صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی  +گروه بندی  ،نام مدیر فنی  ،اپراتورها و تعرفه ها * مرتب براساس کد آزمون ( ویرایش) 9508
ردیف

کد

نام دستگاه یا فرآیند

نوع آزمون

مدیر فنی

نام اپراتور

1

AAA

AAS

آنالیز شیمیايی

مهندس شجاعی

روح اهلل كاشانکی

2

AAF

AFM

ريزساختار و مورفولوژی

مهندس شجاعی

سحر طیب طاهر

3

AAH

اندازه گیری اثر هال نمونه های
بالک

خواص الکتريکی و نیمه
هاديها

مهندس شجاعی

سحر طیب طاهر

4

AAV

آون (نیمه هاديها)

عملیات حرارتی

مهندس شجاعی

محمدرضا حسن زاده

5

ABJ

بريجمن

رشد بلور

مهندس شجاعی

محمدرضا حسن زاده

6

ACB

اليه نشانی الکتروشیمیايی تحت
پتانسیل يا جريان ثابت ()ECD

پوشش دهی

مهندس شجاعی

نوشین جعفری

7

ACO

اليه نشانی به روش پرتو
الکترونی ()EBD

پوشش دهی

مهندس شجاعی

سحر طیب طاهر

8

ACP

آماده سازی اليه نشانی

آماده سازی نمونه

مهندس شجاعی

سحر طیب طاهر

شرح

محدودیت ها
انحالل اسیدی برای هر نمونه

250,000

انحالل اسیدی با  HFبرای هر نمونه
ذوب قلیائی

350,000

 -3تصوير گیری از نمونه های پودری
فقط در شرايط خاص صورت می گیرد.

امکان انجام آزمون برای اليه های نازک تا
اطالع ثانوی موجود نمی باشد.

حداكثر زمان اليه نشانی  3ساعت

400,000

كوره جذب اتمی ( )GFAASبا هزينه هر عنصر

400,000

آنالیز عناصر اصلی و فرعی تا  5عنصر هر عنصر ***

170,000

آنالیز عناصر اصلی و فرعی  5تا  10عنصر هر عنصر ***

160,000

آنالیز عناصر اصلی و فرعی بیش از  10عنصر هر عنصر ***

150,000

آنالیز عناصر كمیاب مثل Auتا  5عنصر هر عنصر ***

250,000

آنالیز عناصر كمیاب مثل  Auپنج تا  10عنصر هر عنصر ***

220,000

آنالیز عناصر كمیاب مثل Auبیش از  10عنصر هر عنصر ***

200,000

 -1محدوديت سايز اسکن:ماكزيمم
توانايی دستگاه تصوير گیری µ 5 *µ5
مد  Contactدو يا سه بعدی هر تصوير ***
می باشد.

 - 2ماكزيمم اندازه تصوير گیری در
راستای محور  Zبه اندازه  3µمی باشد.

قیمت
مصوب(ریال)

مد  Non-Contactدو يا سه بعدی هر تصوير ***

450,000

550,000

نمونه پودری ***

700,000

***LFM

800,000

اندازه گیری از دمای  80Kالی  400Kو چگالی حاملهای بار ( )nو
تحرک آنها هر نمونه ***

1,500,000

اندازه گیری نمونه های بالک در دمای اتاق هر نمونه ***

500,000

خشک كردن با آون معمولی هر نمونه ساعت (هرساعت اضافه )+ %20

30,000

خشک كردن با آون خالء هر نمونه ساعت (هرساعت اضافه )+ %20

100,000

هر نمونه ساعت(هر ساعت اضافه )%50

1,500,000

خدمات اچ ،آبکاری ،آندايزينگ و اليه نشانی به روش الکتروشیمیايی
تحت پتانسیل ثابت تا  60ولت و يا جريان ثابت تا  10آمپر بدون آماده
سازی هر ساعت

200,000

آماده سازی
 -1محدوده يکنواختی اليه ،برای اليه نشانی فلز و غیرفلز به روش پرتو الکترونی  100نانومتر بدون نیاز
موادی كه نقطه ذوب آنها باالست و زير به كنترل اتمسفر و دما (ارايه مواد توسط مشتری) ( +%40به ازای 100
اليه به دما حساس است ،نیاز به افزايش نانومتر اضافی يا ساعات بعدی)***
فاصله زيراليه تا منبع می باشد كه منجر اليه نشانی فلز و غیرفلز به روش پرتو الکترونی  100نانومتر در دمای
به نرخ نشست كمتر و زمان اليه نشانی اتاق با كنترل اتمسفر (بدون احتساب مواد مصرفی) ( +%40به ازای 100
بیشتر می باشد.
نانومتر اضافی يا ساعات بعدی) ***
 -2در صورتیکه ماده مخلوط يا تركیب اليه نشانی فلز و غیرفلز به روش پرتو الکترونی 100نانومتر تا دمای
باشد ،هیچگونه مسئولیتی در قبال  300درجه سانتی گراد با كنترل اتمسفر (بدون احتساب مواد مصرفی)-
تجزيه در حین عملیات اليه نشانی و ( +40%به ازای  100نانومتر اضافی يا ساعات بعدی)***
حفظ استوكیومتری بر عهده پژوهشگاه
ارايه مشاوره جهت امکان انجام اليه نشانی موارد خاص ( +%40به
نمی باشد.
ازای  100نانومتر اضافی يا ساعات بعدی) ***

100,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

400,000

تهیه تارگت سرامیکی برای اسپاترينگ بدون احتساب مواد مصرفی ***

5,000,000

تهیه تارگت فلزی برای اسپاترينگ بدون احتساب مواد مصرفی ***

1,000,000

تهیه ماسک جهت اليه نشانی بدون احتساب مواد مصرفی هر نمونه
***

300,000

ردیف

کد

نام دستگاه یا فرآیند

نوع آزمون

مدیر فنی

نام اپراتور

9

ACQ

اليه نشانی به روش كندوپاش
()S puttering

پوشش دهی

مهندس شجاعی

سحر طیب طاهر

10

ACR

اليه نشانی به روش كند و پاش
DC

پوشش دهی

مهندس شجاعی

نوشین جعفری

11

ACS

اندازه گیری كربن و گوگرد

آنالیز شیمیائی

مهندس شجاعی

بیتا جمالی نیک

12

ACU

برش پژوهشکده نیمه هاديها

آماده سازی نمونه

مهندس شجاعی

محمدرضا حسن زاده

13

ACV

اندازه گیری پرو فايل C-V

خواص الکتريکی و نیمه
هاديها

مهندس شجاعی

سحر طیب طاهر

14

ADC

اليه نشانی به روش غوطه وری
( )DIP

پوشش دهی

مهندس شجاعی

نوشین جعفری

15

AEC

اندازه گیری رسانائی الکتريکی

خواص الکتريکی و نیمه
هاديها

مهندس شجاعی

سحر طیب طاهر

شرح

محدودیت ها

اليه نشانی فلز و غیر فلز با تارگت  3اينچی  100نانومتر يا يک ساعت
هر كدام زوتر فرا برسد (در صورت ارايه تارگت توسط مشتری)+%40( -
به ازای  100نانومتر اضافی يا ساعات بعدی)***
تارگت های موجود عبارتند از ،ZnO
 ITO، Al2O3قطر تارگت بین  70تا
 76میلیمتر ،محدوده يکنواختی ضخامت
اليه حداكثر  2در  2سانتیمتر  ،فشار تا
 6-10تور  ،فشار كاری با انتخاب
مشتری از  10-2تا  ، 3-10گاز آرگون
 ، 99.999حداكثر توان قابل اعمال 300
وات با توجه به تحمل تارگت

اليه نشانی فلز و غیر فلز با تارگت  3اينچی  100نانومتر يا يک ساعت
هر كدام زوتر فرا برسد تحت اتمسفر كنترل شده (در صورت ارايه
تارگت توسط مشتری) +%40( -به ازای  100نانومتر اضافی يا ساعات
بعدی) ***
اليه نشانی فلز و غیر فلز با تارگت  3اينچی  100نانومتر يا يک ساعت
هر كدام زوتر فرا برسد تحت اتمسفر كنترل شده تا دمای زيراليه 300
درجه (در صورت ارايه تارگت توسط مشتری) ( +%40به ازای 100
نانومتر اضافی يا ساعات بعدی)***
استفاده از پالسمای  RFبا كنترل اتمسفر هر ساعت استفاده ( +%40به
ازای  100نانومتر اضافی يا ساعات بعدی)***
گلوديسشارژ هرساعت***
اليه نشانی فلزات با تارگت  2اينچی  100نانومتر (بدون احتساب مواد
مصرفی) بدون كنترل اتمسفر ( +%40به ازای  100نانومتر اضافی يا
ساعات بعدی)

تارگت های موجود :مس ،تانتالوم ،نیکل،
اليه نشانی فلزات با تارگت  2اينچی  100نانومتر (بدون احتساب مواد
تیتانیوم  ،خال تا  10-2تور  ،محدوده
مصرفی) با كنترل اتمسفر ( +%40به ازای  100نانومتر اضافی يا ساعات
يکنواختی اليه  1در  1سانتیمتر
بعدی)
استفاده از پالسمای  DCبا كنترل اتمسفرهر ساعت استفاده ( +%40به
ازای  100نانومتر اضافی يا ساعات بعدی)

قیمت
مصوب(ریال)

1,600,000

2,000,000

2,500,000

1,000,000
800,000

400,000

600,000

500,000

كربن يا گوگرد به تنهائی

300,000

اندازه گیری همزمان كربن و گوگرد

500,000

هر قطعه شیشه ای (كوارتز و پیركس)

40,000

هر قطعه سرامیکی يا فوالدی

60,000

هر قطعه سرامیکی ( جهت ديالتومتری)

200,000

محدوده ظرفیت قابل اندازه گیری نیاز به
در دمای محیط با فركانس  1تا  30هرتز و ولتاژ  -79 ~ +79ولت
كانتکت گذاری ،اطالع از حدود ظرفیت
هرنمونه
پیش از انجام ازمون الزامی است.

500,000

تحت  BTSبا قابلیت اعمال ولتاژ استرس  -79 ~ +79ولت هرنمونه

500,000

هر نمونه

150,000

فقط در مورد نمونه هايی كه اليه نازک بررسی امکان انجام آزمون در مورد نمونه های اليه نازک
به صورت يکنواخت روی آنها پوشش اندازه گیری رسانائی الکتريکی  ،تشخیص نوع نیمرسانا  ،تعیین ضخامت
داده شده و استحکام و يکنواختی كافی از روی رسانائی الکتريکی به روش  FPPجهت اليه های نازک هر
دارند.
نمونه هر مشخصه
طول نمونه حداقل بايستی  6برابر
ضخامت آن باشد .در صورتیکه محدوده
مقاومت نمونه از چند ده اهم بر سانتیمتر
اندازه گیری رسانائی الکتريکی نمونه های بالک در دمای اتاق هرنمونه
بیشتر باشد نیاز به كانتکت گذاری می
باشد.
بررسی امکان انجام آزمون در مورد نمونه های بالک

50,000
100,000
200,000

400,000

تعیین نوع نیم رسانائی به روش ترمو الکتريک هر نمونه

100,000

16

AED

گاوس متر

اندازه گیری میدان مغناطیسی

مهندس شجاعی

نوشین جعفری

اندازه گیری میدان مغناطیسی  ACو  DCاز  0تا  3000گاوس با دقت
 1گاوس و تا  200گاوس با دقت  0.1گاوس هر آزمون

50,000

17

AEP

پرفیلومتر (اندازه گیری ضخامت
اليه نازک)

ريزساختار ومورفولوژی

مهندس شجاعی

سحر طیب طاهر

اندازه گیری ضخامت اليه نازک تا دقت  2نانومتر هر نمونه

400,000

كوره باكسی تا  600°با يکساعت ماندگاری (هر ساعت اضافه )%20 +

150,000

18

AFB

كوره باكسی (شناخت مواد)

عملیات حرارتی

مهندس شجاعی

طاهر دين محمدپور

ابعاد كوره 15*25سانتی متر  -امکان
برنامه ريزی ندارد.
كوره باكسی تا  1200°با يکساعت ماندگاری (هر ساعت اضافه )%20 +

250,000

ردیف

کد

نام دستگاه یا فرآیند

نوع آزمون

مدیر فنی

نام اپراتور

محدودیت ها

19

AFH

كوره آزمايشگاهی تحت خالء باال

عملیات حرارتی

مهندس شجاعی

عبدالرضا سلیمانی

ابعاد كوره  3*6سانتی متر  -امکان
برنامه ريزی ندارد.

20

اسپکترو فتومتر مادون قرمز
 FTIR( AFTو  ) IRپژوهشکده نیمه
هاديها

اسپکتروسکوپی

مهندس شجاعی

نادی شجاعی

21

AFV

كوره تیوبی (نیمه هاديها)

عملیات حرارتی

مهندس شجاعی

22

AFW

كوره باكسی (نیمه هادی ها)

عملیات حرارتی

مهندس شجاعی

محمدرضا حسن زاده

23

AFX

سیستم خالء

آماده سازی نمونه

مهندس شجاعی

محمدرضا حسن زاده خالء تا ده به توان منفی پنج  TORRخالء هر نمونه آمپول

24

AHP

Hot Press

آماده سازی نمونه

مهندس شجاعی

محمدرضا حسن زاده

25

AHV

سختی سنجی ويکرز

خواص مکانیکی

مهندس شجاعی

سمانه غفرانی

26

AIC

ICP

آنالیز شیمیائی

مهندس شجاعی

بیتا جمالی نیک

 -1محلول آبی

شرح
تحت خالء  2×10 -5تور تا دمای  600درجه سانتی گرادهر ساعت
()20%+

1,000,000

نمونه های جامد و مايع در مد  Midهر نمونه

320,000

كوره تیوبی تا  1000درجه هر ساعت ( %20+برای ساعت اضافی)
كوره تیوبی 1000درجه به باال هر ساعت ( %20+برای ساعت اضافی)

350,000

كوره تیوبی  1000درجه تحت اتمسفر اكسیژن آرگون نیتروژن هرساعت
( 20%+برای ساعت اضافی)

800,000

كوره تیوبی  1000درجه تحت اتمسفر هیدروژن  -تحت خالء هر ساعت
( 20%+برای ساعت اضافی)

1,000,000

ساعت ( %20+برای ساعت اضافی)

با توجه به تهیه بوته قبل از ثبت آزمون بوته آلومینايی  250سی سی درجه  2در صورت نیاز برای عملیات
با اپراتور هماهنگی الزم صورت گیرد .حرارتی هر بوته***

300,000

كوره باكسی تا  1400درجه با يک ساعت ماندگاری (هرساعت اضافه
)+ 20%

350,000
150,000
1,500,000

هر نمونه
حضور متقاضی به هنگام انجام آزمون بررسی امکان انجام آزمون روی نمونه ها
الزامی است.
هر نمونه با حداقل  5ايندنت سالم

27

AID

تهیه آب ديونايزر

28

AMM

29

AMS

میکروسکوپ نوری

ريزساختار و مورفولوژی

مهندس شجاعی

نادی شجاعی

500,000

انحالل اسیدی برای هر نمونه
اانحالل  HFبرای هر نمونه

350,000

انحالل به روش ذوب قلیايی

400,000

تعداد آنالیز تا  5عنصر در هر نمونه به ازای هر عنصر مبلغ ***

170,000
150,000
140,000
250,000
220,000
200,000
25,000

تعداد آنالیز تا  10عنصر در هر نمونه به ازای هر عنصر مبلغ ***

آنالیز عناصر كمیاب بیش از  10عنصر به ازای هر عنصر مبلغ ***

میکروسکوپ متالوگرافی

100,000
250,000

آنالیز عناصر كمیاب تا  5عنصر به ازای هر عنصر مبلغ ***

آماده سازی نمونه

150,000

ابعاد كوره 10*10سانتی متر  -امکان كوره باكسی تا  1200درجه با يک ساعت ماندگاری (هرساعت اضافه
برنامه ريزی دارد.
)+ 20%

عناصر كمیاب شامل Pt, Au , Ruو ....آنالیز عناصر كمیاب تا  10عنصر به ازای هر عنصر مبلغ ***

ريزساختار و مورفولوژی

توافقی

250,000

تعداد آنالیز باالتر از  10عنصر در هر نمونه به ازای هر عنصر مبلغ ***

مهندس شجاعی

1,500,000

بوته آلومینايی  250سی سی درجه  1در صورت نیاز برای عملیات
حرارتی هر بوته***

كوره باكسی تا  600درجه با يک ساعت ماندگاری (هرساعت اضافه
)+ 20%

مهندس شجاعی

1,300,000

500,000

بوته آلومینايی در صورت نیاز برای عملیات حرارتی هر بوته***

بیتا جمالی نیک

450,000
300,000

كوره تیوبی كاربید سیلیسیم  1500درجه تحت اتمسفر اكسیژن آرگون
ابعاد كوره  4*10سانتی متر  -محدوده نیتروژن درجه ( %20+برای ساعت اضافی)
محمدرضا حسن زاده
گرمايی  10سانتی متر  -امکان برنامه
ريزی دارد.
كوره تیوبی كاربید سیلیسیم  1500درجه تحت خالء تا  10 -5تور هر

محمدرضا حسن زاده

650,000

تحت خالء  2×10 -5تور تا دمای  1200درجه سانتی گرادهر ساعت
()20%+

 -2نمونه هايی كه قابلیت پودر شدن
نمونه های جامد و مايع در مد  Farهر نمونه
ندارد ،امکانپذير نمی باشد.

ابعاد كوره  2*5سانتی متر  -محدوده
گرمايی  5سانتی متر  -امکان برنامه
ريزی دارد.

قیمت
مصوب(ریال)

به ازای هر لیتر

حداكثر برداشت روزانه  5لیتر
مشاهده هر نمونه

ارتفاع نمونه بزرگتر از  1cmنباشد .مشاهده هر ساعت ( واحد دقیقه برای بیش از  15دقیقه امکانپذير است)

50,000
400,000

نام اپراتور

ردیف

کد

نام دستگاه یا فرآیند

نوع آزمون

مدیر فنی

30

AMT

مانت

آماده سازی نمونه

مهندس شجاعی

31

APH

پولیش (متالوگرافی)

آماده سازی نمونه

مهندس شجاعی

محمدرضا حسن زاده

32

APM

آسیاب سیاره ای ايرانی (نیمه
هاديها)

خردايش

مهندس شجاعی

محمدرضا حسن زاده

33

APN

سنگ زنی

آماده سازی نمونه

مهندس شجاعی

محمدرضا حسن زاده

34

APO

پولیش (شناخت مواد)

آماده سازی نمونه

مهندس شجاعی

طاهر دين محمدپور

35

APR

پرس پژوهشکده نیمه هاديها

آماده سازی نمونه

مهندس شجاعی

محمدرضا حسن زاده

36

APS

آسیاب ريچ با سنسور دما و فشار
(آسیاب  RETSCHآلمانی)
P M400

خردايش

مهندس شجاعی

37

ARP

فلورسانس اشعه ايکس XRF2

آنالیز شیمیائی

مهندس شجاعی

ثريا برنای زنوزی

38

ASC

پوشش دهی

مهندس شجاعی

نوشین جعفری

39

 SEM1میکروسکوپ الکترونی
ASE
روبشی

ريزساختار و مورفولوژی

مهندس شجاعی

سمانه غفرانی

آماده سازی نمونه

مهندس شجاعی

سمانه غفرانی

ريزساختار و مورفولوژی

مهندس شجاعی

نادی شجاعی /سحر
طیب طاهر/سمانه
غفرانی

خردايش

مهندس شجاعی

محمدرضا حسن زاده

شرح

محدودیت ها

حداكثر  3cmقطر نمونه  ،حداكثر  180هر نمونه ( درصورتی كه تعداد نمونه بیش از سه عدد در يک مانت باشد
طاهر دين محمدپور
هزينه آن دو برابر می شود)
سانتی گراد دمای مانت نمونه
در اختیار قراردادن دستگاه هر ساعت

انجام توسط اپراتور

قیمت
مصوب(ریال)
80,000
50,000

پولیش كاغذ سنباده هر نمونه

30,000

پولیش با خمیر الماسه تا  6میکرون
پولیش با خمیر الماسه تا  3میکرون
پولیش با خمیر الماسه تا  1میکرون

80,000
140,000
230,000

 -1امکان نصب چند كاپ در هر
اجرا وجود دارد.
 -2نمونه های آتش گیر و انفجاری
پذيرفته نمی شود.
 -3آسیاب مواد ناشناخته
امکانپذير نمی باشد.

آسیاب سیاره ای با كاپ فوالدی با حجم  200سی سی هر نمونه ساعت

60,000

 -4شرايط آسیاب بايد توسط مشتری
اعالم شود.
 -5قبل از انجام آسیاب با اپراتور
هماهنگ شود.
قطر نمونه حداكثر  3سانتی متر

هر نمونه

200,000

پولیش كاغذ سنباده هر نمونه

30,000

پولیش با خمیر الماسه تا  6میکرون

80,000

پولیش با خمیر الماسه تا  3میکرون

140,000

پولیش با خمیر الماسه تا  1میکرون

230,000

پولیش با خمیر الماسه تا  0.25میکرون

350,000

خدمات اچ

65,000

پرس سرد با قالب  10میلی متر هر نمونه

30,000

نمونه عادی هر ساعت (كاپ زيركونیا)

130,000

كاپ فوالدی  -كاپ تنگستن كاربايد -
محمدرضا حسن زاده
كاپ زيركونیا با حجم  250سی سی نمونه های اكسید شونده يا آتشزا هر ساعت (كاپ فوالدی  -كاپ
تنگستن كاربايد) با گاز آرگون

180,000

 -1از عنصر  Siتا  Uقابل شناسايی
است.
 -2دستگاه قادر به شناسايی عناصر با
عدد اتمی كمتر از 14نمی باشد.

آنالیز نقطه ای (نیمه كمی)

400,000

 -3ابعاد نمونه بالک نهايتاً cm4*4
باشد.
 -4عمق نفوذ اشعه  80میکرومتر می
باشد.
اليه نشانـی به روش دورانی
()S pin_ Coating

40

ASF

41

 SEM2میکروسکوپ الکترونی
ASM
روبشی

42

ASP

پوشش دهی كربن

SPE X

هر نمونه

150,000

بزرگترين قطر نمونه حداكثر  10سانتیمتر

 -1آنالیز عنصری صورت نمیگیرد.
 -2برای ديدن ذرات نانومتری
محدوديت رزولوشن وجود دارد.

هر ساعت در اختیار قرار دادن دستگاه

400,000

آنالیز  SEMمعمولی هر ساعت (حداقل زمان پذيرش  15دقیقه)

900,000

پوشش دهی طال ( هر ران بین  1تا  6نمونه )

420,000

برای هر ران از  1تا  6نمونه

250,000

 -1آنالیز عنصری صورت نمیگیرد.
 -2برای ديدن ذرات نانومتری
آنالیز  SEMمعمولی هر ساعت (حداقل ورودی  15دقیقه)
محدوديت رزولوشن وجود دارد.

900,000

كاپ فوالدی ،دو كاپه هرساعت

100,000

كاپ زيركونیايی ،دو كاپه هرساعت

120,000

ظرفیت هر كاپ حدود  10گرم

شرح

محدودیت ها

ردیف

کد

نام دستگاه یا فرآیند

نوع آزمون

مدیر فنی

نام اپراتور

43

ATE

 TEMمیکروسکوپ الکترونی
عبوری ***

ريزساختار و مورفولوژی

مهندس شجاعی

فريدون حصاری

44

AVE

آون (شناخت مواد)

عملیات حرارتی

مهندس شجاعی

طاهر دين محمدپور

خشک كردن با آون معمولی هر نمونه ساعت (هر ساعت اضافه )%20 +

45

AVN

ورنوئل

رشد بلور

مهندس شجاعی

محمدرضا حسن زاده

هر نمونه ساعت (هرساعت اضافه )+ %20

46

AXF

فلورسانس اشعه ايکس XRF1

آنالیز شیمیائی

مهندس شجاعی

ثريا برنای زنوزی

47

AXG

آماده سازی نمونه بصورت قرص
جهت XRF

آماده سازی نمونه

مهندس شجاعی

طاهر دين محمدپور

48

 XRD2پژوهشکده نیمه هاديها
AXP
با امکان شناسائی فاز

ريزساختار و مورفولوژی

مهندس شجاعی

ثريا برنای زنوزی

49

 XRD1پژوهشکده نیمه هاديها
AXR
با امکان شناسائی فاز

ريزساختار و مورفولوژی

مهندس شجاعی

سیامک نورائی

50

AXS

GC-F ID

كروماتوگرافی

مهندس شجاعی

علی آقاخانی /بیتا
جمالی نیک

فقط نمونه های آلی بدون آب ،برای
برای يک تزريق ساده نمونه مايع با برنامه كروماتوگرافی
نمونه های آبی و خاص كه نیاز به
مشخص با ستون نیمه قطبی ( استانداردهای نمونه همراه مشتری
آماده سازی دارند با هماهنگی اپراتور
بايد باشد) هر نمونه***
و توافقی انجام می شود.

51

AXT

GC-TCD

كروماتوگرافی

مهندس شجاعی

علی آقاخانی /بیتا
جمالی نیک

شناسايی كیفی و كمی بر اساس
استانداردهای است كه مشتری ارائه
می دهد

52

AXY

گراويمتری (وزن سنجی)

آنالیز شیمیايی

مهندس شجاعی

بیتا جمالی نیک

اين آزمون امکان عیارسنجی آلیاژهای
نقره تا خلوص  %98را فراهم می سازد.

مشاهده نمونه با  TEMهر ساعت

تعیین نیمه كمی عناصر موجود در نمونه (در مورد نمونه های پودری
نمونه های مايع امکانپذير نمی باشد .نیاز به آماده سازی دارد و به صورت مجزا بايد ثبت گردد).

آماده سازی نمونه بصورت قرص ذوبی

آماده سازی نمونه بصورت قرص پودری

قیمت
مصوب(ریال)
5,000,000

30,000

1,500,000

500,000

450,000

100,000

 -1ابعاد نمونه نهايتاً 6cm * 6cm
باشد.
 - 2عمق نفوذ اشعه  80میکرون است اسکن نرمال بین  5تا  80درجه  -گام 0.02 :درجه  -گام زمانی 0.5:ثانیه
،در نمونه ای اليه نازک محدوديت ايجاد
می نمايد.
 -3مقدار نمونه های پودری حداقل 0.3
گرم باشد و در مقادير كمتر حتماً با
اپراتور هماهنگی بعمل آيد.
اسکن سفارشی هر  30دقیقه***

450,000

400,000

 -4نمونه های كربنی و آهن دار با
هماهنگی اپراتور امکانپذير میباشد.
 -5سطح نمونه ای بالک تا حد امکان
صاف باشد.
 -1نمونه های آمورف
امکانپذير نمی باشد.
 -2نمونه های مايع
امکانپذير نمی باشد.
 -3شناسايی فازهای زير %5
وزنی امکانپذير نمی باشد.
 -4برای نمونه های  XRDدر دماهای
باالتر از محیط ( )HTKبا اپراتور
هماهنگ شود.

شناسايی فازی نمونه به ازای هر فاز

100,000

اسکن نرمال بین  5تا  80درجه  -گام 0.02 :درجه  -گام زمانی 0.5:ثانیه

450,000

اسکن سفارشی هر  30دقیقه***

400,000

شناسايی فازی نمونه به ازای هر فاز

100,000

برای يک تزريق ساده نمونه گاز هر نمونه***

500,000

700,000

گراويمتری نقره و مس

300,000

گراويمتری نقره و مس ،هضم اسیدی ،آنالیز اتمی يک عنصر ديگر

500,000

گراويمتری نقره و مس ،هضم اسیدی ،آنالیز اتمی دو عنصر ديگر

650,000

گراويمتری نقره و مس ،هضم اسیدی ،آنالیز اتمی سه عنصر ديگر

800,000

ردیف

کد

نام دستگاه یا فرآیند

نوع آزمون

مدیر فنی

نام اپراتور

53

EBC

كشت میکروب (سنجش خواص
آنتی باكتريال)

آزمايشهای زيستی

دكتر بیگ زاده

ژيال ضیائی راد

54

EBO

BODTrack

آزمايشهای زيستی

دكتر بیگ زاده

ژيال ضیائی راد

55

ECB

سانتريفیوژ ( آزمايشگاه
بیوتکنولوژی )

آماده سازی نمونه

دكتر بیگ زاده

ژيال ضیائی راد

56

ECD

COD

آزمايشهای زيستی

دكتر بیگ زاده

مريم ياوری

57

ECE

سانتريفیوژ ( آزمايشگاه محیط
زيست )

آماده سازی نمونه

دكتر بیگ زاده

كتايون كريمیان

شرح

محدودیت ها

روش كیفی ( به روش ديسک نفوذی) با هر باكتری
روش كمی (به روش  )CFUبا يک باكتری هر نمونه

قیمت
مصوب(ریال)
1,000,000

2,000,000

روش كمی (به روش  )CFUبا دو باكتری هر نمونه
3,500,000
حتی االمکان ارائه اطالعاتی در خصوص نوع نمونه (آب  -پساب يا
فاضالب (شهری يا صنعتی)) و محدوده آاليندگی نمونه (رقیق-
معمولی -غلیظ -خیلی غلیظ) برای هر نمونه

400,000

سانتريفیوژ يخچالدار  6كاپه با حداكثر دور  15000rpmدر صورت
استفاده از يخچال هر ساعت

600,000

سانتريفیوژ يخچالدار  6كاپه با حداكثر دور  15000rpmبدون استفاده
از يخچال هر ساعت

360,000

سانتريفیوژ با  4كاپ  250میلی لیتری با حداكثر دور  4000rpmهر
ساعت

600,000

سانتريفیوژ با  28كاپ  15میلی لیتری با حداكثر دور  4000rpmهر
ساعت

180,000

آنالیز  CODهر نمونه

500,000

استفاده از راكتور به تنهايی ،هر ساعت

100,000

سانتريفیوژ  6كاپه با حداكثر دور  13000rpmهر ساعت

360,000

58

ECF

59

ECG

تنسیومتر
فرمانتور

آزمايشهای زيستی

دكتر بیگ زاده

مريم ياوری

آزمايشهای زيستی

دكتر بیگ زاده

ژيال ضیائی راد

هزينه بر اساس شرايط متغیر خواهد بود***.

توافقی

60

EFD

فريز دراير ( پژوهشکده انرژی )

آماده سازی نمونه

دكتر بیگ زاده

ژيال ضیائی راد

هر ساعت

30,000

61

EFT

اسپکترو فتومتر مادون
قرمز( FTIRو )IRپژوهشکده
انرژی

اسپکتروسکوپی

دكتر بیگ زاده

علی كاووسی رحیم

نمونه (مايع ،ويسکوز،پودر  ،جامد) هر نمونه

320,000

62

EFU

ويسکوزيمتر

خواص فیزيکی

دكتر بیگ زاده

علی كاووسی رحیم

هر نمونه ***

300,000

63

EFV

اولتراسون پروبی

آماده سازی نمونه

دكتر بیگ زاده

علی كاووسی رحیم

64

كروماتوگرافی گازی با
EGM
آشکارسازی جرمی ()GCMS

كروماتوگرافی

دكتر بیگ زاده

آذرمیدخت حسین نیا/
محبوبه بنی فاطمی

65

EHP

كروماتوگرافی مايع باكارائی باال
()HPLC

كروماتوگرافی

دكتر بیگ زاده

كتايون كريمیان

66

EIC

آيون كروماتوگرافی

كروماتوگرافی

دكتر بیگ زاده

محبوبه بنی فاطمی

هر نمونه

نمونه کامالً بدون آب باشد.

500,000

تا سقف  20دقیقه ،هر نمونه ***

500,000

مخلوط با اجزا شناخته شده هر نمونه ***

1,200,000

مخلوط با اجزا ناشناخته هر نمونه ***

2,000,000

شناسائی اجزا با تعیین درصد ***

1,500,000

 HPLCبا شرايط كروماتوگرافی مشخص ( با استفاده از حاللهای رايج:
آب  ،متانول  ،استونیتريل)

1,300,000

 HPLCبا شرايط كروماتوگرافی نامشخص ***

توافقی تا سقف
3،000،000

آماده سازی اولیه ( باتوجه به نوع آماده سازی )

300,000

در صورت ارائه حالل و انجام توسط مشتری (با تشخیص مسئول
دستگاه)

600,000

اندازه گیری فورفورال در روغن ترانسفورماتور با استاندارد  D5837هر
نمونه

2,000,000

بدون آماده سازی

500,000

با آماده سازی

700,000

67

ELS

خدمات آزمايشگاهی گروه محیط
زيست

ساير خدمات

دكتر بیگ زاده

كتايون كريمیان/علی
كاووسی /ژيال ضیائی
راد /مريم ياوری

شامل خدمات عمومی نظیر تبخیر ،تقطیر ،نقطه ذوب ،نقطه جوش و . . .
***

توافقی

68

EML

اندازه گیری مشخصه های
هواشناسی

انرژی تجديدپذير

دكتر بیگ زاده

سیدمحمود هاشمی نژاد

اندازه گیری سرعت و جهت باد و همچنین دما  ،فشار هوا  ،میزان
رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم در ارتفاع  30يا  40متری با فاصله
يک دقیقه برای هر روز

72,000

ردیف

کد

نام دستگاه یا فرآیند

نوع آزمون

مدیر فنی

نام اپراتور

69

EMP

مولتی پارامتر

آزمايشهای زيستی

دكتر بیگ زاده

مريم ياوری

70

ENF

بررسی خواص نانو سیال

خواص فیزيکی

دكتر بیگ زاده

امیر حسین زمزمیان

71

EPO

نمونه برداری و اندازه گیری
آالينده ها

آالينده های هوا

دكتر بیگ زاده

علی كاووسی رحیم

72

EPV

اندازه گیری خواص فتو ولتائیک

انرژی تجديدپذير

دكتر بیگ زاده

سیدمحمود هاشمی نژاد

محدودیت ها

شرح

قیمت
مصوب(ریال)

اندازه گیری پارامترهای  PHو  DOو هدايت هر نمونه

150,000

ساخت هر نمونه نانو سیال با غلظت های حجمی معین تا حجم نانو
سیال حداكثر  200میلی لیتر

1,400,000

اندازه گیری ضريب هدايت حرارتی هر نمونه نانو سیال

1,400,000

ويسکومتری و تعیین ارزش حرارتی هر نمونه نانو سیال

1,400,000

اندازه گیری ضريب انتقال حرارت جابجائی نانوسیال در سیکل های
حرارتی معین برای هر نمونه

7,000,000

خدمات مشاوره برای آماده سازی و طراحی آزمايشات و تحلیل نتايج

11,200,000

نمونه برداری هوا جهت تركیبات آلی فرار با روش استاندارد D3686
هر نمونه *** (هزينه اياب و ذهاب اضافه می شود)

800,000

اندازه گیری بنزن ـ تولوئن ـ اتیل بنزن و زايلن در نمونه های هوا
توسط جاذب چاركول با استاندارد  D3687برای نمونه اول

2,500,000

اندازه گیری بنزن در حالل های حلقوی با گاز كروماتوگرافی با استاندارد
 D4534برای نمونه اول

2,500,000

اندازه گیری كل ذرات معلق با استفاده از پمپ ***
(هزينه اياب و ذهاب اضافه می شود).

توزيع ذرات با دستگاه (*** GRIMMهرساعت اضافه )+ %20
(هزينه اياب و ذهاب اضافه می شود).
اندازه گیری و جمع آوری ذرات ( TSPيا  PM10يا  )PM2.5با
دستگاه *** PQ200
(هزينه اياب و ذهاب اضافه می شود).

500,000

500,000

1,500,000

توزيع ذرات در  6طبقه با استفاده از ايمپکتور (حجم هوای باال)***
(هزينه اياب و ذهاب اضافه می شود).

1,500,000

توزيع ذرات در  9طبقه با استفاده از ايمپکتور (حجم هوای كم) ***
(هزينه اياب و ذهاب اضافه می شود).

1,500,000

آماده سازی فیلتر (آون ،توزين با ترازوی مخصوص فیلتر و ***)...

50,000

آزمون پانل های فتو ولتائیک تا توان  300وات (  60ولت  6آمپر) شامل
منحنی های مختلف عملکردی هر نمونه

آزمون كامل طی دوره زمانی يک هفته ای شامل اخذ پارمترهای مدار

1,000,000

2,000,000

ردیف

کد

نام دستگاه یا فرآیند

نوع آزمون

مدیر فنی

نام اپراتور

73

ESZ

تست سايش و ضريب اصطکاک
تركیبی (خطی و دورانی)
پژوهشکده انرژی

خواص مکانیکی

دكتر بیگ زاده

محمد حق بیان

74

EUV

اسپکتروفوتومتری ()UV-Vis
پژوهشکده انرژی

اسپکتروسکوپی

دكتر بیگ زاده

مريم ياوری

محدودیت ها

75

EUW

P yranometer

تابش سنج خورشید

دكتر بیگ زاده

حمید رضا حقگو

76

اندازه گیری شدت تابش خورشید
EUX
توسط دستگاه پیرانومتر

تابش سنج خورشید

دكتر بیگ زاده

سید محمود هاشمی
نژاد

داده های لحظه ای(هر ثانیه)

داده های ساعتی

داده های ساعتی

داده های ساعتی

داده های ساعتی

شرح

قیمت
مصوب(ریال)

تست سايش و ضريب اصطکاک تركیبی ( خطی و دورانی) با قابلیت
تست در دماها و بارهای مختلف و محیط های خشک و تر

500,000

جذب نقطه ای (ساعتی)

100,000

طیف

170,000

اندازه گیری تابش كل با فاصله زمانی معین (داده برداری توسط دستگاه
 )Kipp & Zonenبه صورت روزانه

40,000

اندازه گیری تابش كل با فاصله زمانی معین (داده برداری توسط دستگاه
 )Kipp & Zonenبه صورت ماهیانه

350,000

اندازه گیری تابش كل با فاصله زمانی معین (داده برداری توسط دستگاه
 )Kipp & Zonenبه صورت سالیانه

1,900,000

اندازه گیری تابش پراكنده با فاصله زمانی معین (داده برداری توسط
دستگاه)Kipp & Zonenبه صورت روزانه

40,000

اندازه گیری تابش پراكنده با فاصله زمانی معین (داده برداری توسط
دستگاه )Kipp & Zonenبه صورت ماهیانه

350,000

اندازه گیری تابش پراكنده با فاصله زمانی معین (داده برداری توسط
دستگاه )Kipp & Zonenبه صورت سالیانه

1,900,000

میزان تابش مستقیم با فاصله زمانی معین ( با استفاده از داده های
بدست آمده ) به صورت روزانه

40,000

میزان تابش مستقیم با فاصله زمانی معین ( با استفاده از داده های
بدست آمده ) به صورت ماهیانه

350,000

میزان تابش مستقیم با فاصله زمانی معین ( با استفاده از داده های
بدست آمده ) به صورت سالیانه

1,900,000

اندازه گیری مدت زمان آفتابی در هرساعت ( داده برداری توسط دستگاه
 )Kipp & Zonenبه صورت روزانه

40,000

اندازه گیری مدت زمان آفتابی در هرساعت ( داده برداری توسط دستگاه
 )Kipp & Zonenبه صورت ماهانه

350,000

اندازه گیری مدت زمان آفتابی در هرساعت ( داده برداری توسط دستگاه
 )Kipp & Zonenبه صورت سالیانه

1,900,000

اندازه گیری شدت تابش كل برای زاويه افقی و  45درجه در منطقه
مشکین دشت كرج برحسب وات بر متر مربع

72,000

77

EUY

P ower Analyser

كیفیت توان الکتريکی

دكتر بیگ زاده

فرهاد براتی

تا ولتاژ 1kV

اندازه گیری شاخصهای كیفیت برق برای هر نمونه

2,000,000

78

EUZ

فرآيند تست ابرخازن

خواص الکتريکی و نیمه
هاديها

دكتر بیگ زاده

فرهاد براتی

ابرخازن تا 48V

اندازه گیری ظرفیت و مقاومت معادل برای هر نمونه

5,000,000

79

NAA

جذب اتمی

آنالیز شیمیائی

دكتر مظفری

فرزانه زمانی

پیش از درخواست آزمون با كارشناس
هماهنگی جهت امکان انجام آزمون
صورت پذيرد.

80

NAL

Auto lab

الکترو شیمی

دكتر مظفری

ملیحه غفاری

هر عنصر ( مس  ،منگنز  ،كبالت  ،روی  ،نیکل و رونیوم )***

275,000

هرتست امپدانس به ازای هرساعت كار

500,000

هر تست الکتروشیمی به ازای هرساعت كار

500,000

ردیف

کد

نام دستگاه یا فرآیند

نوع آزمون

مدیر فنی

نام اپراتور

81

NBE

 BETسطح ويژه (پژوهشکده
نانو)

خواص فیزيکی

دكتر مظفری

ملیحه غفاری

82

NBS

بیضی سنجی

خواص اپتیکی

دكتر مظفری

نوشین جعفری

83

NCA

سانتريفیوژ ( آزمايشگاه استخراج )

آماده سازی نمونه

دكتر مظفری

فرزانه زمانی

شرح

محدودیت ها

حداقل مقدار ماده  0/2گرم .نمونه نبايد
با توزيع تخلخل زير 100نانو ومنحنی جذب و واجذب ( در صورت
تا دمای 150درجه ساتیگراد دچار
تغییرات فیزيکی از جمله افزايش حجم ،افزايش نمونه مبلغ افزايش دارد)
تولید آب و ذوب شود.
سنجش خواص اپتیکی و دی الکتريکی
اليه های نازک  ،ترجیحا اليه نشانی
شده به روش اسپاترينگ

اندازه گیری طول موج  190تا  800نانومتر بدون مدل سازی هر نمونه
***

پیش از درخواست آزمون با كارشناس
هماهنگی جهت امکان انجام آزمون اندازه گیری طول موج  190تا  800نانومتر با مدل سازی هر نمونه ***
صورت پذيرد.
سانتريفیوژ  6كاپه با حداكثر دور  9000rpmهر ساعت

قیمت
مصوب(ریال)

1,500,000

500,000

1,300,000

330,000

سانتريفیوژ يخچالدار با  28كاپ  2میلی لیتری با حداكثر دور
 14000rpmهر ساعت

660,000

84

NCE

سانتريفیوژ ( آزمايشگاه نانو )

آماده سازی نمونه

دكتر مظفری

نوشین جعفری

سانتريفیوژ  4كاپه با حداكثر دور  4000rpmهر ساعت

180,000

85

NDC

Dip C oating

پوشش دهی

دكتر مظفری

نوشین جعفری

هر ساعت

150,000

پیش تست در موارد تشخیص داده شده برای هر نمونه ***

250,000

86

NDS

DSC

خواص حرارتی

دكتر مظفری

نوشین جعفری

محدوده دمايی دستگاه از منفی 150
تا  600درجه سانتیگراد  ،با امکان كنترل
دقیق نرخ گرمايش و سرمايش
( در صورت عدم ارائه پن از سوی
مشتری مبلغ  100,000 +ريال -در
صورتیکه مدت زمان آزمون بیش از يک در محدوده دمايی  -150تا  400هر نمونه ***
ساعت باشد به ازای هر  15دقیقه
افزايش زمان مبلغ  150.000 +ريال  ،در
صورت نیاز به پیش تست مبلغ+
 250.000ريال)

1,100,000

در محدوده دمايی  -150تا  600هر نمونه ***

1,300,000

87

NDT

جداسازی و تقطیر در خالء

ساير خدمات

دكتر مظفری

فرزانه زمانی

هرساعت به ازای هرنمونه

165,000

88

NER

الکترو ريسی

ساير خدمات

دكتر مظفری

مريم محمدی

هرساعت

120,000
150,000

89

NFB

كوره باكسی (آزمايشگاه نانو)

عملیات حرارتی

دكتر مظفری

نوشین جعفری

كوره باكسی تا  600درجه با يک ساعت ماندگاری (هرساعت اضافه
)+ 20%
كوره باكسی تا 1200درجه با يک ساعت ماندگاری (هرساعت اضافه
)+ 20%

250,000

90

NFC

كوره ذوب القايی خالء ()VIM

آلیاژ سازی تحت خالء

دكتر مظفری

محمدرضا حسن زاده

آلیاژسازی تا حداكثر  10كیلوگرم مذاب هر ران(تهیه قالب بر عهده درخواست كننده می باشد).

91

NFD

فريز دراير ( پژوهشکده نانو )

آماده سازی نمونه

دكتر مظفری

مريم محمدی

هرنمونه ساعت

18,000
250,000

92

NFI

كوره باكسی ( آزمايشگاه بیو)

عملیات حرارتی

دكتر مظفری

مريم محمدی

كوره باكسی تا  900درجه با يک ساعت ماندگاری (هرساعت اضافه
)+ 20%
كوره باكسی تا  1700درجه با يک ساعت ماندگاری (هرساعت اضافه
)+ 20%

1,400,000

93

 NFRكوره باكسی (آزمايشگاه استخراج)

عملیات حرارتی

دكتر مظفری

فرزانه زمانی

ابعاد كوره  25*15سانتی متر

كوره باكسی تا  1200درجه با يک ساعت ماندگاری (هرساعت اضافه
ابعاد كوره  20*20سانتی متر  -امکان )+ 20%
برنامه ريزی دارد.
كوره باكسی تا  1500درجه هر ساعت (هرساعت اضافه )+ %20

7,000,000

250,000

450,000

ردیف

کد

نام دستگاه یا فرآیند

قیمت

نوع آزمون

مدیر فنی

نام اپراتور

محدودیت ها

شرح

94

 NFSكوره تیوبی (آزمايشگاه استخراج)

عملیات حرارتی

دكتر مظفری

فرزانه زمانی

دمای فعلی كوره تیوبی  1200درجه
سانتیگراد است -محدوده گرمايی 15
سانتی متر  -امکان برنامه ريزی دارد.

كوره تیوبی تا  1200درجه تحت اتمسفر اكسیژن آرگون نیتروژن ساعتی
()20%+

1,100,000

هر نمونه مايع

320,000

95

NFT

اسپکترو فتومتر مادون قرمز (
 FTIRو  ) IRپژوهشکده نانو

اسپکتروسکوپی

دكتر مظفری

فرزانه زمانی

هر نمونه ويسکوز

320,000

هر نمونه پودر

320,000

96

NFU

كوره تیوبی ( آزمايشگاه نانو)

عملیات حرارتی

دكتر مظفری

نوشین جعفری

عدم امکان آنالیز نمونه مايع آبی

مصوب(ریال)

هر نمونه جامد

320,000

 HATRهر نمونه

600,000

كوره تیوبی تا 1000درجه ( %20+برای ساعت اضافی)

500,000

كوره تیوبی تا 1000درجه تحت اتمسفر آرگون و نیتروژن ( %20+برای
ساعت اضافی)

800,000

97

NFV

الکترو ريسی

ساير خدمات

دكتر مظفری

نوشین جعفری

هر ساعت

150,000

98

NFW

التراسونیک پروب دار

آماده سازی نمونه

دكتر مظفری

نوشین جعفری

هر ساعت

300,000

در اختیار قراردادن دستگاه هر ساعت

50,000

99

NFX

پولیش

آماده سازی نمونه

دكتر مظفری

نوشین جعفری

100

NLC

دستگاه لیزر دی اكسید كربن

پوشش دهی

دكتر مظفری

منیره گنجعلی

101

NLR

راكتور آزمايشگاهی با دما و فشار
قابل كنترل ( تا  6اتمسفر)

خواص مکانیکی

دكتر مظفری

فرزانه زمانی

102

NMB

خواص مکانیکی بیومواد

خواص مکانیکی

دكتر مظفری

مريم محمدی

103

NMO

مورفولوژی نمونه های زيستی

آزمايشهای زيستی

دكتر مظفری

نويد احمدی نسب

104

NMW

مولتی ويو

آماده سازی نمونه

دكتر مظفری

فرزانه زمانی

105

NOS

بررسی Osteoinductivity

آزمايشهای زيستی

دكتر مظفری

نويد احمدی نسب

106

NPM

آسیاب سیاره ای

خردايش

دكتر مظفری

نوشین جعفری

107

NPR

پرس ( پژوهشکده نانو)

آماده سازی نمونه

دكتر مظفری

مريم محمدی

108

NSC

( Spin Coatingآزمايشگاه
نانو)

پوشش دهی

دكتر مظفری

نوشین جعفری

109

NSH

شیکر الک

آماده سازی نمونه

دكتر مظفری

فرزانه زمانی

در اختیار قراردادن پودر آلومینا و خمیر الماسه هرنمونه
اليه نشانی فلزی امکانپذير
نمی باشد.

هر ساعت

برای انجام آنالیز به ويژه در دمای باالتر فشار جو هرساعت به ازای هرنمونه (هرساعت اضافه )+ %40
از  90درجه سانتیگراد با كارشناس
هماهنگی شود.
تحت فشار هرساعت به ازای هرنمونه (هرساعت اضافه )+ %40
خواص مکانیکی بیومواد هر نمونه

20,000
1,000,000

198,000

275,000
100,000

كشت سلول***

1,000,000

تصوير برداری و بررسی مورفولوژی نمونه های زيستی با میکروسکوپ
اينورث هر نمونه***

500,000

شمارش در هر میدان ديد برای هر نمونه***

500,000

آماده سازی نمونه برای بررسی های مورفولوژی نمونه های زيستی
توسط میکروسکوپ  SEMهر نمونه***

500,000

عدم امکان هضم برخی نمونه های سخت

مانند آلومینا ،سیلیکا ،زيركونیا -انجام آنالیز هر نمونه

539,000

با هماهنگی كارشناس
رنگ آمیزی ***Alkaline phosphatase

500,000

آزمون سنجش فعالیت آنزيم ***Alkaline phosphatase

500,000

هر نمونه ساعت

30,000

تا  20تن هر نمونه

35,000

 20تن به باال هر نمونه

60,000

هر ساعت

150,000

سرند خشک تا  1كیلو گرم***

180,000

سرند تر تا  45میکرون***

200,000

سرند تر تا  20میکرون***

440,000

110

NSI

دستگاه اولتراسونیک پروبی با
توان  2000وات

آماده سازی نمونه

دكتر مظفری

ثريا برنای زنوزی

هر ساعت

600,000

111

NSJ

دستگاه اولتراسونیک پروبی
Misonix

آماده سازی نمونه

دكتر مظفری

ثريا برنای زنوزی

هر ساعت

600,000

112

NSK

سانتريفیوژ ( پايلوت نانو)

آماده سازی نمونه

دكتر مظفری

ثريا برنای زنوزيا

با دور  12000به ازای هر ساعت

330,000

با دور  4000به ازای هر ساعت

180,000

113

NSL

كوره تیوبی ( پايلوت نانو)

عملیات حرارتی

دكتر مظفری

ثريا برنای زنوزی

 900درجه با قابلیت پرج گاز :به ازای هر ساعت

500,000

114

NSM

دستگاه GC

كروماتوگرافی

دكتر مظفری

ثريا برنای زنوزی

برای انجام آنالیز با كارشناس هماهنگی
شود.

برای انجام آنالیز با كارشناس هماهنگی
هر نمونه***
شود.

500,000

ردیف

کد

نام دستگاه یا فرآیند

نوع آزمون

مدیر فنی

نام اپراتور

115

NSO

Sonochemical
(ازمايشگاه نانو)

آماده سازی نمونه

دكتر مظفری

ثريا برنای زنوزی

شرح

محدودیت ها

قیمت
مصوب(ریال)

هر ساعت

300,000

116

NTT

آزمون سمیت سلولی MTT

آزمايشهای زيستی

دكتر مظفری

نويد احمدی نسب

قبل از ثبت درخواست با اپراتور
هماهنگ شود.
n.84ir@yahoo.com

برای هر نمونه به قطر كوچکتر از  10و ضخامت كمتر از  5میلیمتر***

500,000

117

NTU

آزمون تجزيه و تحلیل آماری
نمونه های زيستی

آزمايشهای زيستی

دكتر مظفری

نويد احمدی نسب

قبل از ثبت درخواست با اپراتور
هماهنگ شود.
n.84ir@yahoo.com

هر نمونه***

1.000.000

جذب و عبور مايع همراه با نمونه استاندارد حجم نمونه 50میلی لیتر

200,000

جذب و عبور مايع همراه بدون نمونه استاندارد حجم نمونه 50میلی لیتر

260,000

118

NUV

اسپکترو فتومتر UV-VIS

اسپکتروسکوپی

دكتر مظفری

فرزانه زمانی

عدم امکان آنالیز اليه های نازک غیر درصد عبور پوشش بر روی زيراليه شفاف به ابعاد  1در  15در  30میلی
متر هر نمونه
شفاف ،فلزی و زيراليه سیلیکون

180,000

تعیین غلظت همراه با  3نمونه استاندارد به حجم  50سی سی هر نمونه

180,000

آماده سازی برای نمونه های نانو پودر برای هموژن سازی آنها در حالل

70,000

119

NUW

اسپکترو فتومتر UV-VIS

اسپکتروسکوپی

دكتر مظفری

نويد احمدی نسب

جذب نقطه ای***

25,000

طیف***

100,000

خشک كردن با آون معمولی هر نمونه ساعت (هرساعت اضافه )+ %20

30,000

120

NVD

آون (پژوهشکده نانو)

عملیات حرارتی

دكتر مظفری

نوشین جعفری
خشک كردن با آون خالء هر نمونه ساعت (هرساعت اضافه )+ %20

100,000

121

OUT

خدمات آزمايشگاهی خارج
پژوهشگاه

ساير خدمات

دكتر اشراقی

احمد ظهیر میردامادی/
امیر حسین خصوصی

امور مالی و اداری انجام آزمون در موسسه های خارج از پژوهشگاه

طبق فاكتور

122

PBE

 BETسطح ويژه (پژوهشکده
سرامیک)

خواص فیزيکی

دكتر فرويزی

سید بهزاد طباطبائی

اندازه گیری سطح ويژه هر نمونه ***

1,000,000

123

PBS

استحکام خمشی

خواص مکانیکی

دكتر فرويزی

سید امید علوی

تعیین استحکام خمشی نمونه های سرامیکی در دمای محیط تست سه
نقطه ای و چهار نقطه ای هر ست نمونه برای هر كدام (حداكثر  7عدد)

600,000

124

اندازه گیری استحکام سرامیک ها
PCE
گروه ساخت سرامیک

خواص مکانیکی

دكتر فرويزی

محمدعلی كبیری

اندازه گیری استحکام سرامیک ها گروه ساخت سرامیک هر نمونه

600,000

125

PCR

آسیاب (پژوهشکده سرامیک)

خردايش

دكتر فرويزی

علی اكبر زمانی

126

PCS

استحکام فشاری

خواص مکانیکی

دكتر فرويزی

سید امید علوی

127

PCU

برش (پژوهشکده سرامیک)

آماده سازی نمونه

دكتر فرويزی

علی اكبر زمانی

محدوديت:حداقل ابعاد
6*12*50و6mm*5*20

جنس ديواره پلیمری و گلوله ها از آلومینا بالمیل  5لیتری هر نمونه برای هر شارژ تا  24ساعت
آسیاب سیاره ای هر نمونه هر ساعت(هرساعت اضافه )+ %20

حداقل ابعاد 10mm*10*10

300,000
200,000

هاون عقیق هر نمونه ( تا  300000ريال احتمال افزايش دارد)

200,000

تعیین استحکام فشاری نمونه های سرامیکی در دمای محیط تست چهار
نقطه ای هر ست نمونه (حداكثر  7عدد)

600,000

مواد با سختی  1تا  5موس هر سانتی متر مربع

40,000

مواد با سختی  5تا  7.5موس هر سانتی متر مربع

70,000

مواد با سختی  7.5تا  9موس هر سانتی متر مربع

120,000

آماده سازی برای آزمون RUL

500,000

128

PDA

اندازه گیری دانسیته ،جذب و
تخلخل به روش ارشمیدس

خواص فیزيکی

دكتر فرويزی

محمدعلی كبیری

هر نمونه

100,000

129

PDP

اندازه گیری چگالی پودر

خواص فیزيکی

دكتر فرويزی

بسته به دانسیته پودر بايد حداقل  5گرم
سید بهزاد طباطبائی
باشد.

هر نمونه

400,000

از دمای محیط تا دمای  600درجه (هر ساعت)

800,000

130

PDR

ديالتومتر

خواص حرارتی

دكتر فرويزی

ماندانا شیخانی

 -1ابعاد نمونه  5×5×25میلیمتر - 2
در مورد نمونه های خام با مسئول
دستگاه هماهنگ شود.

از دمای  600درجه تا  1200درجه بازای هر  100درجه  100000ريال
به تعرفه افزوده می شود.

800,000

درخصوص نمونه های گرافیتی و آنالیزهای باالتر از  1200درجه

2,500,000

131

PDS

خشک كن پاششی

آماده سازی نمونه

دكتر مقصودی پور

عباس كشاورز

پاشش دوغاب با متوسط  %30ذرات جامد هر ساعت

300,000

ردیف

کد

نام دستگاه یا فرآیند

نوع آزمون

مدیر فنی

نام اپراتور

132

PEX

اكسترودر

آماده سازی نمونه

دكتر مقصودی پور

عباس كشاورز

133

PFP

فیلتر پرس

آماده سازی نمونه

دكتر مقصودی پور

عباس كشاورز

134

PFR

فراتراوا

خواص فیزيکی

دكتر فرويزی

حسین اسالمی شاهد

135

PFV

كوره تیوبی (سرامیک)

عملیات حرارتی

دكتر فرويزی

ابراهیم جباری

136

PFW

كوره باكسی (سرامیک)

عملیات حرارتی

دكتر فرويزی

ابراهیم جباری

137

PKP

كوره (پايلوت)

عملیات حرارتی

دكتر مقصودی پور

عباس كشاورز

138

PLC

اندازه گیری خـواص دی
الکتريک ()LCR

خواص الکتريکی و نیمه
هاديها

دكتر فرويزی

حسین اسالمی شاهد

139

PPB

بالمیل (پايلوت)

خردايش

دكتر مقصودی پور

عباس كشاورز

140

PPC

پرس ايزو استاتیک سرد CIP

آماده سازی نمونه

دكتر مقصودی پور

عباس كشاورز

شرح

محدودیت ها

قیمت
مصوب(ریال)

هريک ساعت اكسترود كردن

300,000

به ازای هر  50لیتر دوغاب %60

700,000

آماده سازی دوغاب

300,000

برای اندازه گیری ريت

150,000

برای پردازش

300,000

قطر تیوب  50سانتیمتر و محفظه مفید كوره تیوبی تا  1000درجه با يک ساعت ماندگاری تحت كنترل اتمسفر
هیدروژن  ،آرگون و نیتروژن (هرساعت اضافه )+ %20
 15سانتیمتر

1,000,000

قطر تیوب  50سانتیمتر و محفظه مفید كوره تیوبی تا  1400درجه با يک ساعت ماندگاری تحت كنترل اتمسفر
هیدروژن (هرساعت اضافه )+ %20
 15سانتیمتر

1,400,000

قطر تیوب  50سانتیمتر و محفظه مفید كوره تیوبی تا  1400درجه با يک ساعت ماندگاری تحت كنترل اتمسفر
نیتروژن  ،آرگون (هرساعت اضافه )+ %20
 15سانتیمتر

1,200,000

تعیین میزان مواد فرار در فرآيند پخت (اضافه بر هزينه پخت )

80,000

اضافه هزينه برای تهیه مذاب به علت بازكردن درب كوره ذوب

80,000

بوته آلومینايی  250سی سی درجه  1در صورت نیاز برای عملیات
حرارتی هر بوته***

500,000

با توجه به تهیه بوته قبل از ثبت آزمون
بوته آلومینايی  250سی سی درجه  2در صورت نیاز برای عملیات
با اپراتور هماهنگی الزم صورت گیرد.
حرارتی هر بوته***

300,000

بوته آلومینايی در صورت نیاز برای عملیات حرارتی هر بوته***

توافقی

ابعاد كوره 10*10سانتی متر  -امکان كوره باكسی تا  1200درجه با يک ساعت ماندگاری (هرساعت اضافه
)+ 20%
برنامه ريزی دارد.

250,000

ابعاد كوره 15*30سانتی متر  -امکان كوره باكسی تا  1400درجه با يک ساعت ماندگاری (هرساعت اضافه
)+ 20%
برنامه ريزی دارد.

350,000

ابعاد كوره 15*17سانتی متر  -امکان كوره باكسی تا  1700درجه با يک ساعت ماندگاری (هرساعت اضافه
)+ 20%
برنامه ريزی دارد.

1,400,000

در كوره گازی تا دمای  1700درجه به حجم  1متر مکعب

20,000,000

در كوره برقی تا دمای  1450درجه به حجم  21لیتر

2,000,000

در كوره برقی تا دمای  1200درجه به حجم  1متر مکعب

3,000,000

فركانس از  1كیلو هرتز تا  10مگا هرتز

اندازه گیری ظرفیت (برای هر فركانس اضافی  10000+ريال)

50,000

فركانس از  1كیلو هرتز تا  10مگا هرتز

اندازه گیری مقاومت (برای هر فركانس اضافی  10000+ريال)

50,000

فركانس از  1كیلو هرتز تا  10مگا هرتز

اندازه گیری مقاومت القايی (برای هر فركانس اضافی  10000+ريال)

50,000

فركانس از  1كیلو هرتز تا  10مگا هرتز

اندازه گیری هدايت القايی (برای هر فركانس اضافی  10000+ريال)

50,000

فركانس از  1كیلو هرتز تا  10مگا هرتز

اندازه گیری امپدانس (برای هر فركانس اضافی  10000+ريال)

50,000

فركانس از  1كیلو هرتز تا  10مگا هرتز

اندازه گیری هدايت ظاهری (برای هر فركانس اضافی  10000+ريال)

50,000

فركانس از  1كیلو هرتز تا  10مگا هرتز

اندازه گیری مقاومت( DCبرای هر فركانس اضافی  10000+ريال)

50,000

فركانس از  1كیلو هرتز تا  10مگا هرتز

اندازه گیری فاكتور كیفیت (برای هر فركانس اضافی  10000+ريال)

50,000

فركانس از  1كیلو هرتز تا  10مگا هرتز

اندازه گیری فاكتور اتالف (برای هر فركانس اضافی  10000+ريال)

50,000

فركانس از  1كیلو هرتز تا  10مگا هرتز

اندازه گیری مقاومت ( ACبرای هر فركانس اضافی  10000+ريال)

50,000

فركانس از  1كیلو هرتز تا  10مگا هرتز

اندازه گیری رسانايی (برای هر فركانس اضافی  10000+ريال)

50,000

فركانس از  1كیلو هرتز تا  10مگا هرتز

اندازه گیری زاويه فاز(برای هر فركانس اضافی  10000+ريال)

50,000

 50لیتری هر ران حداكثر  24ساعت

300,000

 100لیتری هر ران حداكثر  24ساعت

500,000

 200لیتری هر ران حداكثر  24ساعت

800,000

تا  2000بار فشار هر ران

1,000,000

ردیف

کد

نام دستگاه یا فرآیند

نوع آزمون

مدیر فنی

نام اپراتور

محدودیت ها
دوطرفه  30تن

قیمت

شرح

مصوب(ریال)

141

PPD

پرس

آماده سازی نمونه

دكتر فرويزی

حسین اسالمی شاهد

هر نمونه

60,000

142

PPE

برش

آماده سازی نمونه

دكتر فرويزی

حسین اسالمی شاهد برای نمونه هاس سرامیکی تا سختی  9هر نمونه

50,000

143
144
145

PPF

پولیش

آماده سازی نمونه

دكتر فرويزی

حسین اسالمی شاهد

سنباده به عهده مشتری است.

هر ساعت

50,000

PPG

خشک كن

آماده سازی نمونه

دكتر فرويزی

حسین اسالمی شاهد

دما  200درجه

هر ساعت

30,000

PPH

التراسونیک

آماده سازی نمونه

دكتر فرويزی

PPI

آسیاب

آماده سازی نمونه

دكتر فرويزی

حسین اسالمی شاهد
حسین اسالمی شاهد

مقدار حدودا  10گرم در هر كاپ

147

PPJ

كوره تیوپی (آزمايشگاه فناوری)

عملیات حرارتی

دكتر فرويزی

حسین اسالمی شاهد

148

PPK

آسیاب سیاره ای() 600P M

خردايش

دكتر فرويزی

كاپ فوالدی با گلوله فوالدی با
حسین اسالمی شاهد حجم  200سی سی ،كاپ پلی اتیلنی
با گلوله آلومینائی حجم  250سی سی نمونه تحت گاز آرگون هر ساعت

149

PPL

كوره باكسی (آزمايشگاه فناوری)

عملیات حرارتی

دكتر فرويزی

ابعاد كوره  10*10سانتیمتر می كوره باكسی تا  1100درجه با يک ساعت ماندگاری (هر ساعت
حسین اسالمی شاهد
باشد امکان برنامه ريزی دارد .اضافه )+% 20

150

PPO

پولیش (پژوهشکده سرامیک)

آماده سازی نمونه

دكتر فرويزی

علی اكبر زمانی

151

PPP

پرس

آماده سازی نمونه

دكتر مقصودی پور

عباس كشاورز

152

PPR

پرس ( پژوهشکده سرامیک)

آماده سازی نمونه

دكتر فرويزی

محمدعلی كبیری

153

PPS

اندازه و توزيع ذرات()PSA

خواص فیزيکی

دكتر فرويزی

سید بهزاد طباطبائی

154

PPX

آماده سازی (خردايش) نمونه
جهت تهیه پودر برای آزمون
( ) XR D / XR F

آماده سازی نمونه

دكتر فرويزی

علی اكبر زمانی

155

PRU

تست RUL

خواص مکانیکی

دكتر فرويزی

سید امید علوی

156

PSC

ارزيابی كارايی سلول های
خورشیدی

ساير خدمات

دكتر فرويزی

محمدعلی فاطمی نیا

146

هر ساعت

100,000

هر ساعت

40,000

كوره تیوبی  1000درجه تحت اتمسفر آرگون  ،نیتروژن و خالء
هر ساعت ( 20%+برای ساعت اضافی)

800,000

نمونه عادی هر ساعت

60,000
100,000
250,000

در اختیار قراردادن دستگاه هر ساعت

50,000

 200تن دو طرفه تک محوری ( هرست  7تائی)

600,000

 30تن اندازه گیری استحکام ( هرست  7تائی)

600,000

حداكثر  20تن

تا  20تن هر نمونه ( حداقل ده نمونه)

200,000

حداكثر  180تن

تا  180تن هر نمونه ( حداقل دو نمونه)

200,000

مواد با حالل آبی***

750,000

مواد با حالل غیرآبی***

850,000

سختی نمونه زير 7موس -محدوده
از0.2تا 1000میکرون
سختی نمونه زير 7موس -محدوده
از0.2تا 1000میکرون

هر نمونه (در صورت سختی زياد مبلغ  50،000ريال اضافه می شود)
 به منظور انجام آزمون  XRFپس از تهیه پودر از قطعه ،بايد آمادهابعاد نمونه ورودی در حدود  3میلیمتر
سازی نمونه به صورت قرص جهت  XRFانجام گردد.

حداقل ارتفاع  - 50mmحداقل ابعاد
mm 60 * 60

150,000

بررسی نسوزنـدگی تحت بـار

2,500,000

آزمون اسپکتروسکوپی امپدانس الکترو شیمیايی ( )EISهر نمونه

500,000

ولتامتر سیکلی ( )CVهر نمونه

500,000

آنالیزهای ولتامتر خطی (پتانیواستاتیک و گالوانو استاتیک) هر نمونه

500,000

كرونو آمپرمتری و كرونو پتانسیومتری هر نمونه

500,000

اسپکتروسکوپی نويز الکتروشیمیائی  ENSهر نمونه

200,000

پتانسیومتری  ACهر نمونه

50,000

آزمون نمودار مشخصه ای جريان ـ ولتاژ سلول خورشیدی
) هر نمونه

( I-V

100,000

آزمون جريان الکتريکی در شدت نور مدوله شده ( )IMPSهر نمونه

200,000

آزمون ولتاژ در شدت نور مدوله شده ( )IMVSهر نمونه

200,000

ردیف

کد

نام دستگاه یا فرآیند

نوع آزمون

مدیر فنی

نام اپراتور
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PSD

STA

خواص حرارتی

دكتر فرويزی

ماندانا شیخانی
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PSP

پرس گرم و تفجوشی با روش

عملیات حرارتی

دكتر فرويزی

محدودیت ها

شرح

اتمسفرهای قابل استفاده هوا و آرگون می
باشند .انجام آزمون در مورد موادی كه
باعث واكنش انفجاری می گردند ،
امکانپذير نمی باشد .در صورت آلودگی و
از دمای محیط تا دمای  600درجه با نرخ گرمايش  5درجه بر دقیقه
تخريب بوته مبلغ  1/500/000ريال معادل
قیمت بوته اخذ میگردد و داغی بوته تحويل
از دمای محیط تا دمای  900درجه با نرخ گرمايش  5درجه بر دقیقه
مشتری می گردد.

از دمای محیط تا دمای  600درجه با نرخ گرمايش  10درجه بر دقیقه

انجام آزمون توسط بوته های ارايه شده
توسط مشتری در صورتی امکانپذير است كه
نمونه بوته های ارايه شده قبال توسط
كارشناس دستگاه بررسی شده باشند .هزينه
بررسی به طور جداگانه دريافت می گردد.

SPS

قیمت
مصوب(ریال)
800,000
1,100,000
1,400,000

از دمای محیط تا دمای  1200درجه با نرخ گرمايش  10درجه بر دقیقه

1,400,000

امکانسنجی قابلیت استفاده از بوته ارايه شده توسط مشتری

500,000

قالب قطر  13میلیمتر چهار حفره ای دما تا  800درجه سانتیگراد

1,500,000

قالب قطر  13میلیمتر چهار حفره ای دما تا  1200درجه سانتیگراد

2,000,000

قالب قطر  13میلیمتر چهار حفره ای دما تا  1500درجه سانتیگراد

2,500,000

قالب قطر  13میلیمتر چهار حفره ای دما تا  1800درجه سانتیگراد

3,000,000

قالب قطر  18میلیمتر تک حفره ای دما تا  800درجه سانتیگراد

1,500,000

قالب قطر  18میلیمتر تک حفره ای دما تا  1200درجه سانتیگراد

1,700,000

قالب قطر  18میلیمتر تک حفره ای دما تا  1500درجه سانتیگراد

1,900,000

قالب قطر  18میلیمتر تک حفره ای دما تا  1800درجه سانتیگراد

2,200,000

قالب قطر  18میلیمتر تک حفره ای دما باالی  1800درجه سانتیگراد

2,500,000

دمای كاری  2200درجه سانتیگراد با
فشار  20تن  -با اپراتور هماهنگی های قالب قطر  30میلیمتر تک حفره ای دما تا  800درجه سانتیگراد
الزم صورت گیرد -.در صورت ذوب مواد قالب قطر  30میلیمتر تک حفره ای دما تا 1200درجه سانتیگراد
اولیه متقاضی ( به دلیل انتخاب ناصحیح
حسین اسالمی شاهد
دما و فشار)  ،و آسیب ديدن به قالب و قالب قطر  30میلیمتر تک حفره ای دما تا  1500درجه سانتیگراد
سنبه ها هزينه آن به صورت مجزا
محاسبه و توسط متقاضی بايد پرداخت قالب قطر  30میلیمتر تک حفره ای دما تا 1800درجه سانتیگراد
گردد.

1,500,000
2,000,000
2,300,000
2,700,000

قالب قطر  30میلیمتر تک حفره ای دما باالی  1800درجه سانتیگراد

3,000,000

قالب قطر  50میلیمتر تک حفره ای دما تا  800درجه سانتیگراد

1,800,000

قالب قطر  50میلیمتر تک حفره ای دما تا  1200درجه سانتیگراد

2,100,000

قالب قطر  50میلیمتر تک حفره ای دما تا  1500درجه سانتیگراد

2,500,000

قالب قطر  50میلیمتر تک حفره ای دما تا  1800درجه سانتیگراد

3,000,000

قالب قطر  50میلیمتر تک حفره ای دما باالی  1800درجه سانتیگراد

3,500,000

قالب قطر  80میلیمتر تک حفره ای دما تا  800درجه سانتیگراد

2,000,000

قالب قطر  80میلیمتر تک حفره ای دما تا 1200درجه سانتیگراد

2,500,000

قالب قطر  80میلیمتر تک حفره ای دما تا 1500درجه سانتیگراد

3,000,000

قالب قطر  80میلیمتر تک حفره ای دما تا 1800درجه سانتیگراد

4,500,000

قالب قطر  80میلیمتر تک حفره ای دما باالی  1800درجه سانتیگراد

6,000,000

نام دستگاه یا فرآیند

ردیف

کد
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PSR
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PTA

اولتراسونیک هموژنايزر

161

PTB

پرينتر سه بعدی

ساخت قطعات سه بعدی

162

PTC

اليه نشانی پوششی

پوشش دهی

دكتر فرويزی

163

PTD

اليه نشانی الکتروفورز

پوشش دهی

دكتر فرويزی

محمد گودرزی

164

PVE

رئومتری (ويسکومتری)

خواص فیزيکی

دكتر فرويزی

سید بهزاد طباطبائی
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P VF

دانسیته

خواص فیزيکی

دكتر فرويزی

حسین اسالمی شاهد

166

P WR

سختی

خواص مکانیکی

دكتر فرويزی

حسین اسالمی شاهد

167

P WS

استحکام خمشی

خواص مکانیکی

دكتر فرويزی

آماده سازی نمونه جداگانه محاسبه می
حسین اسالمی شاهد
شود.
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PWT

سايش پین برديسک

خواص مکانیکی

دكتر فرويزی

برای ديسک حداقل قطر  50mmو
برای پین حداقل قطر  4و حداكثر
6mm

فتولومینسانس
(اسپکتروفتومتر) LS

شرح

محدودیت ها

قیمت

نوع آزمون

مدیر فنی

نام اپراتور

اسپکتروسکوپی

دكتر فرويزی

رقیه نعمتی

آماده سازی نمونه

دكتر فرويزی

محمد گودرزی

دكتر فرويزی

محمد گودرزی

محمد گودرزی

سرعت چرخش  500تا  8000دور
برثانیه ،قطر ديسک  10سانتیمتر ،قابلیت
تنظیم سرعت و زمان چرخش ،قابلیت
تنظیم حجم و سرعت تزريق
هرساعت

600,000

امکان اعمال پتانسیل تا  ، 5KVحداكثر
جريان 2mA

هرساعت

600,000

دمای پائین هر نمونه

600,000

دمای باال هر نمونه

800,000

حداقل سه نمونه  ،تا سه نمونه  -به ازای هر نمونه اضافه
 100000ريال بايستی پرداخت گردد (.درصورت كمتر بودن تعداد
نمونه ها ،هزينه سه نمونه دريافت می گردد).

300,000

هر نمونه

250,000

هر نمونه

100,000

تا مسافت  200متر برای هر نمونه

350,000

از مسافت  200تا  500متر برای هر نمونه

600,000

نمونه ها به صورت پودر و محلول و در
موارد خاص به صورت اليه نازک در
دمای محیط قابل اندازه گیری میباشند.
نمونه ها قبل از پذيرش توسط كارشناس
دستگاه بايد رويت شود .مقدار پودر :دايره هر نمونه
ای به قطر  1سانتی متر و ارتفاع  2میلی
متر را پوشش دهد .مقدار محلول 5 :سی
سی -اندازه اليه نازک :حداقل مربعی به
ضلع  1.5سانتی متر

قابلیت تنظیم توان از  40تا  400وات،
امکان افزايش پالسی و پیوسته توان،
امکان استفاده از تايمر ،پروب تیتانیومی
مقاوم در برابر مواد شیمیايی ،تنظیم توان
هر يک دهم ثانیه با توجه به تغییرات بار
از  200تا  400وات
اعمالی

هر  15دقیقه تا  200وات

ساخت نمونه های مینیاتوری با ابعاد
حداكثر  21 × 21 × 21سانتیمتر با دقت
 100میکرون ،حداكثر دما  260درجه،
فرمت ورودی  ،STL-OBJمواد قابل

هر گرم

مصوب(ریال)

450,000

250,000

400,000

4,000

استفاده  ،ABS-PLAفابلیت استفاده از
مواد با رنگهای مختلف

هرنمونه

دما تا 120درجه امکان پذير میباشد.

سید امید علوی

برينل ،راكول و ويکرز

200,000

از مسافت  500تا  750متر برای هر نمونه

800,000

از مسافت  750تا  1000متر برای هر نمونه

1,000,000

ردیف

کد

نام دستگاه یا فرآیند

نوع آزمون

مدیر فنی

نام اپراتور
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PXR

( XRDپژوهشکده سرامیک)

ريزساختار و مورفولوژی

دكتر فرويزی

مهدی حبیبی

170

PZT

زتا سايزر

خواص فیزيکی

دكتر فرويزی

رقیه نعمتی

171

 PZUآزمون ترشوندگی استاتیک (ايستا)

شرح

محدودیت ها

 -1نمونه های پودری از مش  100عبور
داده شده باشند(.زبری پودر احساس
شود).
اسکن نرمال بین  5تا  80درجه  -گام 0.02 :درجه  -گام زمانی 0.5:ثانیه

قیمت
مصوب(ریال)

300,000

 -2حداكثر اندازه نمونه های بالک
 25*15*3میلیمتر باشد.
 -3طیف گیری از نمونه های مايع
امکانپذير نمی باشد.
 -4نمونه های اليه نازک با اپراتور
هماهنگ شود.

اسکن سفارشی هر  30دقیقه

محلول ها بايد تا حدودی شفاف باشد
بطوری قابلیت عبوردهی نور را داشته
باشند.دامنه اندازه گیری از  5نانومتر تا  3تعیین اندازه ذرات در حد نانومتر ( در محیط آبی )
میکرون میباشد .محلول ها در pH
مورد نظر بايد آماده شده باشد .اعالم نام
محلول (مديا) ويسکوزيته و ثابت دی
الکتريک و ضريب شکست محلول
الزامی است .حجم محلول  20سی
سی.انجام آزمون برای مواد مغناطیسی
امکانپذير نمی باشد .محدوده اندازه تعیین پتانسیل زتا ()Zp
گیری از  +200تا  -200میلی ولت
میباشد.

200,000

850,000

850,000

خواص فیزيکی

دكتر فرويزی

مازيار يغمايی /رضا
رياحی فر

ابعاد نمونه يا اليه بین  1تا  3سانتی متر
مربع

هر نمونه ( شامل سه تست و ارائه نتايج)

250,000
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PZV

پتانسیو استات()EG&G

الکترو شیمی

دكتر فرويزی

معصومه جواهری

برای انجام آنالیز با كارشناس هماهنگی
شود.

هر ساعت***

700,000

فعالسازی***

3,500,000
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PZW

تست پیل سوختی

الکترو شیمی

دكتر فرويزی

معصومه جواهری

حداكثر توان پیل  125وات  -ابعاد سل
 5سانتی متر مربع  -برای انجام آنالیز با
كارشناس هماهنگی شود.
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WGL

خدمات شیشه گری

شیشه گری

غالمرضا بهرامپور

بهروز ضرغامی

هر تست***

450,000

اجرت ساخت آمپول كوآرتز تا قطر  16میلی متر

500,000

اجرت ساخت آمپول سه حبابه كوآرتز تا قطر  16میلی متر

2,000,000

اجرت ساخت آمپول پیركس تا قطر  16میلی متر

100,000

اجرت بستن آمپول كوآرتز تحت خالء تا قطر  16میلی متر

350,000

اجرت بستن آمپول پیركس تحت خالء تا قطر  16میلی متر

200,000

خدمات سفارشی و خاص ***

توافقی
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WPC

ساخت قطعات سرامیکی
( پايلوت)

ساير خدمات

دكتر مقصودی پور

عباس كشاورز

ساخت قطعات سرامیکی ( سفارشی) ***

توافقی
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WPS

پوشش های پالسما اسپری

پوشش دهی

دكتر مقصودی پور

علی عسجدی

خدمات پالسما اسپری ( سفارشی) ***

توافقی

ردیف

کد

نام دستگاه یا فرآیند

نوع آزمون

مدیر فنی

نام اپراتور
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WWO

خدمات كارگاهی

خدمات كارگاهی

غالمرضا بهرامپور

امین خوش بهار

شرح

محدودیت ها

قیمت
مصوب(ریال)

طراحی مهندسی و مشاوره هر ساعت كاری

400,000

نقشه كشی صنعتی هر ساعت كاری

300,000

تراشکاری هر ساعت كاری

300,000

فرزكاری هر ساعت كاری

350,000

برشکاری و خمکاری هر ساعت كاری

280,000

سنگ زنی هر ساعت كاری

400,000

جوشکاری برق هر ساعت كاری

300,000

مونتاژكاری هر ساعت كاری

300,000

جوشکاری آرگون هر ساعت كاری

400,000

خدمات سفارشی و خاص كارگاهی (ساخت  ،تعمیرات) ***

توافقی

مالحظات:

1ـ قیمتها برای ارائه خدمات بصورت روتین و متعارف ( استاندارد ) و از طريق پرتال تعیین شده اند و ارائه خدمات خارج از پرتال ( بصورت كارگزاری جهت سازمانها و شركتها و  ) . . .و يا به روشهای غیر روتین يا سفارشی (درصورت امکان
انجام) هزينه اضافی در پی خواهد داشت  .برای اين موارد هماهنگی با دفتر پذيرش آنالیز قبل از درخواست الزامی است.
2ـ برای انجام آزمون های نشانه گذاری شده با *** بررسی و تائید توسط اپراتور پیش از ثبت درخواست الزامی است  .ذكر مراتب هماهنگی و دريافت تائید  ،در قسمت مالحظات اداری (زير عنوان ) با ذكر تاريخ ضروری است.
3ـ خدمات و تعرفه های اعالم شده تعهدی برای پژوهشگاه ايجاد نمی كند و امکان تغییر قیمت بدون اعالم قبلی وجود دارد.
 -4هزينه های اعالم شده در اين لیست هزينه اولیه بوده و ممکن است هزينه بعضی آزمون ها افزايش يابد .
5ـ درصورتی كه به هر دلیل انجام آزمون و يا ارائه خدمات پذيرش شده امکان پذير نشود  ،مسئولیتی متوجه پژوهشگاه نمی باشد و صرفاً مبلغ دريافتی (ترجیحاً با ارائه ساير خدمات) تسويه خواهد شد.

