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 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پسشکی شهرکرد -آزمایشگاه مواد زائد جامدموجود در : تجهیسات 1جدول 

 سدیف ًام دػسگاُ ووداًی/وـَس ػاصًذُ

 1 ّذایر ػٌج HC 9021  هذل -)ػٌگاخَس( Walklabؿشور 

 2 ّاذ خلیر اػسیشس دٍ للَ )ایشاى( Pars Azmaؿشور 

 3 هیىشٍػىَج E100  هذل -)طاخي( Nikonؿشور 

 SensoDirect  هذل -)آلواى(Lovibond ؿشور 

150 
 4 هَلسی خاساهسش

 5 ؿیىش اٍستیسال )وشُ جٌَتی( HYSCؿشور 

     هذل -ؿشور صٌایع آصهایـگاّی دلیك )ایشاى(

UPR-230 
 6 ؿیىش اًىَتازَس

 7 ؿیىش اله )ایشاى(DG Scientific ؿشور 

-V     هذل -ؿشور صٌایع آصهایـگاّی تخـی )ایشاى(

40 
 8 ّاضن ٍ زمطیش وجلذال ازَهازیه

 9 زشاصٍ Catapult1000هذل  -)آهشیىا(OHAUS ؿشور 

 11 تي هاسی ػشٍلَطی TEBهذل  -)ایشاى( Parsianؿشور 

 11 ازَهازیهآب همطشگیشی فَل  )وشُ( Hanyangؿشور 

 12 اصى طًشازَس OzoneUFهذل  -)فشاًؼِ( Ardaؿشور 

 13 آٍى ؿشور دًا )ایشاى(

 14 دسجِ ػاًسی گشاد 1111وَسُ  ؿشور گذاص

 15 هٌثع زغزیِ هسغیش دٍتل زشاویٌگ  MDS-6005L-2هذل  )چیي( Matrixؿشور 

 16 داس اًىَتازَس یخچال ؿشور دًا )ایشاى(

 17 ّیسش )آلواى( Gerhardؿشور 

 صٌایع آصهایـگاّی تخـی )ایشاى(
َّد ؿیویایی زوام اػسیل )هماٍم تِ 

 خَسدگی ؿیویایی(
18 

 19 یخچال ًگْذاسًذُ هَاد ؿیویایی ؿشور آصهایؾ )ایشاى(

 21 هخضى هىاًیىی عوَدی )ایشاى(

 21 زشاصٍ  SF-400Cهذل  – Hectronic Compactؿشور 
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 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پسشکی شهرکرد -آزمایشگاه شیمی موجود در: تجهیسات 2جدول 

 سدیف ًام دػسگاُ ووداًی/وـَس ػاصًذُ

 1 ّوضى تشلی )چیي( LAB-EGKؿشور 

 2 ّذایر ػٌج 644هذل  -)آلواى( Mrtrohmؿشور 

 3 ّاذ خلیر اػسیشس )آلواى( IKAؿشور 

 4 خاًِ 6ّاذ خلیر  )چیي( Demerdؿشور 

 5 وَسُ الىسشیىی )چیي( Demerdؿشور 

 6 ؿیىش )ایشاى(  Pars Azmaؿشور

 7 خاًِ 6ؿَف تالي  ؿشور آسیي آصها طة )ایشاى(

 COD 8ساوسَس  DRB 200  هذل -)آهشیىا( Hachؿشور 

 9 جاسزؼر )ایشاى(

 11 زشاصٍی حؼاع BP 110 Sهذل  -)آلواى( Sartoriusؿشور 

 11 11/1زشاصٍ تا دلر  Gulfؿشور 

 12 خوح خال VE115N هذل -)چیي( Alueؿشور 

-PRP هذل -)ایشاى(  ؿشور زَػعِ فٌاٍسی ّای ًَیي

TN-556 
 13 خوح خشیؼسالسیه

 14 تي هاسی جَؽ )ایشاى( Shimifanؿشور 

 15 آٍى )فَس( )آلواى( Memmertؿشور 

 16 آب همطشگیشی )آلواى( GFLؿشور 

 BOD 17ٍ اًىَتازَس   AL606 BOD meterهذل  -)آلواى(  Aqualyticؿشور 

 18 اػدىسشٍفَزَهسش DR-2000هذل  -)آهشیىا( Hachؿشور 

 pH lab pH meter   19 827هذل  -)ػَئیغ( Metrohmؿشور 

 HQ30d DO meter   21هذل  -)آهشیىا( Hachؿشور 

 21 ّذایر ػٌج تلظیه Consortؿشور 

-GLMهذل  )آلواى( Greisinger electronicؿشور 

020 
 22 ّذایر ػٌج 

 23 ای هسش عمشتِ pH )تلظیه(  Corningؿشور 

 24 هسش pH ؿشور تْذاد )ایشاى(

 25 زَستیذٍهسشی )آلواى( Lovibondؿشور 

 26 اػدىسشٍفَزَهسش  )ػَئذ( Spectronicؿشور 

 

 

 



 
 

  Email: ehe.group.skums@gmail.com                   دگشٍُ هٌْذػی تْذاؿر هحیط، داًـىذُ تْذاؿر، داًـگاُ علَم خضؿىی ؿْشوش  

 
 

 پسشکی شهرکرددانشکده بهداشت دانشگاه علوم  -یولوشیآزمایشگاه میکروب موجود در: تجهیسات 3جدول 

 سدیف ًام دػسگاُ ووداًی/وـَس ػاصًذُ

 1 ولٌی واًسش )چیي( RTCؿشور 

 2  ولٌی واًسش 1002هذل  )چیي( RTCؿشور 

 3 زشاصٍ )آلواى( Kernؿشور 

 4 لاتل زٌظین تي هاسی ؿشور دًا )ایشاى(

 5 لاتل زٌظین تي هاسی )آلواى( Memmertؿشور 

 6 آٍى )آلواى( Gallenhompؿشور 

  هذل -)ایشاى(Shimifan ؿشور 

LE145 
 7 اًىَتازَس

 8 اًىَتازَس ؿشور دًا )ایشاى(

 9 ازَوالٍ )چیي(  Zaim Mega F.I.Mؿشور 

 11 هیىشٍػىَج )آلواى( Zeissؿشور 

 11 هیىشٍػىَج Olympusؿشور 

-CO  هذل -)ایشاى( Pars Azmaؿشور 

W44 
 12 َّد الهیٌاس

 13 خلیرّاذ  )آهشیىا( Gerhardؿشور 

 14 آب همطش گیشی ایشاى

 15 ّاذ خلیر )آهشیىا(  Gerhartؿشور

 

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پسشکی شهرکرد -آزمایشگاه آنالیسدستگاهی موجود در: تجهیسات 4جدول 

 سدیف ًام دػسگاُ ووداًی/وـَس ػاصًذُ

 1 گاص وشٍهازَگشاف 450GC  هذل -)آهشیىا( Brukerؿشور 

 2 وشٍهازَگشافی هایع تا تاصدُ تاال Azura  هذل -)آلواى( Knauerؿشور 

 3 زشاصٍ Max 120gهذل -)طاخي( A&Dؿشور 

 4 آٍى )فَس( ؿشور ایشاى خَدػاص )ایشاى(

-DVهذل  -)آهشیىا( Unicoؿشور 

2100 
 UV-Vis 5اػدىسشٍفَزَهسش 

 UV-Vis 6اػدىسشٍفَزَهسش  DR-6000هذل  -)آهشیىا( Hachؿشور 
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 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پسشکی شهرکرد -آزمایشگاه پایلوت موجود در : تجهیسات 5جدول 

 سدیف ًام دػسگاُ ووداًی/وـَس ػاصًذُ

 1 طًشازَس ٍاوؼیظى ػاص اصى )ایشاى Ozoneab (ؿشور

 2 ازاق زاسیه )ایشاى(

 

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پسشکی شهرکرد -آزمایشگاه هوا موجود در: تجهیسات 6جدول 

 سدیف ًام دػسگاُ ووداًی/وـَس ػاصًذُ

 1 ًوًَِ تشداس تاوسشی )اًگلؼساى( SKCؿشور 

 Analitica Strumenti s.r.l ؿشور

 Airflow samplerهذل -)ایسالیا( 

PM10, HVS 

 2 دػسگاُ ًوًَِ تشداسی گشد ٍ غثاس هحیطی

 -)اًگلؼساى( SKCؿشور 

 Pocket pumpهذل
 3 دػسگاُ خوح ًوًَِ تشداسی

  Aerosol Technikؿشور

Grimm )11هذل -)آلواى-E 

دػسگاُ خشزاتل هًَیسَسیٌگ گشد ٍ غثاس 

 هحیطی ٍ ؿواسؽ رساذ
4 

 Maxهذل -)طاخي( A&Dؿشور 

120g 
 5 زشاصٍ

-EPهذل  -)زایَاى( ؿشور واٍان

120V 
 6 خوح خالء

 7 ایودىسَس آتـاسی )اًگلؼساى( SKCؿشور 

 هذل -)آهشیىا(Varian ؿشور 

AA240 
 8 جزب ازوی

 9 سٍزاهسش )اًگلؼساى( SKCؿشور 

 11 َّلذس )اًگلؼساى( SKCؿشور 

 11 ایودىسَس آتـاسی )اًگلؼساى( SKCؿشور 

 12 فیلسش َّا )اًگلؼساى( SKCؿشور 

 13 هَلسی هسش دیچیسالی )اًگلؼساى( Victorؿشور 

 14 فلَهسش حثاب صاتَى )اًگلؼساى( SKCؿشور 

 15 ایودیٌجش (آلواى) Duranؿشور 
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 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پسشکی شهرکرد -آزمایشگاه هیدرولیک موجود در: تجهیسات 7جدول 

 سدیف ًام دػسگاُ ووداًی/وـَس ػاصًذُ

 1 خیسَ لَلِ لطشُ خاواى

 2 هشزثطِ ظشٍف لطشُ خاواى

 3 زجْیض تشًَلی خاواى لطشُ

 4 ًٍچَسی خاواى لطشُ

 5 ػشسیض خاواى لطشُ

 6 لَلِ ّای هَاصی خاواى لطشُ

 7 ال ّیذسٍلیىیًوا خاواى لطشُ

 8 هخضى َّایی خاواى لطشُ

 9 زاًه ًفَر خاواى لطشُ

 11 زجْیض سیٌَلذص خاواى لطشُ

 11 ػیفَى خاواى لطشُ

 12 هیض ّیذسٍلیىی خاواى لطشُ

 13 ػسَى زِ ًـیٌی )ایشاى(

 14 فیلسشاػیَى هؼسمین )ایشاى(

 15 هیض ًمـِ وـی )ایشاى(

 16 لَلِ ٍ ازصاالذ ٍ دػسگاُ جَؽ لَلِ ؿشور الىسشٍ ؿیلىَ )ایشاى(

 17 دٍستیي ًمـِ تشداسی )آلواى( Carl Zeiss Jenaؿشور 

 


