
   بندرامام – غذای زنده  شگاهیفرم اطالعات آزما
 

 5از  1 صفحه

 

 بخش اول: اطالعات سازمانی آزمایشگاه 

 11/12/1397تاریخ تکمیل فرم:  یکشاورز جیو ترو قات،آموزشیسازمان تحق

 قات ماهیان دریایی بندر امام خمینیایستگاه تحقی -پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور

 بندرامام-غذای زنده شگاه:یآزماکامل نام 

و  علوم      اطالعات، ارتباطات و میکروالکترونیک         :رد()حداکثر دو مو 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 ریفناو     نفت، گاز و

 غال سنگذ

 بهینه سازی انرژی       تجدیدپذیرهای انرژی 

 س:یسال تأس

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

 :شماره(

 :(E-mail)ییکترونکپست النشانی  siarc.ifsri.ir :پایگاه اینترنتینشانی 

 :نام استان و شهر( ذکر )با پستی نشانی

  

 پیوست شود. )کروکی( آزمایشگاه نقشه دسترسی به* 

 شگاه:یر آزمایمشخصات مد

 09161117536 :)ثابت و همراه(تلفن مجتبی ذبایح نجف ابادی :ینام و نام خانوادگ

 مشخصات فرد رابط آزمایشگاه با شبکه:

 06133921763 تلفن)ثابت و همراه(: ایناظم رعا رای: سمینام و نام خانوادگ

 



  غذای زنده شگاهیفرم اطالعات آزما

 

 5از  2صفحه 

 

 بخش دوم: اطالعات تجهیزات آزمایشگاه 

 حوزه  تخصصی کاربرد مدل دستگاه نام شرکت سازنده نام کشور سازنده نام دستگاه )التین( نام دستگاه )فارسی( ردیف

 وسایل اندازه گیری AND FX-3000GD آلمان Digital balance ترازوی دیجیتال  1

 وسایل اپتیکی Nikon YS2-H ژاپن Photo microscope میکروسکوپ نوری  2

 وسایل اپتیکی GX GXMT-4000M استرالیا CCD Photo microscope میکروسکوپ نوری  3

 وسایل اپتیکی FX-101 نامشخص کره جنوبی Digital Photometer نورسنج دیجیتال  4

 وسایل آماده سازی FUMA FU-618 ژاپن blender مخلوط کن  5

 وسایل اندازه گیری WTW PH 330i آلمان pH meter پی اچ متر پرتابل  6

 وسایل اندازه گیری HANNA HI98127 آمریکا pH meter پی اچ متر جیبی  7

 وسایل جدا کننده HYSC HWS-FA30 کره جنوبی Water Distillation آب مقطر گیر  8

 وسایل جدا کننده Merit W4000 انگلیس Water Distillation آب مقطر گیر  9

 تجهیزات حرارتی و برودتی نامشخص نامشخص ؟ oven آون  10

 تجهیزات حرارتی و برودتی Froilabo EC180 انگلیس Hot plate هات پلیت  11

 وسایل جدا کننده Vsion VS-400 کره جنوبی centrifuge سانتریفیوژ  12

 وسایل جدا کننده SIGMA 42749 آلمان micro centrifuge میکروسانتریفیوژ  13

 تجهیزات حرارتی و برودتی RT-2 ریحان طب ایران autoclave لیتری 75اتوکالو   14

 تجهیزات حرارتی و برودتی RT-2 ریحان طب ایران autoclave لیتری 75اتوکالو   15



  غذای زنده شگاهیفرم اطالعات آزما

 

 5از  3صفحه 

 

 حوزه  تخصصی کاربرد مدل دستگاه نام شرکت سازنده نام کشور سازنده نام دستگاه )التین( نام دستگاه )فارسی( ردیف

 وسایل اندازه گیری ATAGO S/Mill-E ژاپن Salt meter شوری سنج  16

 تجهیزات جانبی آزمایشگاهی 67796 گروه صنعتی مانا ایران Heat press اتودوخت )پرس پالستیک(  17

 وسایل اپتیکی Nikon YS100 ژاپن Photo microscope میکروسکوپ نوری  18

 وسایل اپتیکی Nikon XN ژاپن stereomicroscope لوپ آینه دار  19

 وسایل اپتیکی Micros 9343 اتریش CCD Photo microscopeمیکروسکوپ نوری   20

 وسایل اندازه گیری HANNA HI98127 آمریکا pH meter پی اچ متر جیبی  21

 وسایل اپتیکی Optika SZM-D ایتالیا stereomicroscope لوپ )قابل اتصال به کامپیوتر(  22

 وسایل اندازه گیری ATAGO S/Mill-E ژاپن Saltmeter شوری سنج  23

 وسایل اندازه گیری AND FX-300 آلمان Digital balance گرم( 001/0ترازوی دیجیتال )دقت   24

 وسایل آماده سازی B.G.300P پارس خزر ایران mill یابآس  25

 وسایل آماده سازی J.B.G.610P پارس خزر ایران Mill and blender آسیاب مخلوط کن )سه کاره(  26

 وسایل اندازه گیری WTW 323-B آلمان pH meter پی اچ متر پرتابل  27

 گیریوسایل اندازه  WTW 315i آلمان oximeter اکسیژن متر پرتابل  28

 وسایل جدا کننده Sigma 14-1 آلمان centrifuge سانتریفیوژ  29
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 خدمات آزمایشگاه اطالعات بخش سوم: 

 توضیحات مرتبط تجهیزات نام خدمت ردیف

  انواع میکروسکوپ و لوپ تعیین درصد هچ سیست آرتمیا  1

  انواع میکروسکوپ و لوپ تعیین درصد هچ یا هچ مؤثره سیت آرتمیا  2

  انواع میکروسکوپ و لوپ  درصد ناخالصی سیست آرتمیا تعیین  3

  ترازو دیجیتال تعیین درصد رطوبت سیست آرتمیا  4

  ترازو دیجیتال وزن تر و خشک بیومس آرتمیاتعیین   5

 فرآوری سیست  دکپسوله کردن سیست به ازای هر کیلوگرم  6

 درمراحل مختلف زیستی انواع میکروسکوپ و لوپ بیومتری آرتمیا  7

   فروش روتیفر  8

   فروش جلبک  9
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 کارشناسان آزمایشگاه و ، رابطمدیر : اطالعاتچهارمبخش 

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

 کارشناسی ارشد ذبایح نجف آبادی مجتبی مدیر  1
کثیر و ت -شیالت

 پرورش
 Zabayeh2005@gmail.com 06133921763 تکثیر و پرورش

 کارشناسی مهرجویان شاپور کارشناس  2
کثیر و ت -شیالت

 پرورش
 - 06133921763 تکثیر و پرورش

 دکتری تخصصی طرفی موزان زاده منصور کارشناس  3
تکثیر و  -شیالت

 پرورش آبزیان
 MANSOUR.TORFI@GMAIL.COM 06133921763 تغذیه

 


