
6 زا 1 : هحفص

یکشزپ تازیهجت و وراد ،اذغ لرتنک عجرم یاه هاگشیامزآ لک هرادا

)یرادرب هرهب( تیلاعف هناورپ

»نارهت متاخ ناعجرم« زاجم هاگشیامزآ

1401/09/12 : رودص خیرات 94242931593 : هاگشیامزآ دک

1403/07/11 : رابتعا خیرات 623/4011/2 : هناورپ هرامش

هرامش هب یغالبا یکشزپ تازیهجت و وراد ،اذغ لرتنک راکمه و زاجم یاه هاگشیامزآ تیحالص دییأت و سیسأت همان نیئآ 22 هدام هب دانتسا اب

هاگشیامزآ هب هناورپ نیا بجوم هب 1401/09/09 خروم 80 هرامش ینف هتیمک هبوصم هب هجوت اب و 1400/05/10 خروم د/101/1029

یم هداد هزاجا یزکرم تیریدم نامتخاس راب هرت و هویم یزکرم نادیم ون دابآ یناخ نارهت رهش :سردآ اب  »نارهت متاخ ناعجرم« زاجم

)یاه( تراظن جیاتن دییأت مدع و روکذم همان نیئآ دافم زا فلخت زارحا تروص رد .دیامن تیلاعف هدش دیئأت درکلمع هنماد و هزوح رد هک دوش

.دش دهاوخ مادقا هطوبرم تاررقم و نیناوق قباطم ،ینیسپ

. تسا وراد و اذغ نامزاس زا مزال یاهزوجم تفایرد مزلتسم هناورپ نیا دافم رد رییغت هنوگره



وراد و اذغ نامزاس ،یرظن دیحو دیهش نابایخ شبن ،یزار رخف نابایخ ،نارهت هاگشناد یلصا برد یوربور نارهت

1314715311 :یتسپ دک 66176931 :ربامن 61927000 :نفلت
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6 زا 2 : هحفص

یکشزپ تازیهجت و وراد ،اذغ لرتنک عجرم یاه هاگشیامزآ لک هرادا

)یرادرب هرهب( تیلاعف هناورپ

»نارهت متاخ ناعجرم« زاجم هاگشیامزآ

1401/09/12 : رودص خیرات 94242931593 : هاگشیامزآ دک

1403/07/11 : رابتعا خیرات 623/4011/2 : هناورپ هرامش

هاگشیامزآ تاصخشم

زاجم : هاگشیامزآ عون نارهت متاخ ناعجرم : هاگشیامزآ مان
متاخ ناعجرم : نیسسوم/سسوم یگداوناخ مان و مان

نایوجرهم زانلا ،هدازرصان مظعا : ینف نیلوئسم /لوئسم یگداوناخ مان و مان

15 یلا 8: هاگشیامزآ نفلت :تیلاعف تاعاس 021-55503583

یزکرم تیریدم نامتخاس راب هرت و هویم یزکرم نادیم ون دابآ یناخ : سردآ

یندیماشآ و یندروخ :تیلاعف هزوح

درکلمع هنماد :

یاچ عاونا GC-MS زا هدافتسا اب اه شک تفآ لرتنک 1

نآ یاه هدروآرف و تابوبح GC-MS زا هدافتسا اب اه شک تفآ لرتنک 2

اه یبرچ و اه نغور GC-MS زا هدافتسا اب اه شک تفآ لرتنک 3

هزات و دمجنم ،کشخ تاجیزبس GC-MS زا هدافتسا اب اه شک تفآ لرتنک 4

تالغ GC-MS زا هدافتسا اب اه شک تفآ لرتنک 5

تالغ LC-MS-MS زا هدافتسا اب اه شک تفآ لرتنک 6
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6 زا 3 : هحفص

یکشزپ تازیهجت و وراد ،اذغ لرتنک عجرم یاه هاگشیامزآ لک هرادا

)یرادرب هرهب( تیلاعف هناورپ

»نارهت متاخ ناعجرم« زاجم هاگشیامزآ

1401/09/12 : رودص خیرات 94242931593 : هاگشیامزآ دک

1403/07/11 : رابتعا خیرات 623/4011/2 : هناورپ هرامش

یندیماشآ و یندروخ :تیلاعف هزوح

درکلمع هنماد :

یزبس و هویم LC-MS-MS زا هدافتسا اب اه شک تفآ لرتنک 7

نآ یاه هدروآرف و تابوبح G و B نیسکوتالفآ لرتنک 8

رابکشخ G و B نیسکوتالفآ لرتنک 9

ینغور یاه هناد G و B نیسکوتالفآ لرتنک 10

نآ یاه هدروآرف و تالغ G و B نیسکوتالفآ لرتنک 11

کشخ یاه هویم G و B نیسکوتالفآ لرتنک 12

نآ یاه هدروآرف و تاینبل ،ریش M1 نیسکوتالفآ لرتنک 13

نآ یاه هدروآرف و تابوبح A نیسکوتارکا لرتنک 14

نآ یاه هدروآرف و هوهق یاه هناد A نیسکوتارکا لرتنک 15

نآ یاه هدروآرف و تالغ A نیسکوتارکا لرتنک 16
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6 زا 4 : هحفص

یکشزپ تازیهجت و وراد ،اذغ لرتنک عجرم یاه هاگشیامزآ لک هرادا

)یرادرب هرهب( تیلاعف هناورپ

»نارهت متاخ ناعجرم« زاجم هاگشیامزآ

1401/09/12 : رودص خیرات 94242931593 : هاگشیامزآ دک

1403/07/11 : رابتعا خیرات 623/4011/2 : هناورپ هرامش

یندیماشآ و یندروخ :تیلاعف هزوح

درکلمع هنماد :

کشخ یاه هویم A نیسکوتارکا لرتنک 17

هرتناسنک و هویمبآ نیلوتاپ لرتنک 18

هویم هروپ نیلوتاپ لرتنک 19

هویم راتکن نیلوتاپ لرتنک 20

یا هویم یاه هباشون نیلوتاپ لرتنک 21

نآ یاه هدروآرف و تالغ لونلاوین یسکا ید لرتنک 22

نآ یاه هدروآرف و تالغ نونلاریز لرتنک 23

)میمداک و هویج ،کینسرا،برس(نیگنس تازلف لرتنک 24

هرتناسنک و هویمبآ ییایمیشوکیزیف لرتنک 25

یاچ عاونا ییایمیشوکیزیف لرتنک 26
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6 زا 5 : هحفص

یکشزپ تازیهجت و وراد ،اذغ لرتنک عجرم یاه هاگشیامزآ لک هرادا

)یرادرب هرهب( تیلاعف هناورپ

»نارهت متاخ ناعجرم« زاجم هاگشیامزآ

1401/09/12 : رودص خیرات 94242931593 : هاگشیامزآ دک

1403/07/11 : رابتعا خیرات 623/4011/2 : هناورپ هرامش

یندیماشآ و یندروخ :تیلاعف هزوح

درکلمع هنماد :

یدنق داوم ریاس و رکش و دنق عاونا ییایمیشوکیزیف لرتنک 27

نآ یاه هدروآرف و تابوبح ییایمیشوکیزیف لرتنک 28

هزات و دمجنم ،کشخ تاجیزبس ییایمیشوکیزیف لرتنک 29

نآ یاه هدروآرف و تاینبل ،ریش ییایمیشوکیزیف لرتنک 30

لسع ییایمیشوکیزیف لرتنک 31

نآ یاه هدروآرف و تالغ ییایمیشوکیزیف لرتنک 32

ورسنک و توپمک ییایمیشوکیزیف لرتنک 33

یتشوگ یاه هدروآرف و تشوگ ییایمیشوکیزیف لرتنک 34

کشخ یاه هویم ییایمیشوکیزیف لرتنک 35

دمجنم یاه هویم ییایمیشوکیزیف لرتنک 36
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6 زا 6 : هحفص

یکشزپ تازیهجت و وراد ،اذغ لرتنک عجرم یاه هاگشیامزآ لک هرادا

)یرادرب هرهب( تیلاعف هناورپ

»نارهت متاخ ناعجرم« زاجم هاگشیامزآ

1401/09/12 : رودص خیرات 94242931593 : هاگشیامزآ دک

1403/07/11 : رابتعا خیرات 623/4011/2 : هناورپ هرامش

یندیماشآ و یندروخ :تیلاعف هزوح

درکلمع هنماد :

هرتناسنک و هویمبآ یمومع یژولویبورکیم لرتنک 37

نآ یاه هدروآرف و تابوبح یمومع یژولویبورکیم لرتنک 38

هزات و دمجنم ،کشخ تاجیزبس یمومع یژولویبورکیم لرتنک 39

نآ یاه هدروآرف و تاینبل ،ریش یمومع یژولویبورکیم لرتنک 40

نآ یاه هدروآرف و تالغ یمومع یژولویبورکیم لرتنک 41

ورسنک و توپمک یمومع یژولویبورکیم لرتنک 42

یتشوگ یاه هدروآرف و تشوگ یمومع یژولویبورکیم لرتنک 43

کشخ یاه هویم یمومع یژولویبورکیم لرتنک 44

دمجنم یاه هویم یمومع یژولویبورکیم لرتنک 45
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