
 معرفی تجهیزات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه

 10/08/1401تاریخ بروز رسانی 
 

 (GC/MS) جرمی  سنجفیط/یگاز یکروماتوگراف

 (کایآمر Agilent یکمپان Single Quadrupole 5977A)مدل 

 (HPLC) باال  ییبا کارآ عیما یکروماتوگراف

 آلمان( Knauer یکمپان Smartline)مدل 

 

 



 

 (FT-IR) فوریه  لیمادون قرمز تبد سنجفیط

 (کایآمر Perkin Elmer یکمپان Spectrum Two)مدل 

 ای با کارآیی باالفلورومتر کلروفیل آزمایشگاهی و مزرعه

 آلمان( Walzکمپانی  PAM-2500)مدل 

یعملکرد فتوسنتز زریآناال  

 آلمان( Walz یکمپان MINI-PAM-II)مدل 



 /  فرمانتور ورآکتوریب

 (وانیتا Winpact یکمپان FS-01-A05B)مدل 

 
 

 میکروپلیت ریدِر

 آمریکا( BioTekکمپانی  ELX 808)مدل 

 

 



 دِریر تیکروپلیم

 (آلمان BMG Labtech یکمپان SPECTROstar Omega مدل)

 

 فرابنفش - یمرئ یاسپکتروفتومتر دو پرتوئ

 آلمان( Analytic Jena یکمپان Specord 210 Plus)مدل 

 



 فرابنفش - یمرئ یاسپکتروفتومتر دو پرتوئ

 (ژاپن Shimadzu یکمپان UV-1800 مدل)

گرادیدرجه سانت -86 زریفر  
 (یکره جنوب Ilshin یکمپان DF 8510)مدل 



نومتریلوم  

 آلمان( Berthold یکمپان FB 14)مدل 

 سانتریفیوژ یخچالدار رومیزی

 (آلمان Eppendorfکمپانی  R 5810مدل )

 
یزیروم خچالداری وژیفیسانتر  

 آلمان( Hettich یکمپان Mikro 220 R)مدل 

 



دارنگیانکوباتور کول کریش  

 جنوبی(کره  Vision Scientific یکمپان VS-8480 SF )مدل

 
 

 شیکر انکوباتور یخچالدار صندوقی

 کره جنوبی( N-Biotekکمپانی  NB-205V)مدل 

 

 



 آون

 آلمان( Memmert GmbHکمپانی  UNE 500)مدل 

 
 انکوباتور

 (آلمان Memmert GmbHکمپانی  INE 500مدل )

 



 توکالوا

 شرکت ریحان طب، ایران( RT-2)مدل 

 
 ترمومتر مادون قرمز

 (آلمان Testo یکمپان T3-830)مدل 

 

 

 

 



 

هضم کجلدال ستمیس  

(آلمان Behr یکمپان K8 مدل)

 سیستم الکتروفورز افقی

 تایوان( Major Scienceکمپانی  MT-108)مدل 

 

 

 



 سیستم الکتروفورز عمودی

 تایوان( Major Scienceکمپانی  MV-10DSYS)مدل 

 
 ترازوی حساس آزمایشگاهی )چهار رقم اعشار(

 )لهستان Radwag کمپانی AS 220.R2 )مدل

 



)دو رقم اعشار( یشگاهیآزما یترازو  

 لهستان( Radwag یکمپان WTC 3000 )مدل

 

 
  ییایمیهود ش

(رانی)ساخت ا  

 
 

 

 

 

 

 



  یبرق ابیآس

(رانی)ساخت ا  

 
 

تالیجید رِری/ است تیهات پلِ   

 (یکره جنوب SCI FINETECH یکمپان FTHPM-180 )مدل

 
 

 

 



تالیجیشوف بالون د  

 ی(کره جنوب M-TOPS یکمپان MS-DM605 مدل)  

 
 

 (یعکسبردار نی)متصل به دورب یسه چشم نورتیا کروسکوپیم

 (آلمان Hund یکمپان Wilovert Standard PH 40 مدل)

 نیدورب مشخصات
HDMI High Speed Color Micro Camers 

Truechrome Metrics 

 

 

 



 (یعکسبردار نی)متصل به دورب یسه چشم ینور کروسکوپیم

 (آلمان Hund یکمپان Medicus Pro T مدل)

 نیدورب مشخصات
HDMI High Speed Color Micro Camers 

Truechrome Metrics 

 

 

 

(یعکسبردار نی)متصل به دورب یشمچسه  کروسکوپیومیاستر  

 (آلمان Hund یکمپان Wiloskop F-Zoom ST Stand AD LED مدل)

نیدورب مشخصات  
HDMI High Speed Color Micro Camers 

Truechrome Metrics 

 

 



 دستگاه تراش

 (زیتبر سازینیشرکت ماش TN50-1000BR)مدل 

 

 دستگاه فرز

 (زیتبر سازینیشرکت ماش FP4M)مدل 

 



 (HPC)مرکز محاسبات سریع 

 آمریکا( Cisco)کمپانی 

 

 

 (STA)آنالیز حرارتی همزمان 

 آلمان( Linseisکمپانی  STA 1000 PT)مدل 

 

 



 تولید اتانول برج تقطیر

 )ساخت ایران(

 

 رفراکتومتر دیجیتال

 (Milwaukeeکمپانی  MA884)مدل 

 



 لیتری 200میکسر پلی اتیلن 

 شرکت آرون صنعت سپاهان( –)ساخت ایران 

 

 


