
  تغذیه آبزیان شگاهیفرم اطالعات آزما
 

 4از  1صفحه 

 

 بخش اول: اطالعات سازمانی آزمایشگاه

 16/11/1396تاریخ تکمیل فرم:  ،آموزش و ترویج کشاورزیاتسازمان تحقیق

 پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور

 آزمایشگاه تغذیه آبزیان شگاه:یآزماکامل نام 

و  علوم      نیک اطالعات، ارتباطات و میکروالکترو        :)حداکثر دو مورد( تیفعال ینه تخصصیزم

 های شناختیفناوری

  و طب سنتیگیاهان دارویی        های بنیادیسلول       فناوری   زیست           ،یط زیست   و مح خاکآب      

 فناوری نانو    ریایی   صنایع د  هوایی و هوانوردی   صنایع سازنرم و هویتهای فناوری     نفت، گاز و

 گغال سنذ

 بهینه سازی انرژی       تجدیدپذیرهای انرژی 

 1380سال تأسیس: 

نمابر)به همراه پیش  06133921763تلفن)به همراه پیش شماره(: 

 06133921763شماره(: 

  matpourf@gmail.comhek (:mail-Eنشانی پست الکترونیکی) irsrisiarc.if.نشانی پایگاه اینترنتی: 

 نشانی پستی )با ذکر نام استان و شهر(:

 رید، پست غ61645/866 یصندوق پست بان،یبعد از شهر ش لومتریک 2 ،یاهواز مالثان میخوزستان، جاده قد 

 پیوست شود. )کروکی( آزمایشگاه نقشه دسترسی به* 
https://www.google.com/maps/place/Research+Institute+for+Aquaculture+south/@31.4136709,48.68

4!1s0x3fc1642092c91f55:0x4c8642e26ff7f674!8m2!3d31.429487!4d48.8213766641,11z/data=!4m5!3m

54 
 

 شگاه:یر آزمایمشخصات مد

  06133921763 تلفن: فاطمه حکمت پور :ینام و نام خانوادگ

 مشخصات فرد رابط آزمایشگاه با شبکه:

 06133921763 تلفن: نام و نام خانوادگی: سمیرا ناظم رعایا

 

mailto:hekmatpourf@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/Research+Institute+for+Aquaculture+south/@31.4136709,48.6866641,11z/data=!4m5!3m4!1s0x3fc1642092c91f55:0x4c8642e26ff7f674!8m2!3d31.429487!4d48.8213754
https://www.google.com/maps/place/Research+Institute+for+Aquaculture+south/@31.4136709,48.6866641,11z/data=!4m5!3m4!1s0x3fc1642092c91f55:0x4c8642e26ff7f674!8m2!3d31.429487!4d48.8213754
https://www.google.com/maps/place/Research+Institute+for+Aquaculture+south/@31.4136709,48.6866641,11z/data=!4m5!3m4!1s0x3fc1642092c91f55:0x4c8642e26ff7f674!8m2!3d31.429487!4d48.8213754
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 بخش دوم: اطالعات تجهیزات آزمایشگاه 

 حوزه  تخصصی کاربرد مدل دستگاه شرکت سازنده ور سازندهنام کش نام دستگاه )التین( نام دستگاه )فارسی( ردیف

 تجهیزات حرارتی و برودتی SHIN SAENG SEF 202P کره جنوبی Muffle furnace کوره الکتریکی  1

 وسایل اندازه گیری AND FX-3000 GD ژاپن Digital Balance (0.001) ترازوی دیجیتال  2

 وسایل اندازه گیری Sartoroius TE214S لمانآ Digital Balance (0.0001) ترازوی حساس  3

 وسایل اندازه گیری Adam equipment AMB50 انگلستان Moisture Balance (0.001) نجسرطوبت  -ترازو  4

 Labinco L-81 ایران Magnet Hot pellet  stirrer همزن مجهز به هات پلیت  5
تجهیزات حرارتی و برودتی/ 

 وسایل آماده سازی

 تجهیزات حرارتی و برودتی SNOWA Home Appliance ایران Refrigerator- Freezer زریخجال فری  6

 Buchi labortechnik K-370 سوئیس Auto Kjeldahl یونیت کلدال خودکار  7
تجهیزات تخصصی آزمایشگاهها / 

 وسایل اندازه گیری

 Buchi Scrubber B-414 سوئیس Block digester ست هضم کلدال  8
صی آزمایشگاهها / تجهیزات تخص

 وسایل اماده ساز

9 
 یونیت سنجش چربی کل خودکار

(Gas Chromatography) 
Fat Determination سوئیس Buchi labortechnik B-820 

تجهیزات تخصصی آزمایشگاهها / 

 وسایل اندازه گیری

 Buchi labortechnik B-815 سوئیس Fatty Acid Extraction یونیت استخراج چربی کل 10
تجهیزات تخصصی آزمایشگاهها / 

 وسایل جداکننده

 Behr Labor-technik DET S/E آلمان Fat extraction سوکسله 11
تجهیزات تخصصی آزمایشگاهها /  

 وسایل اندازه گیری

 Agilent technologies 6890 N آمریکا Gas Chromatography کروماتوگراف گازی 12
تجهیزات تخصصی آزمایشگاهها / 

 یل جداکنندهوسا

 High Performance Liqiud سنجش اسید آمینه 13

Chromatography آلمان Herbert Knauer Advanced scientific 

instrument 
تجهیزات تخصصی آزمایشگاهها / 
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 حوزه  تخصصی کاربرد مدل دستگاه شرکت سازنده ور سازندهنام کش نام دستگاه )التین( نام دستگاه )فارسی( ردیف

 وسایل جداکننده

 VELP Scientific FIWE اتحادیه اروپا Raw Fiber Extraction سنجش فیبر خام 14
مایشگاهها /  تجهیزات تخصصی آز

 وسایل اندازه گیری

 Barnstead EME6  0500/CGB انگلستان Fat extraction سوکسله 15
تجهیزات حرارتی و برودتی/ 

 وسایل جداکننده

 

 خدمات آزمایشگاه اطالعات بخش سوم: 

 توضیحات مرتبط تجهیزات نام خدمت ردیف

 مدفوع ماهی و سایر آبزیان،اقالم غذایی، مونه غذایین، ماهی و سایر آبزیان ترازو، سوکسوله، آون چربیسنجش   9

 مدفوع ماهی و سایر آبزیان،اقالم غذایی، نمونه غذایی، ماهی و سایر آبزیان ترازو، کلدال پروتئینسنجش   10

 مدفوع ماهی و سایر آبزیان،اقالم غذایی، نمونه غذایی، ماهی و سایر آبزیان کوره، ترازو خاکسترسنجش   11

 مدفوع ماهی و سایر آبزیان،اقالم غذایی، نمونه غذایی، ماهی و سایر آبزیان هضم فیبر خام، آون، کوره امفیبر خسنجش   12

 مدفوع ماهی و سایر آبزیان،اقالم غذایی، نمونه غذایی، ماهی و سایر آبزیان آون و ترازو رطوبتسنجش   13

 مدفوع ماهی و سایر آبزیان،اقالم غذایی، ونه غذایینم، ماهی و سایر آبزیان هضم فیبر خام، آون، کوره دراتیکربوهسنجش   14

 کردن، الک کردن ابیچرخ کردن، خشک کردن، آس چرخ گوشت، آون، آسیاب، الک آماده سازی نمونه جهت آنالیز  15

 استفاده به ازای هر ساعت آون، کوره، هیتراستیرر خدمات  اجاره دستگاه  16



  تغذیه آبزیان شگاهیفرم اطالعات آزما

 

 4از  4صفحه 

 

 آزمایشگاه  کارشناسان و ، رابطمدیر : اطالعاتچهارمبخش 

 پست الکترونیک شماره تماس تخصص رشته تحصیلی مدرک نام خانوادگی نام سمت ردیف

 hekmatpourf@gmail.com 06133921763 تغذیه آبزیان شیالت دکترای تخصصی حکمت پور فاطمه کارشناس  1

 یدکترای تخصص ناظم رعایا سمیرا رابط  2
مهندسی منابع 

 تشیال -طبیعی

مولکوالر 

 فیزیولوژی
06133921763 Samira.nazemroaya@gmail.com 
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