
  انگل شناسی آبزیان شگاهیفرم اطالعات آزما
 

 3از  1صفحه 

 

 بخش اول: اطالعات سازمانی آزمایشگاه 

 11/12/1397تاریخ تکمیل فرم:  یکشاورز جیو ترو قات،آموزشیسازمان تحق
 پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور

 آزمایشگاه انگل شناسی آبزیان شگاه:یآزماکامل نام 

و  علوم      الکترونیک اطالعات، ارتباطات و میکرو        :)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

 غال سنگذ

 بهینه سازی انرژی       تجدیدپذیرهای انرژی 

 1369س:یسال تأس

 06133921758 :)به همراه پیش شماره(نمابر 06133921763 :)به همراه پیش شماره(تلفن

 (:E-mail)یکیپست الکترون ینشان siarc.ifsri.ir :ینترنتیا گاهیپا ینشان

 )با ذکر نام استان و شهر(: یپست ینشان

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

 شود. وستی( پی)کروک شگاهیبه آزما ی* نقشه دسترس
https://www.google.com/maps/place/Research+Institute+for+Aquaculture+south/@31.4136709,48.68

8213766641,11z/data=!4m5!3m4!1s0x3fc1642092c91f55:0x4c8642e26ff7f674!8m2!3d31.429487!4d48.

54 
 

 شگاه:یر آزمایمشخصات مد

 06133921763 :)ثابت و همراه(تلفن حسین هوشمند :ینام و نام خانوادگ

 مشخصات فرد رابط آزمایشگاه با شبکه:

 06133921763 تلفن)ثابت و همراه(: نام و نام خانوادگی: سمیرا ناظم رعایا

 

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 نام شرکت سازنده نام کشور سازنده ام دستگاه )التین(ن نام دستگاه )فارسی( ردیف

 وسایل اندازه گیری ATAGO S/Mill-E ژاپن saltmeter سنج یشور  1

 وسایل اپتیکی نامشخص micros اتریش Photo microscope میکروسکوپ نوری  2

 وسایل اندازه گیری AND EK-1200A ژاپن Digital balance ترازو آزمایشگاهی  3

 وسایل اندازه گیری BOSCH EP 200 آلمان Digital balance ترازو دیجیتال  4

 وسایل اپتیکی NIKON KN ژاپن stereomicroscope لوپ )استریومیکروسکپ(  5

 وسایل اپتیکی NIKON SMZ-2B ژاپن stereomicroscope لوپ )استریومیکروسکپ(  6

 وسایل اپتیکی NIKON SMZ-2B ژاپن stereomicroscope لوپ )استریومیکروسکپ(  7

 وسایل اندازه گیری MARTINI PH WP رومانی pH meter پی اچ متر قلمی  8

 وسایل اپتیکی OPTIKA SZM-D ایتالیا stereomicroscope لوپ )استریومیکروسکپ(  9

 وسایل اپتیکی NIKON YS2-H ژاپن photomicroscope میکروسکوپ نوری  10

 وسایل اندازه گیری WTW OXI 325 آلمان oximeter جاکسیژن سن  11
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 خدمات آزمایشگاه اطالعات بخش سوم: 

 توضیحات مرتبط تجهیزات نام خدمت ردیف

 الم مرطوب ، مشاهده ماکروسکوپیک استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ برداریتشخیص بیماری انگلی در صورت اعزام کارشناس به مزرعه و نمونه  1

 نمونه برداری در فیکساتیو استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ زی و شناسایی انگلجداسا  2

 تهیه الم مرطوب استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ تهیه الم مرطوب و شمارش انگل از بافت پوست  3

 تهیه الم مرطوب استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ تهیه الم مرطوب و شمارش انگل از بافت چشم  4

 تهیه الم مرطوب استریومیکروسکوپ، میکروسکوپ و شمارش انگل از بافت آبششتهیه الم مرطوب   5

 

 کارشناسان آزمایشگاه  و ، رابطمدیر : اطالعاتچهارمبخش 

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

 دکترای تخصصی هوشمند حسین مدیر  1
بهداشت و بیماریهای 

 آبزیان

روس شناسی وی

 آبزیان
06133921763 Houshmand_h@yahoo.com 

 دکترای تخصصی آهنگرزاده مینا کارشناس  2
بهداشت و بیماریهای 

 آبزیان

باکتری شناسی و 

 ایمنی شناسی آبزیان
06133921763 m.ahangarzadeh@yahoo.com 

3  
کمک 

 کارشناس
 lmohseninejad@yahoo.com 06133921763 شیالت شیالت لیسانس محسنی نژاد لفته

 دکترای تخصصی ناظم رعایا سمیرا رابط  4
مهندسی منابع 

 تشیال -طبیعی
 Samira.nazemroaya@gmail.com 06133921763 مولکوالر فیزیولوژی

 


