
 

  تعرفه خدمات آزمایشگاهی
  آزمایشگاه مرکزي

  IN-RL-01-00کد سند: 
  22/09/94تاریخ بازنگري: 

  5 از 1 شماره صفحه:

 

  باشد. ریال می 150,000لغ ب* تعرفه خدمات عمومی؛ به ازاي روزانه م
          هـود،                   حمـام آب گـرم،                     همـزن مکـانیکی،            تـرازو،       آون،  ،               هـود المینـار    ،    ویو                                                                            خدمات عمومی شـامل: هـات پلیـت، سـانتریفوژ معمـولی، بـن مـاري، مـاکرو        

     .              میکروسانتریفوژ   ،       آب مقطر
 

 

 تعرفه خدمات  (ریال)  آزمون کد / آزمون دستگاه  ردیف

  Electrospining( 1901  1,500,000الکتروریسی (  1
  100,000  1902 دقیقه با سرعت متوسط) Ultra Turrax( ،)10اولتراتوراکس (  2

 )Tensiometerتنشیومتري (  3
(کشش سطحی ، کشش بین  250,000  1101

  سطحی، دانسیته)
1102  (CMC) 750,000  

 سانتریفیوژ یخچال دار  4
 (ساعتی) 1,000,000  1301
  دقیقه با دور متوسط) 15( 50,000  1302

 )Ultrasonic Processorپردازشگر فراصوت (  5
  100,000دقیقه )10(  1103
  500,000دقیقه و شدت باال)  30(باالي   1104

  15000(هر نمونه با سه تصویر)  Optical Microscope( 1001(  میکروسکوپ نوري  6

  Viscometer( 1002  350,000( (رفتار جریان) ویسکومتر  7
 

  Homogenizer( 1105  500,000هموژنایزر (  8
  240,000  2001  اسپکتروفتومتر (به ازاء هر نمونه)  9
  340,000  2002  به همراه محلول سازي  (به ازاء هر نمونه) اسپکتروفتومتر  10
  720,000  1501  میلی لیتر) 250-100( خشک کن پاششی زاستفاده ا، اسپري درایر  11
  500,000  1502  میلی لیتر) 100خشک کن پاششی (حداکثر  زاستفاده ا، اسپري درایر  12
  720,000  1503  ساعت) 48سرمایشی (تا استفاده از خشک کن ، فریز درایر  13
  500,000  1505  ساعت) 24استفاده از خشک کن سرمایشی (تا ، فریز درایر  14

  ساعت) و 24استفاده از آون تحت خالء (  15
  180,000  1504  )گرددریال به مبلغ آن افزوده می 60,000 (به ازاء هرروز اضافه

  130,000  2003  هر نمونه)استفاده از روتاري اواپراتور (به ازاء   16
  120,000  1506  (به ازاء هر نمونه) اندازه گیري چرخش نوري، پالریمتري  17
  48,000  1507  (به ازاء هر نمونه) رفرکتومتريبا  اندازه گیري بریکس و ضریب شکست  18
  480,000  1601  بال میل (به ازاء هر ساعت)  19
  300,000  1602  دراژه سازي (به ازاء هر ساعت)  20
  120,000  1603  اي با دورباال (به ازاء هر نمونه)همزن حرفه  21
  240,000  1604  پرس دستی قرص (به ازاء هر ساعت)  22
  350,000  2004  ( به ازاي هر نمونه) سوکسله ( اندازه گیري چربی)  23

  



 

  تعرفه خدمات آزمایشگاهی
  آزمایشگاه مرکزي

  IN-RL-01-00کد سند: 
  22/09/94تاریخ بازنگري: 

  5 از 2 شماره صفحه:

 

  باشد. ریال می 150,000لغ ب* تعرفه خدمات عمومی؛ به ازاي روزانه م
          هـود،                   حمـام آب گـرم،                     همـزن مکـانیکی،            تـرازو،       آون،  ،               هـود المینـار    ،    ویو                                                                            خدمات عمومی شـامل: هـات پلیـت، سـانتریفوژ معمـولی، بـن مـاري، مـاکرو        

     .              میکروسانتریفوژ   ،       آب مقطر
 

 

 تعرفه خدمات  (ریال)  کد آزمون / آزمون دستگاه  ردیف

  400,000  1508  (فهلینگ) لین و آینون، روش اینورتاندازه گیري قند کل و   24
  500,000  1509  (فهلینگ) لین و آینونز، روش اندازه گیري قند احیا  و ساکارو  25
  200,000  2005  کوره اندازه گیري خاکستر کل با  26
  200,000  2006  اندازه گیري خاکستر نا محلول در اسید  27
  300,000  2007  آون اندازه گیري رطوبت به روش  28
  200,000  1510  ( به ازاي هر نمونه) اندازه گیري رطوبت  با ترازوي رطوبت سنج  29
  300,000  1201  ( به ازاي هر نمونه)، اندازه گیري وزن مخصوص (پیکنومتر)  30
  80,000  2011  (به ازاء هر نمونه) اندازه گیري هدایت الکتریکی  31
  240,000  2012  (به ازاء هر نمونه ) اندازه گیري عصاره محلول  در آب  32
  300,000  1406  ( به ازاي هر نمونه) استفاده ازکلونجر اسانس گیري با  33
  1,200,000  1701  ( به ازاي هر نمونه ) کربنیک استخراج با دستگاه فوق بحرانی گاز  34
  600,000  1702  ( به ازاي هر نمونه ) استخراج با دستگاه مادون بحرانی آب  35
  PEF 1703  600,000دستگاه   36
37  Texture Analyzer با آنالیز بافت   1704  400,000  
  350,000  1705  (به ازاي هر نمونه )، )UFجدا سازي غشایی (دستگاه   38
  250,000  2008  ( به ازاي هر ساعت ) حمام التراسونیک  39
  350,000  1706  (به ازاي هر نمونه) ازن ژنراتور  40
  400,000  1707  (به ازاي هر نمونه) در محلول مخازن فشار باالتزریق گاز   41
  400,000  1708  (به ازاي هر نمونه) فرآوري تحت خال  42
  200,000  1709  (به ازاي هر روز) خشک کن کابینی  43

  آنالیز عناصر به روش شعله  44
  دستگاه جذب اتمی)توسط ( آنالیز عناصر به روش کوره

1202  600,000  
1203  750,000  

  450,000  1401  دستگاه اسپکتروفتومتربا  اندازه گیري آنیونها به روش رنگ سنجی  45
  
  



 

  تعرفه خدمات آزمایشگاهی
  آزمایشگاه مرکزي

  IN-RL-01-00کد سند: 
  22/09/94تاریخ بازنگري: 

  5 از 3 شماره صفحه:

 

  باشد. ریال می 150,000لغ ب* تعرفه خدمات عمومی؛ به ازاي روزانه م
          هـود،                   حمـام آب گـرم،                     همـزن مکـانیکی،            تـرازو،       آون،  ،               هـود المینـار    ،    ویو                                                                            خدمات عمومی شـامل: هـات پلیـت، سـانتریفوژ معمـولی، بـن مـاري، مـاکرو        

     .              میکروسانتریفوژ   ،       آب مقطر
 

 

 

 تعرفه خدمات  (ریال)  کد آزمون / آزمون دستگاه  ردیف

  600,000  1402  (دستگاه هضم و تقطیر کجلدال) TKN(ازت) و  اندازه گیري پروتئین  46
  GC(  1403  1,000,000 کروماتوگرافی(دستگاه  اندازه گیري مواد آلی فرار  47

  1,000,000  1204  (دستگاه مایکروویو) هضم و آماده سازي نمونه  48

(دستگاه  عنصر) 5 کثر(حدا اندازه گیري عناصر در نمونه هاي آماده سازي شده  49
ICP(  1205  1,500,000  

  700,000  1404  سنج و رنگ سنجی) BOD(دستگاه   BOD،CODتعیین   50
  300,000  1206  در مواد غذایی )aw  (اندازه گیري فعالیت آبی  51
52  DSC 1106  800,000  
  200,000  1405  اندازه گیري سختی کل یا قلیائیت  53
  300,000  1407  تعیین نقطه ذوب و جوش  54
  100,000  1408  آسیاب چکشی  55
56  TDS  1409  300,000  
  SDS-PAGE  1303  500,000ـ   الکتروفورز  57
  80,000روزي  Deep freeze(  1304 ( نگهداري نمونه هاي زیستی - 70فریزر   58
59 PCR  تکثیر قطعه (ـDNA  (  1305   هر بارrun  100,000دستگاه  
  100,000دستگاه  runهر بار   1312  تفکیک مواد، سانتریفیوژ یخچال دار  60
  200,000هر نمونه   1306  بدون استفاده از کیت DNA  استخراج  61
  200,000هر نمونه   1307  بدون استفاده از کیت RNAاستخراج   62
  400,000هر نمونه   1308  )استخراج پروتئین (شامل مواد شمیایی و تجهیزات  63
  180,000روزي   1309  )بینوکولر ( استریومیکروسکوپ با عکس برداري  64

 شیکر انکوباتور یخچالدار و رومیزي(دمایی)  65
  125,000روزي   1311  زیستی)شیکر (رشد نمونه هاي 

  135,000روزي   1310  هاي زیستی نگهداري نمونهـ  گروس چمبر  66
  46,000دستگاه   runهر بار   1313  )تهیه یخ(ـ  )Ice makerیخ ساز (  67

(سه نقطه) 850,000  1909  تعیین جرم ملکولی  68  
 )(یک نقطه 600,000

  



 

  تعرفه خدمات آزمایشگاهی
  آزمایشگاه مرکزي

  IN-RL-01-00کد سند: 
  22/09/94تاریخ بازنگري: 

  5 از 4 شماره صفحه:

 

  باشد. ریال می 150,000لغ ب* تعرفه خدمات عمومی؛ به ازاي روزانه م
          هـود،                   حمـام آب گـرم،                     همـزن مکـانیکی،            تـرازو،       آون،  ،               هـود المینـار    ،    ویو                                                                            خدمات عمومی شـامل: هـات پلیـت، سـانتریفوژ معمـولی، بـن مـاري، مـاکرو        

     .              میکروسانتریفوژ   ،       آب مقطر
 

 

 (ریال)تعرفه خدمات    کد آزمون / آزمون دستگاه  ردیف

 400,000  1903  آنالیز اندازه ذرات  69

  زتا پتانسیل  70
  زتا سایز و پتانسیل

1907  400,000 
1908  700,000 

  50,000  1910  دقیقه ) 5فراصوت (   71
 100,000  1911  دقیقه ) 10( همگن ساز  72
73  Dip caoter  1904  50,000  

74  Spin coater  
  هر اجرا 100,000  1905
  هر ساعت 3,500,000  1906

 750,000  1912  ( با توجه به دفعات سانتریفوژ) تست فوتوکاتالیستی  75
76  pH  2009  80,000 
  20,000  2010 ( یک ساعت ) کوره  77
  500,000  1913 (یک هفته ) UVتست   78
  100,000  1314 %1الکتروفورز ژل آگاروز     79

  
  

   



 

  تعرفه خدمات آزمایشگاهی
  آزمایشگاه مرکزي

  IN-RL-01-00کد سند: 
  22/09/94تاریخ بازنگري: 

  5 از 5 شماره صفحه:

 

  باشد. ریال می 150,000لغ ب* تعرفه خدمات عمومی؛ به ازاي روزانه م
          هـود،                   حمـام آب گـرم،                     همـزن مکـانیکی،            تـرازو،       آون،  ،               هـود المینـار    ،    ویو                                                                            خدمات عمومی شـامل: هـات پلیـت، سـانتریفوژ معمـولی، بـن مـاري، مـاکرو        

     .              میکروسانتریفوژ   ،       آب مقطر
 

 

  

  
  
  

 
 

  ردیف
  نام آزمایش یا ارائه خدمات

 میکروبیولوژي
  کد آزمون

  تعرفه (ریال)
  به ساعت  به روز

 30,000 150,000  1801  انکوباتور شیکردار وکلدانکوباتور انکوباتور،  1
 30,000 -  1802 میکروسکوپ نوري  2

  30,000 150,000  1803 شیکرلوله وارلن  3

 - 630,000  1804  لیتري 75و25آزمون میکروبی اتوکالو  4

  بدون سیستم میلی پور پمپ خالء  5
 سیستم میلی پور با

1805  - 
60,000  
150,000 

  20,000  -  1806  کلنی کانتر  6

  240,000  -  1807  اسپکتروفتومتر  7

  340,000  -  1808  محلول سازي  با  اسپکتروفتومتر  8

  دستگاه runهر  100,000  -  1809  استوماچر  9
  -  300,000  1810  (براي هر نمونه) آب آشامیدنی  10
  -  1,950,000  1811  (براي هر نمونه) آزمون آب معدنی  11

  آزمون کپک براي هر نمونه  12
  -  300,000  1812  یال)  25000(به ازاي هر رقت 

  آزمون مخمر براي هر نمونه  13
  -  300,000  1813  ریال)25000(به ازاي هر رقت 

  -  600,000تا200,000  1814  به نوع باکتري ونمونه ارجاعی آزمون هرباکتري بنا  14

 باشد.ریال می 150,000* تعرفه خدمات عمومی؛ به ازاي روزانه میلغ 
 .ترازو، میکروسانتریفوژ، آب مقطر خدمات عمومی شامل: هات پلیت، استریر،

 


