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پارك علم و فناوري آذربایجان شرقیط زیست معتمد محیمعرفی تجهیزات آزمایشگاه   

 نام دستگاه به فارسی   pHدستگاه اندازه گیري  

Benchtop pH/ ISE Meter نام دستگاه به انگلیسی 
420 A Orion- USA شرکت سازنده 

 زمینه کاربري  انواع محلولهاتعیین قدرت اسیدي یا بازي 

 

 
 نام دستگاه به فارسی گیري کل جامدات محلول دستگاه اندازه گیري هدایت و اندازه 

Conductivity & TDS Meter نام دستگاه به انگلیسی 
HACH- USA شرکت سازنده 

 اندازه گیري غلظت یونها در محلولهاي آبی

  ابررسی رسانایی و هدایت الکتریکی محلوله
پلیمرهاي بررسی میزان رسانایی در موادي که تازه ساخته می شوند مانند 

 رسانا

 زمینه کاربري

 

 
 نام دستگاه به فارسی دستگاه اندازه گیري کدورت 

Turbidimeter 2100P نام دستگاه به انگلیسی 
HACH- USA شرکت سازنده 

 زمینه کاربري در نمونه هاي آبی کدورت اندازه گیري

 

 
به فارسینام دستگاه  اینکوباتور یخچالدار بهمراه BOD5دستگاه تعیین    

Oxi Direct BOD System & Thermostat Cabinet نام دستگاه به انگلیسی 
Aqua Lytic- Germany شرکت سازنده 

 زمینه کاربري اندازه گیري میزان اکسیژن مصرفی بیولوژیکی

 



 
 نام دستگاه به فارسی  )فتومتر+ ترموراکتور( CODدستگاه تعیین  

Thermoreactor CR 2200/ Photometer Photolab S12 نام دستگاه به انگلیسی 
WTW- Germany شرکت سازنده 

  سنجش آلودگی فاضالب
 شیمی، کشاورزي، محیط زیست و بهداشتعلوم کاربرد در 

 زمینه کاربري

 

 
 نام دستگاه به فارسی دستگاه اسپکتروفتومتر 

Spectronic 20D نام دستگاه به انگلیسی 
Milton Roy- USA شرکت سازنده 

، بررسی ساختمان مولکولی، اندازه گیري غلظت ماده رنگی محلولها
  ...شناسایی ترکیبات، یافتن طول موج ماکزیمم جذب،

 زمینه کاربري

 

 
 نام دستگاه به فارسی  دستگاه اندازه گیري اکسیژن محلول 

DO Meter (Sension 6) نام دستگاه به انگلیسی 
HACH- USA  سازندهشرکت  

، تعیین کننده در بررسی آلودگی آبها و اندازه گیري میزان اکسیژن محلول
 کنترل فرآیند تصفیه آب و فاضالب

 زمینه کاربري

 
 

 نام دستگاه به فارسی  )فور( آون 

Oven UE 400 نام دستگاه به انگلیسی 
Memmert- Germany شرکت سازنده 

اي و فلزي و در برخی  خشک کردن و استریل کردن ظروف شیشه
 آزمایشات براي خشک کردن کاغذ صافی

 زمینه کاربري

 
 



 
 نام دستگاه به فارسی  دیجیتالی ترازو 

Analytical Plus AP 210S نام دستگاه به انگلیسی 
OHAUS- Switzerland شرکت سازنده 

وسیله اي براي سنجش وزن و تعیین مشخصات اجسام نظیر تعیین وزن 
  مخصوص

 زمینه کاربري

 

 
 نام دستگاه به فارسی  دستگاه آب مقطرگیري 

Water Purification Systems نام دستگاه به انگلیسی 
Elix,Millipore- France شرکت سازنده 

 زمینه کاربري تهیه آب مقطر

 
 
 

 نام دستگاه به فارسی  بن ماريدستگاه  

Water Bath W350 B نام دستگاه به انگلیسی 
ایران -فاطر الکترونیک  شرکت سازنده 

 زمینه کاربري براي قرار دادن نمونه ها در دماي معین

 

 
 نام دستگاه به فارسی دستگاه انکوباتور

Incubator نام دستگاه به انگلیسی 
ایران -فن آوران سهند آذر  شرکت سازنده 

ویا برخی محلول ها همراه با مخلوط  کردن محیط کشتانکوبه  براي
 کردن

کاربريزمینه   

 
 



 
 نام دستگاه به فارسی آون 

Oven نام دستگاه به انگلیسی 
ایران -فن آوران سهند آذر  شرکت سازنده 

استریل خشک تجهیزات قابل استریل براي  زمینه کاربري 

 
 

 نام دستگاه به فارسی دستگاه اتوکالو 

Autoclave نام دستگاه به انگلیسی 
ایران -ایران تولید سازندهشرکت    

 زمینه کاربري آالت استریلیزاسیون محیطهاى کشت و شیشهو  استریل مرطوب براي

 

 
 نام دستگاه به فارسی دستگاه بن ماري  

Waterbath WNB 7-45 نام دستگاه به انگلیسی 
Memmert- Germany شرکت سازنده 

چندین  امکان برنامه ریزي براي قرار دادن نمونه ها در دماي معین براي
 روز

 زمینه کاربري

 

 
 نام دستگاه به فارسی هود المینار 

Laminar Hood نام دستگاه به انگلیسی 
ایران - ژال تجهیز  شرکت سازنده 

 زمینه کاربري محیطی تقریبا استریل براي انجام تست هایی که نیاز به محیط استریل دارند

 


