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 هیکرٍتیَلَشی آب ٍ فاضالبنبم آزمبیشگبه:                                                           تْداشت نبم دانشکده:

 کثری شاکریکبرشنبس مسئول: 

 کلنی کبنتر :تجهیسنبم 

 

 

 

 

 )چیي( RTCشرکت مدل: -شرکت سبزنده

 ًوًَِشوارش کلٌی ّای هیکرٍتی  موارد کبربرد و استفبده:

 0831 زمبن راه اندازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 شدًُکالیثرُ  وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاس آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 آب ٍ فاضالب هیکرٍتیَلَشینبم آزمبیشگبه:                                                           تْداشت نبم دانشکده:

 کثری شاکریکبرشنبس مسئول: 

 ترازو  نبم تجهیس:

 

 

 

 

 )آلواى( Kern شرکتمدل: -شرکت سبزنده

 رقن اعشار 2اًدازُ گیری ٍزى ًوًَِ تا  موارد کبربرد و استفبده:

 0831 زمبن راه اندازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 کالیثرُ شدُ وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاس آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هیکرٍتیَلَشی آب ٍ فاضالبنبم آزمبیشگبه:                                                           تْداشت نبم دانشکده:

 کثری شاکریکبرشنبس مسئول: 

 بن مبری   نبم تجهیس:

 

 

 

 

 )آلواى( Memmert شرکتمدل: -شرکت سبزنده

 ایجاد حرارت غیر هستقین تا آب جْت گرم کردى ترخی ًوًَِ ّا  موارد کبربرد و استفبده:

 0831 زمبن راه اندازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 شدًُکالیثرُ  وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاس آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هیکرٍتیَلَشی آب ٍ فاضالبنبم آزمبیشگبه:                                                           تْداشت نبم دانشکده:

 کثری شاکریکبرشنبس مسئول: 

  ونآ  نبم تجهیس:

 

 

 

 )آلواى( Gallenhomp شرکتمدل: -شرکت سبزنده

 گرم کردى ًوًَِ ٍ استریل کردى ظرٍف شیشِ ای موارد کبربرد و استفبده:

 0838 زمبن راه اندازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 شدًُکالیثرُ  وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاس آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هیکرٍتیَلَشی آب ٍ فاضالبنبم آزمبیشگبه:                                                           تْداشت نبم دانشکده:

 کثری شاکریکبرشنبس مسئول: 

  انکوببتور تجهیس:نبم 

 

 

 

 

 

  LE145  هدل -)ایراى(Shimifan شرکت مدل: -شرکت سبزنده

 هیکرٍتی ًوًَِایجاد دهای هٌاسة جْت رشد  موارد کبربرد و استفبده:

 0831 زمبن راه اندازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 کالیثرُ شدُ وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاس آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هیکرٍتیَلَشی آب ٍ فاضالبنبم آزمبیشگبه:                                                           تْداشت نبم دانشکده:

 سلیواى فرٍزًدُکبرشنبس مسئول: 

 اتوکالو تجهیس:نبم 

   

 

 

 

 )چیي(  Zaim Mega F.I.M شرکتمدل: -شرکت سبزنده

 استریل سازی هحیط ّای کشت ٍ ظرٍف پالستیکی موارد کبربرد و استفبده:

 0831 زمبن راه اندازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 کالیثرُ شدُ وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاس آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هیکرٍتیَلَشی آب ٍ فاضالبنبم آزمبیشگبه:                                                           تْداشت نبم دانشکده:

 شاکریکثری کبرشنبس مسئول: 

 میکروسکوپ :تجهیسنبم 

 

 

 

 

 )آلواى( Zeissشرکت مدل: -شرکت سبزنده

 تسرگٌوایی اًدازُ اًَاع هیکرٍارگاًیسن ّا موارد کبربرد و استفبده:

 0831 زمبن راه اندازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 کالیثرُ شدُ وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاس آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 هیکرٍتیَلَشی آب ٍ فاضالبنبم آزمبیشگبه:                                                           تْداشت نبم دانشکده:

 سلیواى فرٍزًدُ -کثری شاکریکبرشنبس مسئول: 

  هود المینبر  تجهیس:نبم 

 

 

  CO-W44  هدل -)ایراى( Pars Azmaشرکت مدل: -شرکت سبزنده

 کشت هیکرٍتی ًوًَِ در هحیط استریل موارد کبربرد و استفبده:

 0831 زمبن راه اندازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 شدًُکالیثرُ  وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاس آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:
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 آب ٍ فاضالب هیکرٍتیَلَشینبم آزمبیشگبه:                                                           تْداشت نبم دانشکده:

 کثری شاکریکبرشنبس مسئول: 

 هبت پلیت   نبم تجهیس:

 

 

 

 

 )آهریکا( Gerhard شرکتمدل: -شرکت سبزنده

 گًَاگَىایجاد دهاّای  موارد کبربرد و استفبده:

 0831 زمبن راه اندازی و شروع به کبر در آزمبیشگبه:

 ُ تِ کاردآها وضعیت فعلی:

 شدًُکالیثرُ  وضعیت کبلیبراسیون:

 داًشجَیاى -کارشٌاس آزهایشگاُ اپراتور:

 - توضیحبت:

 


