
 پژوهشکده  علوم محیطی

 نوع نمونه شرح خدمات آزمایشگاهی ردیف
مبلغ انجام هر آزمایش 

 )ریال(
 توضیحات

1 
 جذب اتمی به روش شعله

 

 آب

011.111 

در صورتیکه تعداد نمونه ها 

عدد باشد به  01کمتر از 

قیمت ارائه شده در این 

ردیف، هزینه کالیبراسیون 

 اضافه خواهد شد.

 خاک

 گیاهیبافت 

 بافت جانوری

 

خون،سرم،پالسما و 

 شیر

 

2 
 جذب اتمی به روش کوره

 

 آب

001.111 

 

در صورتیکه تعداد نمونه ها 

عدد باشد به  01کمتر از 

قیمت ارائه شده در این 

ردیف، هزینه کالیبراسیون 

 اضافه خواهد شد.

 خاک

 بافت گیاهی

 بافت جانوری

خون،سرم،پالسما و 

 شیر

 

3 
هزینه آماده سازی نمونه های آب جهت 

 جذب اتمیآنالیزهای 
 آب

 

01.111 
 هر نمونه

4 
هزینه آماده سازی نمونه های گیاهی و 

 جانوری جهت آنالیزهای جذب اتمی
 بافت گیاهی و جانوری

 

011.111 
 5 هر نمونه

 هزینه آماده سازی نمونه های

معدنی، سنگ، کود و خاک )آسیاب 

 آنالیزهای جذب اتمیشده( جهت 

 سنگ و خاک

6 
هزینه آماده سازی نمونه های خون 

 جهت آنالیزهای جذب اتمی
 خون

7 
آیون کروماتوگرافی جهت آنالیز آنیون 

 ها

 001.111 هر آنیون
در صورتیکه تعداد نمونه ها 

عدد باشد به  01کمتر از 

قیمت ارائه شده در این 

ردیف، هزینه کالیبراسیون 

 خواهد شد.اضافه 

چند آنیون بطور 

 همزمان
001.111 

8 
آماده سازی نمونه هایی جهت 

 کروماتوگرافی یونی
- 01.111 

 

 هر نمونه

9 

HPLC  با دتکتورهایUV-VIS  و

Fluorescent به روش کیفی 
- 011.111 

بدون در نظر گرفتن  هزینه 

 آماده سازی و استاندارد

قیمت نهایی بستگی به مدت 

 اندازه گیری داردزمان 

 

 

UPLC 011.111-011.111 - به روش کیفی 

بدون در نظر گرفتن  هزینه 

 آماده سازی و استاندارد

قیمت نهایی بستگی به مدت 

 زمان اندازه گیری دارد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
به روش کیفی با   گازکروماتوگرافی

 دتکتور

FID, NPD 011.111-011.111  بدون در نظر گرفتن  هزینه

ضمن قیمت  استاندارد، در

نهایی بستگی به مدت زمان 

 ECD  011.111-011.111 اندازه گیری دارد.

 هر نمونه 00.111 - اندازه گیری هدایت الکتریکی 11

 هر ساعت 011.111 - سانتریفوژ سرعت باال 12

13 
 UV-VIS-NIRاسپکتروفوتومتر 

 

Carry 500 001.111 
 هر ساعت

Eclipse 011.111 

 هر ساعت 01.111 - (Carry 50اسپکتروفوتومتر) 14

15 Ultra Sonic Vibration - 011.111 هر ساعت 

16 Bioscan  011.111 - ها قندجهت آنالیز 

در صورتیکه تعداد نمونه ها 

عدد باشد به  01کمتر از 

قیمت ارائه شده در این 

ردیف، هزینه کالیبراسیون 

 اضافه خواهد شد.

 011.111 - آنالیزرآمینو اسید  17

بدون در نظر گرفتن  هزینه 

 آماده سازی و استاندارد

قیمت نهایی بستگی به مدت 

 زمان اندازه گیری دارد

18 Freeze dryer - 011.111  نمونههر  
19 Real Time PCR - 011.111 هر اجرا 

21 Fluorescence Microscope  - 001.111 هر ساعت 

21 Spectro Radiometer 
 هر ساعت 011.111 -

 هر نمونه 01.111 -

22 Microtome - 011.111 هر ساعت 

23 PotentioState - 
 هر ساعت 011.111

 هر نمونه 011.111

24 DNA Extraction - 001111-001111 هر ساعت 

25 RNA Extraction - 011111-001111 هر ساعت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


