 مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه 
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری آزمایش تعیین مقدار و سرعت نشست خاکهای رسی

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 257000آزمایش تعیین مقدار و سرعت نشست خاکهای رسی 

 

 تحکیم

 مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی 
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری آزمایش تعیین حدود آتربرگ

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 27000آزمایش تعیین حدود آتربرگ 

 

 کاساگرانده

 محل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری باربری خاکآزمایش تعیین ظرفیت 

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 42700آزمایش تعیین ظرفیت باربری خاک 

 

 CBRدستگاه 

 محل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جواد بختیاریجناب اقای مهندس  ازمایش تعیین رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک بیشینه خاک

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 72000ازمایش تعیین رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک بیشینه خاک 

 

 اینچ 6دستگاه تراکم 

 محل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 دستگاه شیکر کوچک

 حصارک کرج محل استقرار: آزمایشگاه مشترک مکانیک خاک و تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 اله سعادتیجناب آقای مهندس روح 

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 دستگاه شیکر بزرگ

 حصارک کرج استقرار: آزمایشگاه مشترک مکانیک خاک و تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمیمحل 
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 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن
 جناب اقای مهندس جواد بختیاری تعیین سطح فرمالدئید چوب 

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تعیین سطح فرمالدئید چوب 

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 دیسکاتور

 آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: 
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری آزمایش تکمیل بخش ریزدانه منحنی دانه بندی

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 35500آزمایش تکمیل بخش ریزدانه منحنی دانه بندی 

 

 لوازم هیدرومتری

 حصارک کرج مکانیک خاک و تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمیمحل استقرار: آزمایشگاه مشترک 
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 میکسر هیدرومتری

 حصارک کرج دانشگاه خوارزمیمحل استقرار: آزمایشگاه مشترک مکانیک خاک و تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی 

206 

 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ذوب مواد کپینگ برای قالبهای استوانه ای

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 ذوب مواد کپینگ برای قالبهای استوانه ای

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 دستگاه ذوب کپینگ

 مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی 
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 قالب کپینگ کوچک

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

208 

 بختیاریجناب اقای مهندس جواد  ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 قالب کپینگ بزرگ

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری تعیین مقاومت فشاری بتن

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 تومان 11000تعیین مقاومت فشاری بتن 

 

 جک بتن شکن

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن
 جناب اقای مهندس جواد بختیاری هادر برابر سایش و ضربه تعیین مقاومت سنگدانه

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 39300هادر برابر سایش و ضربه تعیین مقاومت سنگدانه

 

 لس آنجلس

 محل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 روح اله سعادتیجناب آقای مهندس 

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 سنگ شکن فکی

 استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل 
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 مقسم خاک

 محل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 قالب بتن

 حصارک کرج محل استقرار: آزمایشگاه مشترک مکانیک خاک و تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 میکسر بتن

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری جداسازی قیر از آسفالت

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 مهندس روح اله سعادتیجناب آقای 

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 جداسازی قیر از آسفالت

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 دستگاه سانترفیوژ دستی قیر و آسفالت

 محل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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ت تعیین پارامترهای مدول یانگ، ضریب عکس العمل بستر و مقاوم

 پی باربری

 جناب اقای مهندس جواد بختیاری

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 پی ییانگ، ضریب عکس العمل بستر و مقاومت باربر تعیین پارامترهای مدول

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق
 

 دستگاه بارگذاری صفحه

 محل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن
 جناب اقای مهندس جواد بختیاری تعیین میزان نفوذپذیری آب در خاک

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 65100تعیین میزان نفوذپذیری آب در خاک 

 

 دستگاه نفوذ پذیری 

 محل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 مهندس روح اله سعادتیجناب آقای 

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 قالب برزیلی

 استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل 
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 قالب منشوری

 کرجمحل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک 
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری تعیین میزان کارایی بتن

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 6100تعیین میزان کارایی بتن 

 

 اسالمپ

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جواد بختیاریجناب اقای مهندس   اندازه گیری شاخص پولکی بودن سنگدانه ها

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 32800 اندازه گیری شاخص پولکی بودن سنگدانه ها

 

 تطویل و توری استیل

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

222 

 جناب اقای مهندس جواد بختیاری تعیین غلظت نرمال و زمان گیرش  سیمان هیدرولیکی

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 46500زمان گیرش تعیین غلظت نرمال و زمان گیرش  سیمان هیدرولیکی 

 تومان 38100تومان ، غلظت نرمال 

 

 ویکات

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری چگالی سیمان هیدرولیکی

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 تومان 29400چگالی سیمان هیدرولیکی 

 

 بالن لوشاتلیه

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن
 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 کراشینگ ولیو

 تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه 

225 

 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 کولیس معمولی

 کرجحصارک  محل استقرار: آزمایشگاه مشترک مکانیک خاک و تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 کولیس دیجیتال

 حصارک کرج محل استقرار: آزمایشگاه مشترک مکانیک خاک و تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تماس تلفن 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 میکسر کوچک بتن

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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آزمایش تعیین وزن واحد حجم خشک خاک در محل به روش 

 مخروط ماسه

 جناب اقای مهندس جواد بختیاری

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

آزمایش تعیین وزن واحد حجم خشک خاک در محل به روش مخروط ماسه 

 تومان 25200

 

 سندباتل

 محل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری تعیین مدول االستیسیته بتن 

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 55600تعیین مدول االستیسیته بتن 

 

 دستگاه مدول االستیسیته

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 روح اله سعادتیجناب آقای مهندس 

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 غشاء انداز

 استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل 
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 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن
 جناب اقای مهندس جواد بختیاری ----

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 میز سیالن

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری بدست آوردن یکنواختی مالت

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 بدست آوردن یکنواختی مالت

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 میز فلوتیبل

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری تازهتعیین مقدار هوای بتن 

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 20400تعیین مقدار هوای بتن تازه 

 

 دستگاه هوای بتن

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری آزمایش تعیین مقاومت نفوذ در خاک ، در محل

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 42800آزمایش تعیین مقاومت نفوذ در خاک ، در محل 

 

SPT 
 محل استقرار: آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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و  بررسی رابطه بین گشتاور پیچشی اعمال شده برای فلزات مختلف

 علت گسیختگی

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تماس: تلفن 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

بررسی رابطه بین گشتاور پیچشی اعمال شده برای فلزات مختلف و علت 

 گسیختگی

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق
 

 پیچش پالستیک  

 محل استقرار: آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی بدست آوردن مدول سختی یا ضریب ارتجاعی برشی مصالح

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 بدست آوردن مدول سختی یا ضریب ارتجاعی برشی مصالح

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 پیچش االستیک

 استقرار: آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل 
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وش رتعیین سختی فلزات و تعیین مقاومت فلزات در مقابل ضربه به 

 شارپی

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 پیتعیین سختی فلزات و تعیین مقاومت فلزات در مقابل ضربه به روش شار

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 تست ضربه شارپی

 مصالح دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه مقاومت 
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 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی تعیین بار بحرانی انواع ستونها در شرایط مختلف تکیه گاهی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 تعیین بار بحرانی انواع ستونها در شرایط مختلف تکیه گاهی

  گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 کمانش انواع ستون ها

 239 کرج محل استقرار: آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک



 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

عی بررسی رابطه بین زاویه پیچشی و لنگر خمشی در محدوده ارتجا

 برای نمونه ای از مقطع توخالی با جداره نازک

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

نمونه ای  بررسی رابطه بین زاویه پیچشی و لنگر خمشی در محدوده ارتجاعی برای

 از مقطع توخالی با جداره نازک

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 سیلندر جدار نازک

 مصالح دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه مقاومت 
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عی بررسی رابطه بین زاویه پیچشی و لنگر خمشی در محدوده ارتجا

 برای نمونه ای از مقطع توخالی با جداره ضخیم

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

نمونه ای  بررسی رابطه بین زاویه پیچشی و لنگر خمشی در محدوده ارتجاعی برای

 از مقطع توخالی با جداره ضخیم

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق
 

 سیلندر جدار ضخیم

 محل استقرار: آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی تعیین مقاومت مواد در برابر سایش و نفوذ یک جسم نافذ

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تعیین مقاومت مواد در برابر سایش و نفوذ یک جسم نافذ

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 سختی سنج

 فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده 
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 بررسی میزان نیروهای وارد بر المان های 

 یک خرپا با توجه به بارگداری های مختلف

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

اری های بررسی میزان نیروهای وارد بر المان های یک خرپا با توجه به بارگد

 مختلف

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق
 

 پل معلق

 دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده فنی مهندسی 
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 بررسی میزان نیروهای وارد بر المان های 

 یک پل با توجه به بارگداری های مختلف

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

ی های بررسی میزان نیروهای وارد بر المان های یک پل با توجه به بارگدار

 مختلف

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق
 

 دستگاه خرپا

 خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده فنی مهندسی دانشگاه 
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 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی تست کشش بر روی المانهای کوچک

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تست کشش بر روی المانهای کوچک

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 دستگاه تست کشش 

 محل استقرار: آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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ر بررسی تاثیر نیروهای سیکلی روی سازه ها، جهت مشخص کردن عم

 خستگی آنها

 آقای مهندس روح اله سعادتیجناب 

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

عمر خستگی بررسی تاثیر نیروهای سیکلی روی سازه ها، جهت مشخص کردن 

 آنها

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق
 

 تست خستگی

 محل استقرار: آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری تعیین میزان نفوذ آب در بتن

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 در بتنتعیین میزان نفوذ آب 

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 بررسی نفوذ آب در بتن

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری تعیین میزان مقاومت الکتریکی بتن

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 تومان 20000تعیین میزان مقاومت الکتریکی بتن 

 

 تست مقاومت الکتریکی

 محل استقرار: آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 جناب اقای مهندس جواد بختیاری تعیین کیفیت و مقاومت بتن توسط عوامل غیرمخرب

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 330000تعیین کیفیت و مقاومت بتن توسط عوامل غیرمخرب 

 

 تست آلتراسونیک

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری تعیین میزان مناسب بودن پوشش بتن

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 بودن پوشش بتنتعیین میزان مناسب 

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 

 تست پوشش بتن 

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب اقای مهندس جواد بختیاری تعیین میزان مقاومت خمشی تیر بتنی

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 13000تعیین میزان مقاومت خمشی تیر بتنی 

 

 جک تیر خمشی

 محل استقرار: آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

251 

 تعیین جرم حجمی سنگدانه
------ 

 تومان 28200تعیین جرم حجمی سنگدانه 
 

 6000ست ارشمیدس با ترازوی 

 آزمایشگاه راه و ترابری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: 
252 

 تراکم نمونه های آسفالت 
------ 

 تراکم نمونه های آسفالت 

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق
 

 گیره کنده و چکش مارشال دستی

 دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه راه و ترابری دانشکده فنی مهندسی 
253 

 تعیین پارامترهای مهم آسفالت از جمله 

 دانه بندی مصالح ، درصد قیر ، نوع قیر
------ 

، نوع قیر  تعیین پارامترهای مهم آسفالت از جمله دانه بندی مصالح ، درصد قیر

 تومان 51100
 

 استراکشن آسفالت برقی

 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجراه و ترابری محل استقرار: آزمایشگاه 
254 

---- 
------ 

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق
 

 100فیلتر استراکشن فرانسوی اصل

 محل استقرار: آزمایشگاه راه و ترابری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
255 

 نمونه درآور آسفالت
------ 

 درآور آسفالتنمونه 

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق
 

 اینچ)نمونه درآور آسفالت( 4اجکتور 

 محل استقرار: آزمایشگاه راه و ترابری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 اشباع و عمل آوری نمونه های آسفالتی  
------ 

 تومان 84800اشباع و عمل آوری نمونه های آسفالتی  
 

 لیتری 27حمام آسفالت دیجیتال 

 محل استقرار: آزمایشگاه راه و ترابری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
257 

---- 
------ 

 قیمت ها با هماهنگی اپراتور تعیین می گردد
 

 ست کامل 1قالب مارشال 

 مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه راه و ترابری دانشکده فنی 
258 

---- 
------ 

 قیمت ها با هماهنگی اپراتور تعیین می گردد
 

 آسفالت با ساعت ها ITSفریم 

 محل استقرار: آزمایشگاه راه و ترابری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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---- 
------ 

 گرددقیمت ها با هماهنگی اپراتور تعیین می 
 

 8الک تمام استیل قطر 

 محل استقرار: آزمایشگاه راه و ترابری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 کرگیری از نمونه های آسفالتی و بتنی به صورت عمود و مایل 
------ 

 انتوم92000کرگیری از نمونه های آسفالتی و بتنی به صورت عمود و مایل 
 

 دو دور CAYKENکرگیری 

 محل استقرار: آزمایشگاه راه و ترابری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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---- 
------ 

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق
 

 اینچ با کوپلینگ استاندارد 4مته کرگیری 

 خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه راه و ترابری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه 
262 

 کتعیین مقاومت مخلوطهای آسفالتی در مقابل تغییر شکل پالستی
------ 

 ومانت 24000تعیین مقاومت مخلوطهای آسفالتی در مقابل تغییر شکل پالستیک 
 

 دستگاه مارشال

 محل استقرار: آزمایشگاه راه و ترابری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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---- 
------ 

 قیمت ها با هماهنگی اپراتور تعیین می گردد
 

 دستگاه آون

 محل استقرار: آزمایشگاه راه و ترابری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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---- 
------ 

 قیمت ها با هماهنگی اپراتور تعیین می گردد
 

 دوربین نقشه برداری نیوو و متعلقات

 آزمایشگاه راه و ترابری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: 
265 

---- 
------ 

 قیمت ها با هماهنگی اپراتور تعیین می گردد
 

 دوربین نقشه برداری تئودولیت و متعلقات

 دانشگاه خوارزمی حصارک کرج محل استقرار: آزمایشگاه راه و ترابری دانشکده فنی مهندسی
266 

 پارامترهای هیدرولیکی آب در بررسی

 ------ شرایط مختلف مسیر عبوری  
 بررسی پارامترهای هیدرولیکی آب در شرایط مختلف مسیر عبوری 

 گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق
 

 کانال هیدرولیکی

 جحصارک کر محل استقرار: آزمایشگاه آب و سازه های هیدرولیکی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی
267 

 جناب اقای مهندس جواد بختیاری تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده

 09122610892تلفن تماس 

 javadbakhtiari83@gmail.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 تومان 15000تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده 

 

 چکش اشمیت

 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج تکنولوژی بتنمحل استقرار: آزمایشگاه 
268 



 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن
، ولفاتس، دیسولف، ارتوفسفات، ومیآمون، کل تروژنین، تراتین، تیترین

 BODو COD، دیفلورا، کایلیس

 جناب آقای مهندس سیدسجاد مهدیان

 09102109776تلفن تماس: 

 seyedsajadmahdian@yahoo.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 19000 تیترین

 تومان 22000 تراتین

 تومان 48000 کل تروژنین

 تومان 22000ومیآمون

 تومان 22000 ارتوفسفات

 تومان 22000 دیسولف

 تومان 18000سولفات

 تومان 23000 کایلیس

 تومان 22000 دیفلورا

COD 51000 تومان 

BOD 36000 تومان 

 

 اسپکتروفوتومتر

 محل استقرار: آزمایشگاه محیط زیست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب آقای مهندس سیدسجاد مهدیان ----

 09102109776تلفن تماس: 

 seyedsajadmahdian@yahoo.comایمیل: 

 آقای مهندس روح اله سعادتیجناب 

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

  گردد یم نییاپراتور تع یها با هماهنگ متیق

 انکوباتور

 محل استقرار: آزمایشگاه محیط زیست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب آقای مهندس سیدسجاد مهدیان تهیه آب مقطر بصورت یک بار تقطیر و دو بار تقطیر هر لیتر

 09102109776تلفن تماس: 

 seyedsajadmahdian@yahoo.comایمیل: 

 سعادتیجناب آقای مهندس روح اله 

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

  تومان 1000 تهیه آب مقطر بصورت یک بار تقطیر و دو بار تقطیر هر لیتر

 مقطرگیری دوبار تقطیرآب 

 محل استقرار: آزمایشگاه محیط زیست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب آقای مهندس سیدسجاد مهدیان ----

 09102109776تلفن تماس: 

 seyedsajadmahdian@yahoo.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 قیمت ها با هماهنگی اپراتور تعیین می گردد

 

 ترازو

 دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه محیط زیست دانشکده فنی مهندسی 
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 جناب آقای مهندس سیدسجاد مهدیان ----

 09102109776تلفن تماس: 

 seyedsajadmahdian@yahoo.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 قیمت ها با هماهنگی اپراتور تعیین می گردد

 

 استیرر

 محل استقرار: آزمایشگاه محیط زیست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب آقای مهندس سیدسجاد مهدیان ----

 09102109776 تلفن تماس:

 seyedsajadmahdian@yahoo.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 قیمت ها با هماهنگی اپراتور تعیین می گردد

 

 هیتر

 محل استقرار: آزمایشگاه محیط زیست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

274 

 جناب آقای مهندس سیدسجاد مهدیان ----

 09102109776تلفن تماس: 

 قیمت ها با هماهنگی اپراتور تعیین می گردد
 

 پمپ پریستاتیک

 محیط زیست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: آزمایشگاه 
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 seyedsajadmahdian@yahoo.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 جناب آقای مهندس سیدسجاد مهدیان مایعات phتعیین میزان 

 09102109776تلفن تماس: 

 seyedsajadmahdian@yahoo.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

  تومان 5500مایعات  phتعیین میزان 

PH متر 

 محل استقرار: آزمایشگاه محیط زیست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب آقای مهندس سیدسجاد مهدیان درجه سانتیگراد  1000خشک کردن نمونه ها تا 

 09102109776تلفن تماس: 

 seyedsajadmahdian@yahoo.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

  تومان 10000درجه سانتیگراد  1000خشک کردن نمونه ها تا 

 کوره

 محل استقرار: آزمایشگاه محیط زیست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 جناب آقای مهندس سیدسجاد مهدیان دور در دقیقه  7000سانترفیوژ مواد محلول با سرعت 

 09102109776تلفن تماس: 

 seyedsajadmahdian@yahoo.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

  تومان 5000دور در دقیقه  7000سانترفیوژ مواد محلول با سرعت 

 سانترفیوژ

 محل استقرار: آزمایشگاه محیط زیست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 محلول یدما

  
TDS 

 

pH 
 

 یشور

 
DO 

 جناب آقای مهندس سیدسجاد مهدیان

 09102109776تلفن تماس: 

 seyedsajadmahdian@yahoo.comایمیل: 

 جناب آقای مهندس روح اله سعادتی

 09192670273تلفن تماس: 

  saadati@khu.ac.irایمیل:

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 1000 محلول یدما

TDS 6000 تومان 

pH 6000 تومان 

 تومان 6000 یشور

DO  9000 تومان 
 

PH متر پورتابل 

 محل استقرار: آزمایشگاه محیط زیست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 ارزیابی)گشتاور( قدرت در همه مفاصل انسان. 1

ک در . ثبت انواع انقباضهای ایزومتریک، ایزوتونیک و ایزوکینتی2

 شرایط کانسنتریک و اکسنتریک

 . ارزیابی قدرت مفاصل در طیفی از سرعتهای مختلف3

 . ارزیابی حس عمقی مفصل4

 سرکار خانم زهره احمدی

 جناب آقای رضا منطقی

 علی عباسیجناب آقای دکتر 

 جناب آقای دکتر مهدی خالقی

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 30000        یک مفصل

 تومان 45000        دو مفصل

 تومان 60000 سه مفصل و بیشتر

  

 3دینامومتر ایزوکینتیک مدل بایودکس سیستم  

Isokinetic dynamometry system 3 
 ساخت کشور آمریکا

 ایزوکینتیک بایودکس

 محل استقرار: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 فعال

 . ارزیابی فشار در نقاط مختلف کف پا در هنگام ایستادن1

 فشار و محاسبه تعادل. ارزیابی جابجایی مرکز 2

 . ارزیابی فشار کف پایی در شرایط دینامیک راه رفتن3

 . ارزیابی ناهنجاری های راه رفتن4

 سرکار خانم زهره احمدی

 جناب آقای رضا منطقی

 جناب آقای دکتر علی عباسی

 جناب آقای دکتر مهدی خالقی

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 50000

 RS Scanاسکن کف پایی مدل  

Foot pressure system, RS scan model 
 ساخت کشور: بلژیک

 فوت اسکن مدل آر اس اسکن

 محل استقرار: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج
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 فعال

رود و ثبت نیروهای عکس العمل زمین در حین راه رفتن، دویدن، ف. 1

.... 

 . ارزیابی و محاسبه تعادل ایستا و پویا2

فرود و  . ارزیابی نیروهای آسیب زا وارد بر وزشکار در حین دویدن،3

.... 

 سرکار خانم زهره احمدی

 جناب آقای رضا منطقی

 جناب آقای دکتر علی عباسی

 خالقی جناب آقای دکتر مهدی

 توجه:

 تومان 50000

 Bertecصفحه نیرو مدل  

Force Plate, AMTI model, Bertec 
 ساخت کشور آمریکا

 ایزوکینتیک بایودکس

 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: 
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 ریغ

 فعال



 

 

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

  یورزش یشناسروان نهیدر زم قی.تحق1

 یورزش یتوانمند یو ارتقا یی.شناسا2

 سرکار خانم زهره احمدی

 جناب آقای دکتر فرهاد قدیری

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 50000

 سیستم وینا 

     VIENNA TEST SYSTEM 
 ساخت کشور: اتریش

 VTSمدل 

 محل استقرار: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج

283 

 فعال

  یاحمدزهره سرکار خانم  رد یابی حرکات چشم انسان در حین اجرای مهارت

 یریفرهاد قد دکترجناب آقای 

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 50000

 سیستم ردیابی چشم  

Eye Tracking 
 ساخت کشور: آلمان مدل پاپیل

 تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی حصارک کرجمحل استقرار: دانشکده 
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 . ارزیابی گازهای تنفسی انسان در حین اجرای فعالیت1

 . محاسبه حداکثر اکسیژن مصرفی ورزشکاران2

 سرکار خانم زهره احمدی

 جناب آقای رضا منطقی

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 50000

 سیستم آنالیز گازهای تنفسی 

Gas analyzer system, Meta Max 
 ساخت کشور: اتریش

 مدل متامکس
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 سرکار خانم زهره احمدی محاسبه توان بی هوازی ورزشکاران

 جناب آقای رضا منطقی

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 30000

 دوچرخه کارسنج بی هوازی مونارک 

Anaerobic Ergometer, Monark model 
کشور: سوئدساخت   

ای 894مدل   

محل استقرار: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی حصارک کرج  

286 

 فعال

 سرکار خانم زهره احمدی محاسبه توان بی هوازی ورزشکاران

 جناب آقای رضا منطقی

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 30000

 دوچرخه کارسنج هوازی مونارک 

Aerobic Ergometer, Monark model 
 ساخت کشور: سوئد

 ای 939مدل 
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ن، استخوااندازه گیری و محاسبه ترکیبات تشکیل دهنده بدن شامل 

 عضالت، چربی، آب میان بافتی، آب بیرون بافتی..

 سرکار خانم زهره احمدی

 جناب آقای رضا منطقی

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 40000

 ترکیب بدندستگاه ارزیابی  

Body Composition system, InBody model 
 ساخت کشور: کره جنوبی

 Xcontact مدل
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 سرکار خانم دکتر ندا خالدی تشریح بر روی موش ها-آزمونهای تمرین ورزشی

 توجه:

 اپراتور با را خود نمونه شرایط وجه واریز از پیش لطفاً

 و وجه واریز به اقدام سپس و گذارید میان در دستگاه

 نمایید نمونه فرستادن

 تومان 200000

 آزمایشگاه ورزش حیوان 
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 فمختل یها تیهنگام انجام فعال یمغز یها گنالیس یریاندازه گ

 

 جناب دکتر فرهاد قدیری

 سرکار خانم زهره احمدی

 توجه: 

 لطفا پیش از واریز وجه شرایط نمونه خود را با اپراتور

دستگاه در میان گذارید و سپس اقدام به واریز وجه و 

 فرستادن نمونه نمایید.

 تومان 80000

 (EEGدستگاه الکتروانسفالوگرافی ) 

Sigma MedizinTe-chnik GmbH 

 آلمانساخت کشور 
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