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 ردیف  نام دستگاه به فارسی نام دستگاه به انگلیسی  شرکت سازنده کشور سازنده مدل

_ _ _ Distillation   1 دستگاه آب مقطر گیری 

Heating Mantels 
HM6_500 

 2   شوف بالن  _ ایران 

 AQUALYTIC  
OXIDIRECT AL606 

 3 سنج شش خانه BODدستگاه   BOD Meter تجهیز یاران    آلمان 

WM 22  فن آزما گستر ایران  Benmary bath     4 حمام بن ماری 

OXI 340 i  آلمان WTW DO Meter DO 5 متر 

Turb 430 iR  آلمان WTW Turbidity  meter   6 کدورت سنج 

  laboratory Electric پارس طب نوین   ایران   _
Oven 

 7 کوره الکتریکی 

 8 روتاتور  BEHDAD SHAKER ROTAMIX ایران  _

IL60507 USA    آمریکا JB Vacuum Pump 9 پمپ خالء 

HS400  ایران Shimi fann Heater Stirrer   10 هیتر و همزن مغناطیسی 

VELP SCIENTIFICA   ایتالیا  VELP Tube Shakers   11 شیکر لوله 

AL J 220 _4NM  آلمان KERN Dijital balance  دیجیتال ترازوی  12 

 13 سمپلر  Eppendorf Sampler آلمان  _

 14 هود شیمیایی  Fume Hood _ ایران  _

UV_2100 آمریکا UNICO UV/Visible  
Spectrophotometer 

مرئی_اسپکتوفتومتر فرابنفش   15 

   UV/Visible  
Spectrophotometer 

مرئی_اسپکتوفتومتر فرابنفش   16 

W350B _ _ Benmary bath 17 حمام بن ماری 

N 180 M _ _ Microscope  18 میکروسکوپ 

BM22  صاایران  ایران Microscope  19 میکروسکوپ 

_  _  _ Oven  20 آون 

3200  DANA   گارنی  ریز پرداز ایران Elisa Reader  21 االیزا ریدر 

     22 
DR 6000   آمریکا HACH Spectrophotometer  23 اسپکتوفتومتر 

 24 سانتریفیوژ  Centrifuge دیبا تجهیز پرنیان   ایران   _

Ino lab PH /Cond 
720 

  WTW PH Meter آلمان 
Conductometer 

PH  متر  وEC 25 متر 

_ _ _ Incubator 26 انکوباتور دیجیتال 

 27 جارتست  Jar Test _ ایران  _

 28 اتوکالو Autoclave پارس طب نوین   ایران   _

LAMINAIR FLOW 
HOOD 

_ _ Biological Safety 
Hood 

 29 هود میکروبی 
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DNF290 _DNF 372  ایران DONAR _  30 یخچال و فریزر ساید 

FARIZ   31 یخچال _ _ ایران 

_ _ _ Incubator  انکوباتورBOD 31 

224_44 MTX  انگلستان SKC Air Sampling Pump  32 بردار فردی هوا نمونه 
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