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 هَاد زائذ جاهذنبم آزهبیشگبه:                                                           تْذاشت نبم دانشکده:

 سلیواى فرٍزًذُکبرشنبس هسئول: 

  هدایت سنج تجهیس:نبم 

 

 

 

 

 

  HC 9021  هذل -)سٌگاپَر( Walklabشرکت هدل: -شرکت سبزنده

 اًذازُ گیری هیساى ّذایت در هحلَل ًوًَِ هوارد کبربرد و استفبده:

 9315 زهبن راه اندازی و شروع به کبر در آزهبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 کالیثرُ شذُ وضعیت کبلیبراسیون:

 کارشٌاض آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هَاد زائذ جاهذنبم آزهبیشگبه:                                                           تْذاشت نبم دانشکده:

 سلیواى فرٍزًذُکبرشنبس هسئول: 

هبت پلیت استیرر دو   نبم تجهیس:

 قلو

 

 

 

 

 )ایراى( Pars Azma شرکتهدل: -شرکت سبزنده

 هخلَط کردى هَاد شیویایی تا سرعت ّای هتفاٍت ٍ دهاّای گًَاگَى هوارد کبربرد و استفبده:

 9311 راه اندازی و شروع به کبر در آزهبیشگبه:زهبن 

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 شذًُکالیثرُ  وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاض آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 زائذ جاهذهَاد نبم آزهبیشگبه:                                                           تْذاشت نبم دانشکده:

 سلیواى فرٍزًذُکبرشنبس هسئول: 

 هیکروسکوپ :تجهیسنبم 

 

 

 

 

 

  E100  هذل -)شاپي( Nikonشرکت هدل: -شرکت سبزنده

 تسرگٌوایی اًذازُ اًَاع هیکرٍارگاًیسن ّا هوارد کبربرد و استفبده:

 9315 زهبن راه اندازی و شروع به کبر در آزهبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 کالیثرُ شذُ وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاض آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:

 



 Email: ehe.group.skums@gmail.com                   ٍُشْرکرد پسشکی علَم داًشگاُ تْذاشت، داًشکذُ هحیط، تْذاشت هٌْذسی گر  

 
 

 

 هَاد زائذ جاهذنبم آزهبیشگبه:                                                           تْذاشت نبم دانشکده:

 سلیواى فرٍزًذُکبرشنبس هسئول: 

 هولتی پبراهتر تجهیس:نبم 

 

 

 

 

 

  SensoDirect 150  هذل -)آلواى(Lovibond شرکت هدل: -شرکت سبزنده

 ٍ دها در ًوًَِ pHاًذازُ گیری اکسیصى هحلَل،  هوارد کبربرد و استفبده:

 9315 زهبن راه اندازی و شروع به کبر در آزهبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 کالیثرُ شذُ وضعیت کبلیبراسیون:

 کارشٌاض آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هَاد زائذ جاهذنبم آزهبیشگبه:                                                           تْذاشت نبم دانشکده:

 سلیواى فرٍزًذُکبرشنبس هسئول: 

  شیکر اوربیتبل تجهیس:نبم 

 

 

 

 

 

 )کرُ جٌَتی( HYSCشرکت هدل: -شرکت سبزنده

 تکاى دادى ٍ هخلَط کردى ًوًَِ کبربرد و استفبده:هوارد 

  9315 زهبن راه اندازی و شروع به کبر در آزهبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 شذًُکالیثرُ  وضعیت کبلیبراسیون:

 کارشٌاض آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هَاد زائذ جاهذنبم آزهبیشگبه:                                                           تْذاشت نبم دانشکده:

 سلیواى فرٍزًذُکبرشنبس هسئول: 

  شیکر انکوببتور تجهیس:نبم 

 

 

 

 

 

  UPR-230     هذل -شرکت صٌایع آزهایشگاّی دقیق )ایراى(هدل: -شرکت سبزنده

 هٌاسة جْت رشذ هیکرٍتی تِ ّوراُ تکاى دادى ٍ هحلَط کردى ًوًَِایجاد دهای  هوارد کبربرد و استفبده:

 9313 زهبن راه اندازی و شروع به کبر در آزهبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 شذًُکالیثرُ  وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاض آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:

 



 Email: ehe.group.skums@gmail.com                   ٍُشْرکرد پسشکی علَم داًشگاُ تْذاشت، داًشکذُ هحیط، تْذاشت هٌْذسی گر  

 
 

 
 هَاد زائذ جاهذنبم آزهبیشگبه:                                                           تْذاشت نبم دانشکده:

 سلیواى فرٍزًذُکبرشنبس هسئول: 

 شیکر الک تجهیس:نبم 

 

 

 

 

 

 

 )ایراى(DG Scientific شرکت هدل: -شرکت سبزنده

 جذاسازی اجسای ًوًَِ تر اساض داًِ تٌذی هوارد کبربرد و استفبده:

 9315 راه اندازی و شروع به کبر در آزهبیشگبه:زهبن 

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 شذًُکالیثرُ  وضعیت کبلیبراسیون:

 کارشٌاض آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هَاد زائذ جاهذنبم آزهبیشگبه:                                                           تْذاشت نبم دانشکده:

 سلیواى فرٍزًذُکبرشنبس هسئول: 

 تقطیر کجلدال اتوهبتیکهبضن و  تجهیس:نبم 

 

 

 

 

 

  V-40     هذل -شرکت صٌایع آزهایشگاّی تخشی )ایراى(هدل: -شرکت سبزنده

 اًذازُ گیری کوی ًیترٍشى در هَاد شیویایی  هوارد کبربرد و استفبده:

 9315 زهبن راه اندازی و شروع به کبر در آزهبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 شذًُکالیثرُ  وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاض آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هَاد زائذ جاهذنبم آزهبیشگبه:                                                           تْذاشت نبم دانشکده:

 فرٍزًذُسلیواى کبرشنبس هسئول: 

 ترازو  نبم تجهیس:

 

 

 

 

 Catapult1000 هذل -)آهریکا(OHAUS  شرکتهدل: -شرکت سبزنده

 کیلَگرم911ٍزى ًوًَِ تا اًذازُ گیری  هوارد کبربرد و استفبده:

 9315 زهبن راه اندازی و شروع به کبر در آزهبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 کالیثرُ شذُ وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاض آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هَاد زائذ جاهذنبم آزهبیشگبه:                                                           تْذاشت نبم دانشکده:

 سلیواى فرٍزًذُکبرشنبس هسئول: 

 بن هبری سرولوشی  نبم تجهیس:

 

 

 

 

 TEB هذل -)ایراى( Parsian شرکتهدل: -شرکت سبزنده

 ایجاد شرایط دهایی هٌاسة جْت کشت تاکتری ّای گرهاپای هوارد کبربرد و استفبده:

 9336 زهبن راه اندازی و شروع به کبر در آزهبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 شذًُکالیثرُ  وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاض آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هَاد زائذ جاهذنبم آزهبیشگبه:                                                           تْذاشت نبم دانشکده:

 سلیواى فرٍزًذُکبرشنبس هسئول: 

 آة هقطرگیری فول اتوهبتیک  نبم تجهیس:

 

 (کرُ) Hanyang شرکتهدل: -شرکت سبزنده

 لیتر تر ساعت 4تَلیذ آب یک تار تقطیر تِ هیساى  هوارد کبربرد و استفبده:

 9316 زهبن راه اندازی و شروع به کبر در آزهبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 کالیثرُ شذُ وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاض آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هَاد زائذ جاهذ نبم آزهبیشگبه:                                                           تْذاشت نبم دانشکده:

 سلیواى فرٍزًذُکبرشنبس هسئول: 

 ازن شنراتور  نبم تجهیس:

 

 

 

 

 

  OzoneUF هذل -)فراًسِ( Arda شرکتهدل: -شرکت سبزنده

 تَلیذ ازى هوارد کبربرد و استفبده:

 9311 به کبر در آزهبیشگبه:زهبن راه اندازی و شروع 

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 شذًُکالیثرُ  وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاض آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:

 


