
 جدول تعرفه های خدمات آزمایشگاهی گروه شیمی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

 کارشناس مربوطه هسینه ) ریال( توضیحات واحد نام آزمایش ردیف

1 TGA/DTA ًَِتا دهای ًو C900 900000  سفیعی  -حاجی سجثی 

2 
H NMR 

 

 ًوًَِ
 

 400000 تا حالل کلشٍفشم ٍ آب
 کشیوی
 

 500000 حاللْا سایشتا 

 300000 تذٍى حالل

3 
C NMR 

 

 ًوًَِ
 

 500000 تا حالل کلشٍفشم ٍ آب
 کشیوی
 

 600000 حاللْا سایشتا 

 400000 تذٍى حالل

4 FTIR ًَِاًصاسی  -سفیعی  250000 فیلن -هایع -پَدس ًو 

5 HPLC ًَِاًصاسی 800000  ًو 

6 AAS ًَِاًصاسی  -سجثی حاجی  250000 تا ضعلِ ًو 

7 UV-Vis ًَِاًصاسی -حاجی سجثی  -سفیعی 200000  ًو 

8 
 

 داًسیتِ هایعات
 ًوًَِ
 

 200000 تا پیکٌَهتش
 سفیعی

 400000 تا دستگاُ

 سفیعی 500000  ًوًَِ ٍیسکَصیتِ 9

 150000  ًوًَِ ًقطِ رٍب 10
 کشیوی
 

 200000  ًوًَِ ًقطِ جَش 11
 کشیوی
 

 سفیعی -حاجی سجثی  150000  ًوًَِ ّذایت هایعات 12

13 PH ًَِسفیعی -حاجی سجثی  150000  ًو 

 اًصاسی 400000  ًوًَِ سختی هَقت 14

 اًصاسی 400000  ًوًَِ سختی دائن 15

 حاجی سجثی 400000 کوپلکسَهتشی ًوًَِ سختی کل 16

 حاجی سجثی 400000 شّسٍش هَ ًوًَِ سٌجص کلش 17

 حاجی سجثی 400000 گشاٍیوتشی ًوًَِ سٌجص سَلفات 18

 سفیعی R.I. 250000 ًوًَِ ضشیة ضکست ًَسی 19

 سفیعی 250000 پالسیوتشی ًوًَِ چشخص ًَسی 20

 حاجی سجثی C 900  300000تا دهای   ساعت کَسُ الکتشیکی 21

 اًصاسی C  200 100000تا دهای ساعت آٍى 22



 کشیوی C 100 200000 تا دهای ساعت آٍى تحت خالء 23

 سفیعی 100000  ًوًَِ ساًتشیفَط 24

 اًصاسی 300000  ًوًَِ هکاًیکی ّوضى 25

 اًصاسی 100000  دقیق15ِ پشٍب اٍلتشاسًَیک 26

 اًصاسی -حاجی سجثی 50000  دقیق30ِ حوام اٍلتشاسًَیک 27

 اًصاسی 200000  ساعت ّوضى هغٌاطیسی 28

 کشیوی 100000 تثخیش دس خالء ساعت سٍتاسی 29

 اًصاسی 200000  ساعت آسیاب چشخطی 30

 

 تزکشات :

 هی تاضذ. 1500تشای تا تعذاد اسکي  NMRّضیٌِ ًوًَِ ّای  -

 تا ًظش کاسضٌاع هشتَطِ هی تاضذ. HPLCّضیٌِ ّای کتاتخاًِ ای ٍ آهادُ ساصی تشای  -

تشخَسداس هی % 20( اص تخفیف  داًطجَییکاست کپی سسال تا ا داًطجَیاى هشاکض آهَصضی ٍ پظٍّطی ) -

 ضًَذ.

 تٌام دسآهذّای اختصاصی داًطکذُ علَم پایِ -تاًک هلت   66/279209ضواسُ حساب : 

 سوت E-mail ضواسُ تواع ًام ٍ ًام خاًَادگی

 ضیوی هذیش گشٍُ Bayat_mo@yahoo.com  028 - 33901268 دکتش هحوذ تیات
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