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 آًالیش دستگاّی پیطزفتِنبم آسمبیشگبه:                                                           بْداضت نبم دانشکده:

 ًدا هسعَدی پَرکبرشنبس مسئول: 

 گبس کزومبتوگزاف  تجهیش:نبم 

 

 

 

 

 

  450GC  هدل -)آهزیکا( Brukerضزکت مدل: -شزکت سبسنده

 جداساسی ٍ اًداسُ گیزی غلظت ًوًَِ  کبربزد و استفبده: موارد

 5931 سمبن راه انداسی و شزوع به کبر در آسمبیشگبه:

 ُ بِ کاردآها وضعیت فعلی:

 کالیبزُ ضدُ وضعیت کبلیبزاسیون:

 کارضٌاس آسهایطگاُ اپزاتور:

 - توضیحبت:
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 آًالیش دستگاّی پیطزفتِنبم آسمبیشگبه:                                                           بْداضت نبم دانشکده:

 ًدا هسعَدی پَرکبرشنبس مسئول: 

 کزومبتوگزافی مبیع بب ببسده ببال تجهیش:نبم 

 

  Azura  هدل -(لواى)آ Knauerضزکت مدل: -شزکت سبسنده

 جداساسی ٍ اًداسُ گیزی غلظت ًوًَِ  موارد کبربزد و استفبده:

 5931 سمبن راه انداسی و شزوع به کبر در آسمبیشگبه:

 ُ بِ کاردآها وضعیت فعلی:

 کالیبزُ ضدُ وضعیت کبلیبزاسیون:

 کارضٌاس آسهایطگاُ اپزاتور:

 -توضیحبت:
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 آًالیش دستگاّی پیطزفتِنبم آسمبیشگبه:                                                           بْداضت نبم دانشکده:

 سلیواى فزٍسًدُ -کبزی ضاکزیکبرشنبس مسئول: 

 جذة اتمی نبم تجهیش:

 

 

 

 

 

  AA240 هدل -)آهزیکا(Varian ضزکت مدل: -شزکت سبسنده

 اتوی اًداسُ گیزی هیشاى غلظت ًوًَِ بِ رٍش اسپکتزٍسکَپی جذب موارد کبربزد و استفبده:

 5933 سمبن راه انداسی و شزوع به کبر در آسمبیشگبه:

 ُ بِ کاردآها وضعیت فعلی:

 -  وضعیت کبلیبزاسیون:

 کارضٌاس آسهایطگاُ اپزاتور:

 - توضیحبت:
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 آًالیش دستگاّینبم آسمبیشگبه:                                                           بْداضت نبم دانشکده:

 ًدا هسعَدی پَرکبرشنبس مسئول: 

 تزاسو  نبم تجهیش:

 

 

 

 

 

  Max 120gهدل -)صاپي( A&D ضزکتمدل: -شزکت سبسنده

 رقن اعطار 4ٍسى ًوًَِ تا اًداسُ گیزی  موارد کبربزد و استفبده:

 5939 سمبن راه انداسی و شزوع به کبر در آسمبیشگبه:

 آهاُ بِ کار وضعیت فعلی:

 کالیبزُ ضدُ کبلیبزاسیون:وضعیت 

 داًطجَیاى -کارضٌاس آسهایطگاُ اپزاتور:

 - توضیحبت:
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 آًالیش دستگاّینبم آسمبیشگبه:                                                           بْداضت نبم دانشکده:

 ًدا هسعَدی پَرکبرشنبس مسئول: 

 آون )فور( نبم تجهیش:

 

 (ایزاى) ضزکت ایزاى خَدساسمدل: -شزکت سبسنده

  گزم کزدى ًوًَِ ٍ استزیل کزدى ظزٍف ضیطِ ای موارد کبربزد و استفبده:

 5931 سمبن راه انداسی و شزوع به کبر در آسمبیشگبه:

 ُ بِ کاردآها وضعیت فعلی:

 کالیبزُ ضدُ وضعیت کبلیبزاسیون:

 داًطجَیاى -کارضٌاس آسهایطگاُ اپزاتور:

 توضیحبت:
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 آًالیش دستگاّی پیطزفتِنبم آسمبیشگبه:                                                           بْداضت نبم دانشکده:

 ًدا هسعَدی پَرکبرشنبس مسئول: 

 UV-Visاسپکتزوفوتومتز   نبم تجهیش:

 

 

 

 

 

 DV-2100 هدل -)آهزیکا( Unico ضزکتمدل: -شزکت سبسنده

 اًداسُ گیزی غلظت ًوًَِ بِ رٍش اسپکتزٍسکَپی در ًاحیِ هزئی ٍ فزابٌفص موارد کبربزد و استفبده:

 5931 سمبن راه انداسی و شزوع به کبر در آسمبیشگبه:

 ُ بِ کاردآها وضعیت فعلی:

 طدًُکالیبزُ  وضعیت کبلیبزاسیون:

 داًطجَیاى -کارضٌاس آسهایطگاُ اپزاتور:

 - توضیحبت:
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 آًالیش دستگاّی پیطزفتِنبم آسمبیشگبه:                                                           بْداضت نبم دانشکده:

 ًدا هسعَدی پَرکبرشنبس مسئول: 

 UV-Visاسپکتزوفوتومتز   نبم تجهیش:

 

 DR-6000 هدل -)آهزیکا( Hach ضزکتمدل: -شزکت سبسنده

 اًداسُ گیزی غلظت ًوًَِ بِ رٍش اسپکتزٍسکَپی در ًاحیِ هزئی ٍ فزابٌفص کبربزد و استفبده:موارد 

 1396 سمبن راه انداسی و شزوع به کبر در آسمبیشگبه:

 ُ بِ کاردآها وضعیت فعلی:

 کالیبزُ ضدُ وضعیت کبلیبزاسیون:

 داًطجَیاى -کارضٌاس آسهایطگاُ اپزاتور:

  - :توضیحبت

 


