
۱ 
 

 
 

 

 

 

 ایران صنعتی و علمی هايپژوهش سازمان

 هاي نوین پژوهشگاه فناوري

 هاي مرکزي اداره کل آزمایشگاه

 ها، تجهیزات و خدماتآزمایشگاه

 
 

  

  



۲ 
 

 فهرست
 3. .......................................................................هاي مرکزياداره کل آزمایشگاه

 4هاي صنعتی.................................... میکروارگانیسمکلکسیون  اي مرکز منطقه

 7........................................................ آزمایشگاه مرجع تست تجهیزات پزشکی

 11....................................................... آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

 14 .....................................................و فناوري اطالعات  برق  تخصصیآزمایشگاه 

 15... ...............................................................زیست فناوري  تخصصیآزمایشگاه 

 16..... ..................................................هاي شیمیاییفناوريتخصصی  زمایشگاه آ 

 22.................. .......................................................کشاورزي  تخصصی آزمایشگاه

 27................... ........................................................مکانیک  تخصصیآزمایشگاه 

  28............... ...............................................مواد و متالورژي  تخصصیآزمایشگاه 



۳ 
 

 هاي مرکزياداره کل آزمایشگاه

ـــگاه ــال  ـهاي  اداره ـکل آزـمایشـ ـــگاه  ـناما  بـ  1384مرکزي از سـ ـهاي مرجع ـبا ـهدف ایـجاد  اداره ـکل امور آزـمایشـ
، مهندسـی  زیسـت شـناسـی  ،هاي مختلف برق و الکترونیک در زمینه ي تخصـصـیهااي از آزمایشـگاهمجموعه

ــکی، مکانیک، مواد و متالورژي،   ــکوپیپزش ــپکتروس ــاورزيکروماتوگرافی و اس ارائه  ی جهتو علوم غذای  ، کش
دانـشگاهی و ـصنعتی تاـسیس ـشده اـست.   گوناگون هايدر بخش  و فناوران  خدمات آزمایـشگاهی به پژوهـشگران

هاي صـنعتی،  میکروارگانیسـمکلکسـیون  اي  اي از مرکز منطقههاي مرکزي مجموعهدر حال حاضـر آزمایشـگاه
 روبشـی، آزمایشـگاه مرجع تسـت تجهیزات پزشـکی اسـت که ضـمن ارائه  آزمایشـگاه میکروسـکوپ الکترونی

ــتفاده حداکثري از ظرفیت ــگاهی، با هدف اس ــی و دانش ــی به مراکز پژوهش ــص هاي موجود در  خدمات تخص
ها و متقاـضیان    هاي ـسازمان به عنوان رابط میان این آزمایـشگاه  هـشکدههاي تخـصـصی مـستقر در پژوآزمایـشگاه

شــبکه  و   هاي راهبرديفناوريعضــو شــبکه آزمایشــگاهی    این مجموعهکند.    خدمات آزمایشــگاهی عمل می
ها و خدمات  هاي مجموعه، آزموندر ادامه ضـمن معرفی آزمایشـگاه اسـت.هاي علمی ایران (شـاعا)  آزمایشـگاه

گاهقابل   ی  هايارائه در این مرکز و آزمایـش ـص اورزي،   تخـص یمیایی، کـش نایع ـش ت فناوري، ـص مرکزي برق، زیـس
اند. کلیه افراد حقیقی و حقوقی  هاي ســازمان فهرســت شــدهمواد و متالورژي مســتقر در پژوهشــکده  ،مکانیک 

ــت الکترونـیک، تـماس تلفنی و ـیا ـبا مراجـعه ـبهمی ــتقر درواـحد پـ   توانـند از طریق وبـگاه، پسـ دفتر    ذیرش مسـ

گاه وآزمایـش تبراي د.  نهاي مرکزي از خدمات این مجموعه بهره مند ـش یکی  و پذیرش نمونه    ثبت درخواـس

 گردد:از دو روش زیر پیشنهاد می

 به واحد پذیرش. و تحویل نمونه، تکمیل فرم درخواست مراجعه حضوري  -1

ت از طریق وبگاه   -2 گاهتکمیل فرم درخواـس ال  و   https://irost.org/clabدر آدرس   هاي مرکزيآزمایـش ارـس
  .نمونه

   اطالعات تماس:

 clabs@irost.irپست الکترونیک:  

 56276609شماره تماس : 

خیابان    يبعد از میدان پارسا، انتها  ،ی، احمدآباد مستوف )مسیر شمال به جنوب (  بزرگراه آزادگان آدرس پستی:
 33535111 و صندوق پستی   3313193685هاي علمی و صنعتی ایرن، کد پستی  سازمان پژوهشانقالب،  

 

https://irost.org/clab
mailto:clabs@irost.ir
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 هاي صنعتیاي کلکسیون میکروارگانیسممرکز منطقه
 

صد نمونه میکروبی آغاز کرد و در حال حاضر  فعالیت خود را با جمع آوري    1361این مرکز در سال  
افزایش یافته است.    5000به بیش از    DNAهاي زیستی آن شامل باکتري، مخمر، قارچ و  تعداد نمونه

به عضویت فدراسیون جهانی مراکز     WDCM 124کد   وPTCCI مرکز با عالمت اختصاري    1363در سال  
هاي خود را هماهنگ با راهنماها آن تاریخ فعالیت  از   پذیرفته شد و (WFCC) هاي سلولی  کلکسیون کشت

، در هجدهمین اجالس کنفرانس عمومی  1371درسال   دهد.هاي این فدراسیون انجام میو دستورالعمل
با نام    یونسکو، عضویت مرکز در شبکه مراکز منابع میکروبی  TEHRANمصوب گردید و از آن زمان 

MIRCEN  منطقه عنوان مرجع  فعالیت میبه  غربی  و  مرکزي  آسیاي  در  اي  به عضویت  توجه  با  کند. 
همکاريسازمان و  توسعه  سازمان  رهنمودهاي  اجراي  راستاي  در  و  المللی  بین  اقتصادي    هاي  هاي 

(OECD)منطقه مرکز  میکروارگانیسم ،  کلکسیون  بهره اي  با  صنعتی  روش هاي  از  اجرایی  گیري  هاي 
ها و فرآیندهاي  و رعایت اصول عمومی ایمنی زیستی به ارتقاء کیفیت و کمیت زیرساخت   استاندارد

هاي مرکز کلکسیون میکروارگانیسم   1390کاري اهتمام ورزیده است. بر همین اساس در آبان ماه سال  
ر  گردید. در حال حاض  ISO 9001صنعتی موفق به برآورده ساختن الزامات استاندارد بین المللی کیفیت 

آوري، نگهداري، شناسایی و توزیع مواد زیستی و سایر خدماتی که  هاي مرکز شامل جمعکلیه فعالیت 
کند، زیر نظر پرسنل متخصص و با مستندسازي و کنترل  به مشتریان دانشگاهی و صنعتی خود ارائه می

 شود.  کیفی دقیق انجام می 
 

 باشد: هاي آن به شرح زیر می فعالیتخدماتی است که  -این مرکز یک زیرمجموعه پژوهشی

 

   ي بومیها. جداسازي، جمع آوري و نگهداري میکروارگانیسم 1

باشد.  وظیفه اصلی این مرکز نگهداري از منابع زیستی مرجع و تنوع زیستی میکروبی موجود درکشور می
اعتباربخشی به منابع زیستی جدا  ها و مراکز پژوهشی براي  در این راستا عالوه بر همکاري با دانشگاه

 گیرد.  هاي مختلف کشور، این مرکز مسئولیت نگهداري در بخش عمومی را برعهده میشده از اکوسیستم
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 هاي موجود در مرکز ارائه اطالعات در مورد میکروارگانیسمجمع آوري و . 2

از استانداردهاي مختلف تا مقاالت  هاي موجود در این مرکز اعم  کلیه اطالعات منتشر شده در مورد سویه
 گیرد. هاي منتشر شده جمع آوري و در وب سایت مرکز در اختیار بازدیدکنندگان قرار می و پتنت 

   

 به مراکز صاحب صالحیت  توزیع منابع زیستی. 3

بر اساس درخواست، منابع زیستی موجود در بخش عمومی مرکز به موسسات و مراکز صاحب صالحیت 
 شود.  شد. ارائه این منابع به صورت کشت زنده و یا لیوفیلیزه انجام می ارائه خواهد 

   

  ها جهت نگهداري. پذیرش میکروارگانیسم 4

درخواست   اساس  و صنعتی بر  آموزشی  تحقیقاتی،  سویه مراکز  چارچوب  ،  در  ارسالی  توافقنامه   "هاي 
شود. و اطالعات منابع زیستی ارائه شده به صورت  می   "نگهداري امن منابع زیستی تکثیر و نگهداري

 محرمانه در مرکز نگهداري شده و خروج آنها بدون ارائه مجوز رسمی از امانت گذار ممکن نمی باشد. 

 

 ها. شناسایی میکروارگانیسم5

میکروارگانیسم  درخواست  بر  بنا  مرکز  آزمون این  انجام  با  را  ارسالی  مولکولی  هاي  و  فنوتیپیک  هاي 
 کند.ناسایی میش 

   

  آموزش. 6

میکروارگانیسم کلکسیون  به  مرکز  اقدام  خود  اهداف  و  وظایف  انجام  راستاي  در  ایران  صنعتی  هاي 
ها هاي آموزشی براي افراد به صورت گروهی در زمینه نگهداري و کاربرد میکروارگانیسم برگزاري دوره 

آموزش کارشناسان مراکز تحقیقاتی و صنعتی به  نماید. همچنین برحسب نیاز و درخواست امکان  می 
  صورت فردي نیز وجود دارد.
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  هاي تحقیقاتیانجام پروژه . 7

به کار گروهی و تخصص در زمینه  نیاز  بیوتکنولوژي  انجام تحقیقات در زمینه  اینکه  به  هاي  با توجه 
تحقیقات   میکروبی  انجام بخش  توانایی  ژي شامل جداسازي، وبیوتکنولمختلف دارد، مرکز کلکسیون 

میکروارگانیسم شناسایی  و  محیط غربالگري  و  منابع  از  خاص  کاربردهاي  با  در  هایی  را  مختلف  هاي 
  هاي تحقیقاتی مشترك با سایر مراکز تحقیقاتی و صنعتی دارا می باشد.چارچوب پروژه 

 

  انجام آزمایشات تخصصی میکروبی. 8

هاي صنعتی ایران، بر اساس مرکز کلکسیون میکروارگانیسم   موجود در با توجه به امکانات و تخصص  
هاي داروسازي کشور  تخصصی میکروبی به مراکز مرجع و شرکت  هايآزمون درخواست، در زمینه انجام  

 خدمات ارائه می شود. 

 

 
 اطالعات تماس مرکز: 

 021-37257416-55105627: تلفن تماس  
 ptcc@irost.irک: پست الکترونی

 

 

 

 

 

  

mailto:ptcc@irost.ir
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 آزمایشگاه مرجع تست تجهیزات پزشکی 
گاه  طح کیفی محصـوالت داخلی و خارجی مرجع  آزمایـش کی به منظور کنترل ـس ت تجهیزات پزـش تـس

کی تفاده در پزـش ال    مورد اـس ده اـست  1384در ـس ال  پایه گذاري ـش گاه   1388و از ـس به عنوان آزمایـش
شـده   17025موفق به اخذ گواهینامه ایزو    1397می نماید و در سـال فعالیت  همکار اداره اسـتاندارد 

ت. کی در ایران و افزایش  اـس عه فناوري پزـش انگیزه اصـلی براي برپایی این آزمایشـگاه، حمایت از توـس
بوده  کیفیت محصـوالت داخلی و جلوگیري از حضـور محصـوالت خارجی بدون کیفیت در بازار داخلی  

داره  هاي کنترل کیفی مورد تایید اتوان به ممیزي ـشرکتاین آزمایـشگاه می هاياز عمده فعالیت .اـست
هاي پزشـکی و آزمایشـگاهی، کل تجهیزات پزشـکی، تسـت اسـتانداردهاي ملی و بین المللی دسـتگاه

تگاه یون دـس تاندارد، انجام تـست کالیبراـس کی تولیدي، وارداتی و اختراعی، آموزش مفاهیم اـس هاي پزـش
هاي  زمون. فهرســت تجهیزات و آنموداشــاره  هاي الکتریکیهاي ایمنی بر روي دســتگاهانجام تســت و

 استاندارد این آزمایشگاه در ادامه ارائه شده است. 
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 شماره استاندارد  عنوان استاندارد  نام تجهیز  ردیف 

1 
الکتریکی  استاندارد عمومی ایمنی 

 براي تجهیزات پزشکی 

Medical electrical equipment - Part 1: General 
requirements for basic safety and essential 
performance 

IEC 60601-1 

2 
استاندارد عمومی ایمنی الکتریکی  

براي تجهیزات اندازه گیري، کنترل و  
 آزمایشگاهی 

Safety requirements for electrical equipment for 
measurement, control, and laboratory use - Part 1: 
General requirements 

IEC61010-1 

 استاندارد مربوط به سیستم هاي آالرم  3

Medical electrical equipment - Part 1-8: General 
requirements for basic safety and essential 
performance - Collateral Standard: General 
requirements, tests and guidance for alarm systems 
in medical electrical equipment and medical 
electrical systems 

IEC 60601-1-8 

4 
دستگاه هاي تحریک کننده عصب و  

 عضله

Medical electrical equipment - Part 2-10: Particular 

requirements for the safety of nerve and muscle 
stimulators 

IEC 60601-2-10 

 دستگاه هاي انکوباتور نوزاد 5
Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular 
requirements for the basic safety and essential 
performance of infant incubators 

IEC 60601-2-19 

6 
دستگاه هاي انکوباتور نوزاد قابل  

 انتقال 

Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular 
requirements for the basic safety and essential 
performance of infant transport incubators 

IEC 60601-2-20 

 ی شگاهیآزما  يوژهایفیسانتر  7

Safety requirements for electrical equipment for 
measurement, control, and laboratory use - Part 2-
020: Particular requirements for laboratory 
centrifuges 

IEC 61010-2-20 

8 
هاي فشارخون سنج هاي   دستگاه

 الکترونیکی غیرتهاجمی

Particular requirements for basic safety and essential 
performance of automated non-invasive 
sphygmomanometers 

IEC 60601-2-30 

 هاي الکترومایوگراف دستگاه 9
Medical electrical equipment - Part 2-40: Particular 
requirements for the safety of electromyographs and 
evoked response equipment 

IEC 60601-2-40 

 Medical electrical equipment - Part 2-46: Particular تخت هاي اتاق عمل  10
requirements for the safety of operating tables IEC 60601-2-46 

 فتوتراپی هاي  دستگاه 11
Medical electrical equipment - Part 2-50: Particular 
requirements for the basic safety and essential 
performance of infant phototherapy equipment 

IEC 60601-2-50 

 تخت هاي الکتریکی پزشکی  12
Medical electrical equipment -  Part 2-52: Particular 
requirements for basic safety and essential 
performance of medical beds 

IEC 60601-2-52 
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 شماره استاندارد  عنوان استاندارد  نام تجهیز  ردیف 

 Medical suction equipment - Part 1: Electrically ساکشن هاي الکتریکی پزشکی  13
powered suction equipment - Safety requirements  ISO 10079-1 

 Medical suction equipment - Part 2: Manually ساکشن هاي دستی 14
powered suction equipment ISO 10079-2 

15 
ویلچرهاي الکتریکی و اسکوترهاي  

 الکتریکی 
Electrically powered wheelchairs, scooters and their 
chargers - Requirements and test methods EN 12184 

 Small steam sterilizers EN 13060 اتوکالوهاي رومیزي دندانپزشکی  16

 Dentistry- dental handpieces- electrical powered دندانپزشکی جرمگیر  17
scalers and scaler tips 

ISO 22374 

-Household and similar electrical appliances-safety آمالگاماتور دندانپزشکی  18
Part1: general requirements 

IEC 60335-1 

 Medical device software - Software life-cycle صحه گذاري نرم افزار  19
processes IEC 62304 

 دستگاه هاي پالس اکسیمتر  20
Medical electrical equipment - Part 2-61: Particular 
requirements for basic safety and essential 
performance of pulse oximeter equipment.  

ISO 80601-2-61 

 

 Dentistry - Dental Units - Part 1: General دندانپزشکی یونیت  21
requirements and test methods ISO 7494-1 

 چراغ دندانپزشکی 22

ISO 9680:2014 specifies requirements and test 
methods for operating lights used in the dental office 
and intended for illuminating the oral cavity of 
patients 

ISO 9680 

 Dentistry - Patient chair ISO 6875 صندلی دندانپزشکی  23

24 
فشارخون سنج هاي دستی،  

 الکترونیکی یا اتوماتیک غیرتهاجمی 
Manual, electronic ,or automated   
sphygmomanometers 

ISO 80601-2-30 

 نوزاد وارمرهاي تابشی   25
Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular 
requirements for the basic safety and essential 
performance of infant radiant warmers 

IEC 60601-2-21 

 فشارخون سنج هاي الکترومکانیکی  26
Non-invasive sphygmomanometers - Part 3: 
Supplementary requirements for electro-mechanical 
blood pressure measuring systems 

 ------ 

27 
تعیین صحت کلی فشارخون سنج  

 هاي غیرتهاجمی 

Non-invasive sphygmomanometers - Part 4: Test 
procedures to determine the overall system accuracy 
of automated non-invasive sphygmomanometers 

EN 1060-3 

 ساکشن هاي دیواري  28
Medical suction equipment - Part 3: Suction 
equipment powered from a vacuum or pressure 
source 

ISO 10079-3 
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 شماره استاندارد  عنوان استاندارد  نام تجهیز  ردیف 

 Dentistry - Hose Connectors for Air Driven Dental هندپیس دندانپزشکی  29
Handpieces. (Dental/ENT):2009 

ISO 9168 

 Dentistry - Handpieces and Motors ISO 14457 هندپیس و موتورهاي دندانپزشکی 30

 دیالیز  31

Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular 
requirements for basic safety and essential 
performance of haemodialysis, haemodiafiltration 
and haemofiltration equipment 

IEC60601-2-16 

32 
فشارخون سنج هاي دستی،  

 الکترونیکی یا اتوماتیک غیرتهاجمی 
Manual, electronic, or automated 
sphygmomanometers ISO 80601-2-30 

 پالس اکسیمتر  33
Medical electrical equipment — Part 2 - 61: Particular 
requirements for basic safety and essential performance of pulse 
oximeter equipment 

ISO 80601-2-61 

 ونتیالتور 34
Medical electrical equipment — Part 2-12: Particular 
requirements  for  basic  safety  and  essential  performance of  
critical  care  ventilators 

ISO 80601-2-12 
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 آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی 
ــی ــکوپ الکترونی روبش ــگاه میکروس ــر  -آزمایش که   ) Field Emission-Scanning Electron Microscopyی  (میدان  نش

هاي مختلف  آغاز کرده اـست، در حال حاـضر قادر به ارائه خدمات به متقاـضیان در حوزه 1391فعالیت خود را از ـسال  

موجود  دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشیباشد.  علوم فنی و مهندسی، پزشکی و داروسازي، علوم پایه و صنعت می

آنالیز نیمه  انجام  جهت  EDS آـشکارـسازو مجهز به   )کـشور جمهوري چک ( TESCAN ـساخت ـشرکت آزمایـشگاه،این در  

داراي عمق میدان و حد تفکیک بسـیار باالتري اسـت، میدانی   نشـراز نوع  که  این میکروسـکوپ  اسـت. کمی عناصـر  

 باشد. می  )SEM(  نسبت به میکروسکوپ الکترونی روبشی معمولی

 

 
 تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی آزمایشگاه 
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 مشخصات دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی 
(FE-SEM: Field Emission-Scanning Electron Microscope) 

 TESCANشرکت سازنده: 

 MIRA \\ LMUمدل: 

 The Czech Republicکشور سازنده: 

 آل بودن شرایط نمونه و محیط آزمایشگاه): بزرگنمایی اسمی (در صورت ایدهمحدوده 

 برابر 1،000،000تا  1

ایی   ا بزرگنـم ه طور کلی ـت ا    200،000* ـب اس تقریـب ا   200برابر (مقـی ــویر ـب انومتر) می توان تصـ ـن

یت  ت که نوع نمونه به لحاظ خاـص تگاه تهیه کرد. الزم به ذکر اـس بی با دـس ن مناـس انایی رزولوـش رـس

 هاي بسیار باال دارند.همچنین ابعاد نمونه، نقش مهمی در رزولوشن تصویر در بزرگنمایی

 

 
 

 طیف سنجی پراش انرژي اشعه ایکس مشخصات دستگاه 
 (EDS: Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy) 

 SAMxشرکت سازنده: 

 DXP-X10Pمدل: 

 Franceکشور سازنده: 

 

 پوشش دهی کندوپاش رومیزي  مشخصات دستگاه 

 (DSC: Desk Sputter coater) به روش PVD  

 Nanostructured Coatingsشرکت سازنده: 

 DST3-Aمدل: 

 Iranکشور سازنده: 

 

 

  



۱۳ 
 

 
 اطالعات تماس آزمایشگاه:

 88831954 تلفن تماس:
 Sem-lab@irost.ir پست الکترونیک:

  -27تهران، میدان فردوسـی، خیابان انقالب اسـالمی، خیابان شـهید موسـوي(فرصـت جنوبی)، پالك    آدرس:
 FE-SEM، آزمایشگاه ساختمان امور دانشجویان، طبقه دوم

 

  

 شرح خدمات قابل ارائه 

 ها تا مقیاس نانومتريتصویربرداري از انواع مختلف نمونه .۱

ها و احتمال آســـیب به   توجه به ماهیت مختلف نمونهها باید کامال خشـــک باشـــند. با  * نمونه

ترین روش   متقاـضی می بایـست با مناـسب ،ریزـساختار نمونه در اثر خـشک کردن به روش نامناـسب

 نمونه مرطوب خود را خشک کرده و به آزمایشگاه تحویل دهد. 

ت. در  (میلی  25×40×40* ماکزیمم ابعاد نمونه براي انجام آنالیز،   ورت عدم نیاز مترمکعب) اـس ـص

 متر نیز مجاز است. میلی 30، ارتفاع نمونه تا Line scanو  EDS ،Elemental mappingبه آنالیز 

 EDSآنالیز  .۲

  Elemental mappingآنالیز توزیع عناصر یا  .۳

 Line scanآنالیز  .۴

 هاي نارسانا دهی طال براي نمونه پوشش .۵



۱۴ 
 

 هاي اطالعاتبرق و فناوريآزمایشگاه تخصصی 

 

 

 دستگاهنام  نام آزمون  ردیف 
 مشخصات فنی دستگاه 

 بازه کاري، دقت، نام کشور سازنده

 نام کارشناس/ مسئول

 شماره تماس 

 برش دیسک  1
CNC   براي برش دیسکهاي

 مورد استفاده 
 Lab On Discدر 

 --- 

دکتر منوچهر اقبال  
09122432665 

 دکتر اسمعیل پیش بین 
09122193606 

 

 رسم نقشه طرح  2
CNC   براي برش دیسکهاي

 مورد استفاده 
 Lab On Discدر 

 --- 

3 
سازي و ارزیابی طرح اجرا  پیاده

 ها شده روي دیسک
CD-imager 100  --- 

4 
استفاده از دستگاه کاترپالتر  

 هاي دو طرفه براي برش چسب
 ---  دستگاه کاترپالتر  

5 
  خودرویی درون  تجهیزات تست
 سیپاد  پروتکل اساس بر

 --- 
• FMS Simulator 
• GPS Simulator 
• Chamber 
• Vibration Table 

 مهندس زهرا خوبانی  
09125127258 

 

6 
  خودرویی درون  تجهیزات تست
 سپهتن  پروتکل اساس بر

 --- 
• FMS Simulator 
• GPS Simulator 
• Chamber 
• Vibration Table 

7 
  وزن محدودیت با   ارتعاش تست

 کیلوگرم  3 زیر 
 دستگاه ارتعاش سنج 

• TIRA Schwingtechnik 
vibration test systems 
(TIRA)- Germany- 
TV52120 

• Rated peak force 
Sinepk/RandomRMS 
200/100 N, Frequency 
range 2-7000 Hz,  

• Main resonance frequency 
>5700 Hz,  

• Max. displacement Peak-
Peak 15 mm, 

• Max. velocity 
Sine/Random 1.5/1.5 m/s, 
Max. acceleration 
Sine/Random 100/50 g, 

• Suspension stiffness 5 
N/mm 

 چمبر دما و رطوبت  تست دما و رطوبت  8

• Angelantoni test 
technologies (ATT)   –  

• Italy- DY200 
• Temperature range from -

40 to +180°C  
• Humidity ranges from 10% 

RH to 95% RH 
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 زیست فناوري آزمایشگاه تخصصی 

 نام دستگاه نام آزمون  ردیف 
 مشخصات فنی دستگاه 

 بازه کاري، دقت، نام کشور سازنده

 نام کارشناس/مسئول 

 شماره تماس 

 ---  ---    اسیدیتهگیري  اندازه 1
 دفتر پژوهشکده 

 خانم وحیدي  
 57416804 

 
 (ساخت ژاپن)  ATTO الکتروفورز    الکتروفورز  2

خانم دکتر صفوي   (ساخت آمریکا)  Ex800- Bio Tek االیزا  ا  ز یاال 3
57416808 
57416338 

  زا یخوانشگراال  4
CYTATION 

 Bio tek- Ex50 االیزا ریدر 
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 هاي شیمیایی فناوريآزمایشگاه تخصصی 

 نام دستگاه نام آزمون  ردیف 
 مشخصات فنی دستگاه 

 بازه کاري، دقت، نام کشور سازنده

 نام کارشناس 

 شماره تماس 

1 
 طیف مادون قرمز  

 (نمونه جامد، ویسکوز یا مایع)  
 FTIR Tensor27,Brukerاسپکتروفوتومتر 

 دکتر نیلوفر ناصري 
57416443 

2 
           )µm 100-1(  شمارش ذرات

 سوسپانسیون  مایع یا  هاينمونه
Particle counter Spectrex 

 Refractometer سنجش ضریب شکست  3

Kruss 

 (ساخت انگلیس)  Cetiمدل 

4 
 ایجاد شرایط تعادل گرمایی 

 ) BOD(انکوباتور  
 ---  --- 

5 
گیري جذب در طول موج  اندازه

 ) UV-vis(  هیناح  درمعین 

 

Perkin Elmer- lambda 3 

6 
گیري جذب در طول موج  اندازه

 UV-VISمعین در ناحیه 
Perkin Elmer Lambda 25   ساخت)

 آمریکا) 

7 GC  کروماتوگرافی گازي 

YL-6500   (ساخت کره) 

 TCDو  FIDداراي دو دتکتور 

 : capillaryهاي ستون

TRB-5 ،TR-CN100 ،TRB-G43، 

TRB-WAX 
 :Packedهاي  ستون

PORAPAK Q  ،

CHROMOSORB WHP 
 طیف گستر (ساخت ایران) 

 TCDو  FIDداراي دو دتکتور 

 : capillaryهاي ستون

CPSIL8CB 
 Packedهاي  ستون

Molecular sieve 5 
ژنراتور  به جاي کپسول هیدروژن یک دستگاه 

 هیدروژن موجود است.
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 نام دستگاه نام آزمون  ردیف 
 مشخصات فنی دستگاه 

 بازه کاري، دقت، نام کشور سازنده

 نام کارشناس 

 شماره تماس 

 Polarimeter سنجش چرخش نوري  8

Pelkin-Elmer 343 

 ناصري دکتر نیلوفر 
57416443 

 (ساخت انگلیس)  Cetiمدل 

-2گیري  اندازه 9
3CO  --- Titrimetric 

 Rotary Evaporator Rotary Evaporator دترجنت گیري اندازه 10

 کربن  ارگانیک توتال اندازه گیري  11
TOC  Oil & Grease 

Rotary Evaporator Rotary Evaporator 

 ---  T.S گیري مجموع مواد جامد اندازه 12

  نی نشته قابل  موادي ریگاندازه 13
 شدن 

 ---  --- 

ي میزان اکسیژن مورد  ریگاندازه 14
 نیاز شیمیایی 

COD Aqualytic 

ي میزان اکسیژن مورد  ریگاندازه 15
 نیاز بیولوژیکی 

meter BOD  --- 

  ی اتم جذب با   فلزاتي  ریگاندازه 16
 ) ، کوره  شعله(

 Thermo جذب اتمی 

 Aqualytic اسپکتروفتومتري کدورت   يریگاندازه 17

 pHگیري اندازه 18
 

pH متر 

Metrohm 

BP3001  (ساخت سنگاپور) 

EcoMet  (ساخت کره) 

 کل  تیائ یقلگیري  اندازه 19
 تیتراسیون

 

 بر اساس استاندارد 

 

 کل ی سختگیري  اندازه 20

 ي مواد جامد فرارریگاندازه 21
F.S)  وV.S ( 

 وزن سنجی
    مواد جامد غیرفرار يریگاندازه 22

 مقادیر جامد معلق  يریگاندازه 23

مقادیر جامد حل   يریگاندازه 24
 شده 
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 نام دستگاه نام آزمون  ردیف 
 مشخصات فنی دستگاه 

 بازه کاري، دقت، نام کشور سازنده

 نام کارشناس 

 شماره تماس 

25 
  در  ها اکسیدکننده  سنجش

 آبی  محیط
 یدومتري 

 بر اساس استاندارد 

 دکتر نیلوفر ناصري 
57416443 

 تیتراسیون د یکلرا   يریگاندازه 26

 وزن سنجی سولفات   يریگاندازه 27

 فسفات   يریگاندازه 28

 Aqualytic اسپکتروفتومتري

 اك یآمون  يریگاندازه 29

 ترات ین   يریگاندازه 30

 ت ی ترین   يریگاندازه 31

 د یسولف  يریگاندازه 32

 فلوئور   يریگاندازه 33

 فنل  يریگاندازه 34

 ) 2SiO(  سیلیس  يریگاندازه 35

36 
  یداید،   کلراید، گیري  اندازه

 نقره   یون و تیوسیونات 
 Metrohm متري یون 

 مهندس نازلی جوانی 
57416295 

 HACH هدایت سنج  سنجش هدایت الکتریکی  37
HQ14d 

 HACH کدورت سنج  سنجش کدورت  38
2100Q 

39 
کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال       

  متانول، آب،: جی را ي هاحالل(
 ) ل یتریاستون 

HPLC Knauer,wellchrome 40  کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال 

41 
هاي  سازي نمونهآماده

 کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال 
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 نام دستگاه نام آزمون  ردیف 
 مشخصات فنی دستگاه 

 بازه کاري، دقت، نام کشور سازنده

 نام کارشناس 

 شماره تماس 

 Viscometer سنجش گرانروي  42

Brookfield DVII 

 مهندس نازلی جوانی 
57416295 

Haake 

Brookfeild  (ساخت امریکا) 

 گیري ویسکوزیته رنج پایین قابلیت اندازه

43 
،  HP TLCاسکن صفحات 

TLC 
 صفحه) سازي  با و بدون آماده(

TLC Scanner3 Camag 

Conductometer71 هدایت سنجی 44
2 

Metrohm 

45 
در  گیري پروتئین و ازت اندازه

 Micro Kjeldal Buchi-314 حجم کم 
 مهندس طیبه امیدي 

57416278 
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 ردیف 
 ارائه خدمت  

 استفاده از دستگاه

 مشخصات فنی دستگاه ازجمله 

 بازه کاري، دقت، نام کشور سازنده

 نام کارشناس 

 شماره تماس 

1 
 

 آون

 

Heraeus 

 علی اکبر قنبري 
57416292 

 

 ایران) طب آزما (ساخت 

Wiseven  (ساخت آلمان) 

Precision  (ساخت آمریکا) 

 گراد درجه سانتی 250بیشینه درجه حرارت در همه موارد 

Ehret 

 آون تحت خالء  2
Memert  (ساخت آمریکا) 

 گراددرجه سانتی 200بیشینه درجه حرارت 

 سانتریفیوژ  3
Sigma  (ساخت آمریکا) 

 rpm15000با قابلیت چرخش در دور باال بیشینه 

Heraeus 

 دار سانتریفیوژ یخچال 4
Sigma 

 rpm15000با قابلیت چرخش در دور باال بیشینه 

 (ساخت آلمان)  IKAمدل هموژنایزر  5

 تبخیر حالل تحت خالء  6
Buchi 

 با ظرفیت یک لیتر 

 تبخیر حالل تحت خالء  7
 (ساخت سوییس و آمریکا)  Buchi & Lab techمدل 

 با  ظرفیت یک لیتر 

 خالء  تحت حالل تبخیر 8
Buchi 

 حسن احمدي  با ظرفیت بیست لیتر
57416293 

 (ساخت هلند)  Gallenkamp کرانکوباتور یش 9

 ---  ها کلسینه کردن نمونه 10
 دکتر نیلوفر ناصري 

57416443 

 (ساخت سوییس)   Buchiمدل  ) آزمایشگاهی(پاششی کن خشک 11
 مهندس طیبه امیدي 

57416278 

 ) روز در پودر  کیلوگرم 8(ایران ساخت ) صنعتی نیمه ( پاششی کن خشک 12
 ایوب اسدزاده
57416280 

13 
ي  دهایاس  توسط سازيآماده

 ی معمول
 --- 

 مهندس نازلی جوانی 
57416295 

 ---  HFدیاس  توسط سازيآماده 14

 ---  یی ا یقل ذوب  توسط سازيآماده 15

16 

  وگران نیسنگ  فلزات  سازيآماده

و  ن،یپالت نقره،   وه،یج طال، ( متیق

 ) میاالدپ

 --- 
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 ردیف 
 ارائه خدمت  

 استفاده از دستگاه

 مشخصات فنی دستگاه ازجمله 

 بازه کاري، دقت، نام کشور سازنده

 نام کارشناس 

 شماره تماس 

 استفاده از حمام اولتراسونیک  17
 اولتراسوند حمام 

 مهندس نازلی جوانی 
57416295 

Alex  (ساخت ترکیه) 

 - پروب اولتراسونیک  18

19 
  C°ي دما تا   حرارتی عملیات

1400 
Heraeus  (ساخت آمریکا) 

 لیتر  5گراد و ظرفیت درجه سانتی1400بیشینه درجه حرارت 
 علی اکبر قنبري 

57416292 20 
  C°  ي دما تا  حرارتی عملیات

1200 
Wisd   (ساخت آلمان) 

 لیتر  2گراد و ظرفیت درجه سانتی1200بیشینه درجه حرارت 

 ---  میل  بال آسیاب 21

 احمدي حسن  ---  شکن  سنگ 22
 ---  چکشی  آسیاب 23 57416293
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 کشاورزي آزمایشگاه تخصصی 

 نام دستگاه نام آزمون  ردیف 
 مشخصات فنی دستگاه 

 بازه کاري، دقت، نام کشور سازنده

 نام کارشناس/مسئول 

 شماره تماس 

 عمودي   DENA GENE وسترن بالت  جداسازي پروتئین 1

 دکتر محمد زندي 
56276639 

 RI- UK پوالتوریکرومان یم پوالتوریکرومان یم 2

 نانودراپ  دراپ  نانو 3
Dynamica  مدل Halo DNAmaster 

 نانومتر  900تا  200طول موج 

4 
هاي  خواندن نتایج تست

 االیزا 
 ---  االیزا ریدر 

5 
اي  سنجش واکنش زنجیره

 ) خانه 48(پلیمراز
PCR- Real-

time 
Bio molecular systems 

6 
-SDS عمودي الکتروفورز 

PAGE 
 ) مینی ژل(

 الکتروفورز 
Olympus HITE320 

هاي سرم و  الکتروفورز اتوماتیک ویژه پروتئین
 ادرار 

7 

  PCR نمونه  سازيآماده
 و  معمولی

real time  
 مواد  و کیت بدون 

 ---  --- 

 ---  متر pH pHگیري اندازه 8

مهندس سید محمد  
 شتاب بوشهري 
57416322 

 پرتابل  Refractometer سنجش بریکس  9

10 

  طول  در جذب  گیرياندازه
 معین  موج

  تا)  Vis-UV(  ناحیه در
480 

Spectrophotom
eter 

UV/VIS 
CECIL 

 Photosynthesis گیري فتوسنتزاندازه 11
Analyser 

Walz 

12  Photosynthesis 
Analyser 

Walz 

 ---  ---  تام  خاکستر ي  ریگاندازه 13

14 
 داك  ژل

مستند سازي ژل یا ثبت  (
 ) تصویر ژل

 Kiagen ژل داك 
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 نام دستگاه نام آزمون  ردیف 
 مشخصات فنی دستگاه 

 بازه کاري، دقت، نام کشور سازنده

 نام کارشناس/مسئول 

 شماره تماس 

15 
  شناسی،سرم هايتست
  اگلوتیناسیون،  مواد ترکیب

 دارویی  هايآزمایش
 لیتر 5 بن ماري 

مهندس سید محمد  
 شتاب بوشهري 
57416322 

 HT3003 lutron رطوبت سنج  سنجش رطوبت  16

 AM420 (آنمومتر) باد سنج   سنجش جریان باد  17

 TES 135A رنگ سنج (کلریمتر)  سنجش رنگ محصوالت  18

19 
  به مقاومت  و سختی تست

 سطوح   خراش
اسکرچ متر (خراش  

 Erichsen 413 سنج) 

 ایجاد میدان مغناطیسی 20

 اي مکعبی و حلقه رنج آهنرباي نئودیوم 

ست آپ میدان  
 الکترو

(سیم پیچ هلم  
هولتز، منبع تغذیه  

متغیر، دستگاه  
مغناطیسی کردن  

 مایعات) 

 --- 

21 
 

 هاي مرتبط با لیزر آزمایش
 

 ست لیزر رنگی 
 قرمز سبز آبی 

 میلی وات)  400تا   5(از 

22 
سنجش شدت میدان  

 مغناطیس

دستگاه سنجش  
شدت میدان  

 مغناطیس (تسالمتر) 
M6-3002 Lutron 

 هاي مختلف ایجاد موج 23
 فانکشن ژنراتور

MHz5 Micro F6-5000 

 هاي مختلف ایجاد ولتاژ 24
منبع تغذیه  

- 0آزمایشگاهی       
 ولت   40

Micro PW-40535 

25 
گیري پارامترهاي  اندازه

 مختلف الکتریکی 
 GWINSTEK 6DM-397 مولتی متر

26 
اسپارك و   DBD پالسما 

 Plasma کرونا 
– 500W 20KV - 10HZ -    شرکت کاوش

 یاران 

27 
  خاکستر ي  ریگاندازه

 د یاس  در رمحلولیغ
 ---  --- 

 مهندس مهناز مقدم 
57416306 

 گیري پروتئین و ازت اندازه 28
Kjeltec2300 Foss  مهندس رضا پناهی 

57416316 Kjeldal Foss kjeltek 



۲۴ 
 

 

 ردیف 
ارائه خدمت / استفاده از  

 دستگاه

 مشخصات فنی دستگاه ازجمله 

 کشور سازندهبازه کاري، دقت، نام 

 نام کارشناس/مسئول 

 شماره تماس 

 آون 1

 برند دنا 

 مهندس سید محمد 
 شتاب بوشهري 

57416322 

FAG 
درجه   1/0لیتر و دقت  40  -گراددرجه سانتی 300(

 گراد) سانتی

 گراد درجه سانتی 1/0لیتر، دقت  200گروگ با ظرفیت  فن دار  -آون  2

 آون تحت خالء  3
Heraeus 

GAllenkamap 

 فوژ یسانتر  4
 rpm 18000میکرو سانتریفیوژ تا 

Heraeus  تا سانتریفیوژ مینی rpm 13000 

 MikRo 200R دار میکروسانتریفیوژ یخچال 5
 rpm 13000تا 

 دار یخچال سانتریفیوژ  6

Sigma ) آمریکا  ساخت ( 
 rpm 26000 بیشینه باال   دور در  چرخش  قابلیت  با

Kendro- heraeus  (ساخت آلمان) 
 rpm 23000با قابلیت چرخش در دور باال بیشینه 

 ---  گیري دستگاه آب دیونیزه 7

مهندس سید محمد شتاب  
 بوشهري 

57416322 

 Niro-Soavi هموژنایزر  8

 (ساخت فرانسه)  InterScience بگ میکسر 9

 کشت بافت گیاهی  2کالس  هود المینار  10

 Laboratory 4003 -100cc تبخیر حالل تحت خالء  11

 مهندس سید محمد  

 شتاب بوشهري 
57416322 

 Heidolph همزن مکانیکی  12

 (بدون خنک کننده)  GFL کرانکوباتور یش 13

 کوره  14
Heraus D6450 

درجه   20گراد با (دقت درجه سانتی 1200(کمتر از
 گراد) سانتی



۲۵ 
 

 ردیف 
ارائه خدمت / استفاده از  

 دستگاه

 مشخصات فنی دستگاه ازجمله 

 کشور سازندهبازه کاري، دقت، نام 

 نام کارشناس/مسئول 

 شماره تماس 

15 
فریزر (استفاده از فضاي  

2cm20×20 ( 
 - 80تا دماي 

 DT8550 (-50-550C) ترمومتر 16

 La Minerva  خالء در  غذایی مواد بندي  بسته غذایی  مواد بندي بسته 17

 Buchi-B191 خشک کن پاششی  18
 مهندس مهناز مقدم 

57416306 
 Buchi-B811 (با حالل)  استخراج روغن  19

 ---  مقطرگیري دستگاه آب  20
 مهندس رضا پناهی 

57416316 

 (ساخت سوئیس)  Infors ی نورده  با خچالدار ی  کرانکوباتور یش 21
 دکتر معصومیان 

57416323 

22 
اکوباتور با قابلیت کنترل رطوبت، دما  

 و نور 
 گروگ

 دکتر حسین پور 
57416318 

 Peitz ها روي الم نمونه  هبررسی و مشاهد 23
 100-4اي  شیشهعدسی   4داراي 

24 Growth chamber 3*5  متر مربع 

 سی سی   1دقت  دیسپنسر 25

 لیتري  40مینی انکوباتور  انکوباتور  26

 دکتر محمد زندي 
56276639 

 2COانکوباتور   27
Heraeus 

 سینا انکوباتور 
 لیتر  42با ظرفیت 

 اتوکالو  28
 ایران تولید (ساخت ایران) 

 لیتر  75با ظرفیت 

 RNA DENA GENEو  DNAجداسازي  29

 دکتر محمد زندي 
56276639 

 -- ژن   کلونینگ 30

 Olympus ck40 معکوس  میکروسکوپ 31

 پریستالتیک  پمپ 32
IKA Werke 

 جهت سیرکوله کردن حالل 
 دکتر علی زنوزي 

57416317 



۲۶ 
 

 ردیف 
ارائه خدمت / استفاده از  

 دستگاه

 مشخصات فنی دستگاه ازجمله 

 کشور سازندهبازه کاري، دقت، نام 

 نام کارشناس/مسئول 

 شماره تماس 

 Wild ت ماکروسکوپیعامطال 33
 با قابلیت اتصال به دوربین 

 دکتر تفقدي نیا 
57416389 

34 
عکاسی آزمایشگاهی و صنعتی از  

 محصول

 ساننیمتر 10تا  6سایر کوچک 

 سانیتمتر  20 تا 11 از متوسط سایر

 سانتیمتر  50 تا  21 بزرگ   سایز

 سانتیمتر  5 تا  1 ماکرو عکاسی

 سانتیمتر  50 تا  3 از  بعدي   سه عکاسی

 میکرون  500  تا  سانتیمتر 3 از  کمتر بعدي   سه عکاسی

35 
تعرفه خدمات طراحی و تجزیه تحلیل  

هاي پژوهشی و  آماري طرح
 هاي دانشگاهینامهپایان

 آزمایش  طراحی و فاکتور انتخاب   جهت مشاوره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۲۷ 
 

 مکانیک آزمایشگاه تخصصی 

 نام آزمون  ردیف 
 مشخصات فنی دستگاه 

 سازندهبازه کاري، دقت، نام کشور  

1 
آزمون ایمنی الکتریکی و  

 برچسب انرژي  
 ساعت  بر مکعب متر 3500 ظرفیت تا سانتیمتر  40 الی  10 خروجی  دهانه قطر  با   خانگی  هايفن

 عملکرد  تعیین آزمون 2

 سانتیمتر  40 شامل و تا خروجی  دهانه قطر  با   محوري صنعتی  هايفن

 سانتیمتر 45 شامل   و تا 40 از خروجی دهانه  قطر با محوري  صنعتی هاي  فن

 سانتیمتر 50 شامل   و تا 45 از خروجی دهانه  قطر با محوري  صنعتی هاي  فن

 سانتیمتر 60 شامل   و تا 50 از خروجی  دهانه قطر  با   محوري صنعتی  هايفن

 سانتیمتر  63 شامل  و  تا 60 از خروجی دهانه  قطر با محوري  صنعتی هاي  فن

 سانتیمتر 70 شامل  و  تا 63 از خروجی دهانه  قطر با محوري  صنعتی هاي  فن

 سانتیمتر 80 شامل   و تا 70 از خروجی دهانه  قطر با محوري  صنعتی هاي  فن

 سانتیمتر 100 شامل   و تا 80 از خروجی دهانه  قطر با محوري  صنعتی هاي  فن

 سانتیمتر  140 شامل   و تا 100 از خروجی دهانه  قطر با محوري  صنعتی هاي  فن

 مربع  سانتیمتر  1600 شامل و  تا خروجی دهانه مساحت با   سانتریفوژ  صنعتی هاي  فن

 مربع  سانتیمتر 2000 شامل  و تا 1600 از خروجی دهانه مساحت با   سانتریفوژ  صنعتی هاي  فن

 مربع  سانتیمتر 2800 شامل  و تا 2000 از خروجی دهانه مساحت با   سانتریفوژ  صنعتی هاي  فن

 مربع  سانتیمتر 3100 شامل  و تا 2800 از خروجی دهانه مساحت با   سانتریفوژ  صنعتی هاي  فن

 مربع  سانتیمتر 3850 شامل  و تا 3100 از خروجی دهانه مساحت با   سانتریفوژ  صنعتی هاي  فن

 مربع  سانتیمتر 5000 شامل  و تا 3850 از خروجی دهانه مساحت با   سانتریفوژ  صنعتی هاي  فن

 مربع  سانتیمتر 7000 شامل  و تا 5000 از خروجی دهانه مساحت با   سانتریفوژ  صنعتی هاي  فن

 مربع سانتیمتر 7000 از بیشتر  خروجی دهانه مساحت با   سانتریفوژ  صنعتی هاي  فن

 
 اطالعات تماس:

 32757416-25627663: تماس تلفن  

   mech_dept@irost.irک: پست الکترونی

mailto:mech_dept@irost.ir


 

 

۲۸ 
 

 هاي نو مواد پیشرفته و انرژيآزمایشگاه تخصصی 

 نام دستگاه نام آزمون  ردیف 
 مشخصات فنی دستگاه 

 بازه کاري، دقت، نام کشور سازنده

 جذب الیه هاي نازك   اسکن 1
 ) UV-vis(  هیناح در

Spectrophotometer 
UV/VIS 

Perkin Elmer Lambda 35  (ساخت آمریکا) 

 کوانتومتر  با یی ایمیش  زیآنال 2
 ) جی نتا  ریتفس با همراه (

METALSCAN 2500 
(Series Of Desktop 
Metals Analyzer) 

ARUN Technology  (ساخت انگلستان) 

 ماکرو  اسیمق در ی سنج یسخت 3
 ) نلیبر کرز، یو راکول، (

Zwick/Roell 
(ZHR) 

 ساخت آلمان 

 ی سنج یسخت کرویم نییتع 4
 ) نوپ کرز، یو(

Zwick/Roell 
(10 ZHV) 

 روکش  وپوشش یسنجضخامت 5
 ساخت ایاالت متحده آمریکا  Elcometer 355 ) جی نتا  ریتفس با همراه (

 ---  ---  ي پیرومتر 6

 خوردگی گیري سرعت اندازه 7
 هاي آبی در محلول

 پتانسیواستات/ گالوانواستات 

 v ± 10 : گیري پتانسیلمحدوده اندازه
  100pA تا   1A جریان  گیريمحدوده اندازه

 ± 2/0گیري جریان: % دقت اندازه
  0.3µV : دقت تفکیک پتانسیل

 µHz 10تا  MHz 32 محدوده اعمال فرکانس:

 آزمون خوردگی داغ  8
آزمون کوره اي به  دستگاه 

 DEAN TEST روش
  100گراد،  تا مدت درجه سانتی 1000دماي آزمون تا 

 (گاز حامل: هوا)  ساعت

 آزمون اکسیداسیون ایزوترم  9
دستگاه آزمون اکسیداسیون  

 نیمه اتوماتیک 

 ساعت   100گراد، زمان کل تا درجه سانتی 1000دماي تا 
 (اتمسفر آزمایشگاه) 

 اکسیداسیون سیکلی آزمون  10
 سیکل یک ساعته  100

 (اتمسفر معمولی) 

 میکروسختی سنجی  11

 میکروسختی سنج 
نقطه سختی    5با حداقل 

 گیري

Anton Paar 
 گرم  1/0گرم بادقت  450قابلیت بارگذاري تا مقدار 

 گرماسنجی روبشی تفاضلی   12
 ) c°800(تا دماي 

)DSC ( 
 ایران) تجهیزات سازان پیشتاز  (ساخت 

 گراد درجه سانتی 1200تا دماي 
 گرماسنجی روبشی تفاضلی  13

 ) c°1000(تا دماي  

 گرماسنجی روبشی تفاضلی  14
 )c°1150(تا دماي  

15 

 گرماسنجی روبشی تفاضلی 
(تحلیل داده ها و نتایج آنالیز حرارتی   

شامل تحلیل ریاضی پیکها، تعیین دماي  
Tg  (ذوب کریستالیزاسیون ، 

)DSC ( 
 تجهیزات سازان پیشتاز  (ساخت ایران) 

 گراد درجه سانتی 1200تا دماي 



 

 

۲۹ 
 

 نام دستگاه نام آزمون  ردیف 
 مشخصات فنی دستگاه 

 بازه کاري، دقت، نام کشور سازنده

16 
 هاي فوتوولتایی تست پنل

 ولتاژ)  -(منحنی جریان
دستگاه آنالیزور ماژول  

 خورشیدي 
PROVA 200A )60  آمپر) 6ولت و 

 . mA 1/0و بزرگنمایی جریان  mV 1با بزرگنمایی ولتاژ 

17 
 تست کشش 

 (با سرعت معمولی) 
 دستگاه تست کشش 

 تنی 25 

 سنتام  (ساخت ایران) 
 عدد خوانده شده %5/0خطا  داکثر  دقت ح 

 ظرفیت لودسل   %100 تا 2 در بازه
 EN 10002 , ISO 7500   مطابق استاندارد

18 
 تست کشش 

 کم)  سرعت (با

 ) ایران  ساخت (   سنتام
 شده خوانده   عدد %5/0 خطا   حداکثر دقت

 لودسل   ظرفیت  %100 تا 2 بازه در
 EN 10002 , ISO 7500   استاندارد مطابق 

 دستگاه سورس متر ولتاژ  -گیري منحنی جریاناندازه 19
KHIETHLEY 2450 

    V 40 تا  mV 20 ولتاژ بازه 
    A 1  تا nA 1 بازه جریان

 VSM آزمون مغناطومتر نمونه مرتعش  20
 (ساخت ایران)  مغناطیس دانش پژوه کاشان

 تسال  2تا میدان emu 0001/ 0دقت 

 مگاهرتز  10 فرکانس تا (GMI) آناالیزر امپدانس مغناطیسی امپدانس  گیرياندازه 21

 هرتز  300 تا 1/0 فرکانس  ) گراف (هیسترزیس  دینامیک  مغناطیسی خواص  آزمون 22

 میکروسکوپ پروپ روبشی  23

AFM 
 مدتماسی، مدغیرتماسی

 ضربه اي 

 آرا پژوهش ایران  (ساخت ایران) مدهاي دستگاه:
Non contact -  Contac   وTapping    

Magnetic Force Microscopy (MFM) 
 

MFM 

سازي نمونه جهت تصویر برداري  آماده 24
AFM 

 --- - 

25 
 گیري زاویه تماس اندازه

 ) و دینامیک  (استاتیک
گیري زاویه  دستگاه اندازه

 تماس 

 مهرتا و نگار البرز  (ساخت ایران) 
 گیري زاویه تماس استاتیک و دینامیک  قابلیت اندازه

 درجه 1/0با دقت 

 
 
 
 
 



 

 

۳۰ 
 

 

 ردیف 
 استفاده از دستگاه ارائه خدمت /  

 مشخصات فنی دستگاه ازجمله 

 بازه کاري، دقت، نام کشور سازنده
 ---  ی سخت لیپروف هیته 1

 ساخت کانادا  برش  2

 ساخت آفریقاي جنوبی و کانادا  گرم  مانت 3

 سرد)  - مانت (گرم 4

 --- 

 پولیش هولدر دار  5

 پولیش دستی  6

 پولیش نهایی  7
 میکرون)  6الماسه (پولیش با خمیر 

 پولیش نهایی  8
 میکرون)  3(پولیش با خمیر الماسه 

 پولیش نهایی  9
 میکرون)  1(پولیش با خمیر الماسه 

 ش یپول و یزن  سمباده 10
 ) μ1  شیپول تامرحله(

 ساخت کانادا 

 C 1000°ي دما تا  حرارتی عملیات 11

 ساخت انگلستان 

 C 1200° ي دما تا  حرارتی عملیات 12

 C 1300° ي دما تا  حرارتی عملیات 13

 C 1400° ي دما تا   حرارتی عملیات 14

 C 1500° ي دما تا  حرارتی عملیات 15

 C 1600° ي دما تا   حرارتی عملیات 16

 لیتري  12ظرفیت  C 1000° ي دما تا   حرارتی عملیات 17

 لیتري  40ظرفیت  C 1400°ي دما تا   حرارتی عملیات 18

 لیتري  40ظرفیت  C 900°ي  دما تا عملیات حرارتی  19

 عملیات حرارتی  20

 گراد درجه سانتی 1100دما تا  لیتر  10ظرفیت 

 --- 

  10دقت مثبت منفی  شرکت آذر کوره (ساخت ایران)
 لیتري  2درجه با ظرفیت 1150درجه

 گراد درجه سانتی 1500اتمسفر کنترل کوره  21

 مرکز کوره القایی گریز از  22
گرم   480/ بار و قابلیت ذوب 01داراي سیستم خال  Linشرکت 

 فوالد



 

 

۳۱ 
 

 

 ردیف 
 استفاده از دستگاه ارائه خدمت /  

 مشخصات فنی دستگاه ازجمله 

 بازه کاري، دقت، نام کشور سازنده
23 PECVD 

 ساخت ایران 
24 PACVD 

 ---  دستگاه گالو باکس  25

 آسیاب  26

  250 تا 25 حجم  از کاپهاي  داراي  ،800rpm  تا  دور دوکاپه
  سایش،   ضد  فوالد کاپ انواع  با گاز، تزریق  و خالء امکان  لیتر میلی

 PTFE و کارباید  تنگستن آلومینا،

 ایران  ساخت لیتر، 1 حجم تا توربوال  میکسر میکسر 27

 رنگی   فلزات میکرون  150 تا  آزمایشگاهی نورد آزمایشگاهی  نورد 28

 تن  30 تا دوطرفه  هیدرولیک  پرس هیدرولیک  پرس 29

 گرم   20قابلیت ذوب ریزي  ریخته گري  30

 ---  ) 4000 سمباده  تا(ی  زن  سمباده 31

32 
هاي جامد با ابعاد برش با دست براي نمونه

 2cm10×10حداکثر 
 --- 

 میکروسکوپ نوري  33
Olympus   برابر مجهز به نرم افزار   2000با قابلیت بزرگنماي تا

 آنالیز تصویري 

 
 اطالعات تماس:

 57416237- 57416236-56276635: تماس تلفن  

   energy@irost.-materials: کپست الکترونی
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