
 

 تعرفه انجام آزمون

 (1400 سال)
 آزمایشگاه های پژوهشکده کیمیازی

 

 05شماره بازنگري:   KARC-L40401 كد فرم:
 

 توضیحات مدل دستگاه قیمت )ریال( کلیات آنالیز نام دستگاه ردیف

1 ICP-MS 

 2.200.000 تک عنصر

Perkin-Elmer 

 ، غذا و داروخونآب، خاک، آلیاژ، بافت، 

)در صورت نیاز به آماده سازی هزینه آن 

 اضافه می گردد(

 2.750.000 عنصر 5تا 2

 3.200.000 عنصر 10تا 6

 5.100.000 عنصر 52تا  11
در صورت تعداد نمونه باال ، جهت استفاده از 

 800.000 آماده سازی تماس حاصل فرمایید. تخفیفات ویژه

2 FT-IR  

 600.000 ) هر نمونه( ای جستجوی کتابخانه

Perkin-Elmer  

 

  950.000 ) هر نمونه(جستجوی کتابخانه  آنالیز بدون

  950.000 مونه () هر ن Pyrolysis جهت  

3 SEM  1.800.000 هر نیم ساعت Philips امکان پذیرش مشتری بصورت حضوری 

4 ESEM 2.100.000 هر نیم ساعت Philips  

5 MAP EDX 800.000 هر نمونه Philips  

6 EDAX 800.000 هر نمونه Philips  

   400.000 هر نیم ساعت میکروسکوپ نوری 7

 پوشش طال 8
 400.000 هر نمونه

 
 

 نمونه 7به ازای هر  RUN 1.600.000هر 

9 GC-MS       بسته به نوع نمونه قیمت متفاوت 

3.000.000 

 الی

4.000.000 

Agilent 

NIST&Wiley Lib 
)در صورت نیاز به آماده سازی و مطالعه 

 مقاله هزینه آن اضافه می گردد(

 

 



 

 تعرفه انجام آزمون

 (1400 سال)
 آزمایشگاه های پژوهشکده کیمیازی

 

 05شماره بازنگري:   KARC-L40401 كد فرم:
 

 توضیحات دستگاه مدل قیمت )ریال( کلیات آنالیز نام دستگاه ردیف

10 Head Space/ GC-MS 4.500.000 هر نمونه  Agilent  

 

11 
BET 

   1.900.000 درجه سانتیگراد 100تا دمای 

   TREATMENT 2.200.000با 

12 XRF 1.000.000 هر نمونه Thermo به محل دلخواه مشتری قابلیت حمل دستگاه 

13 HPLC_FLD    3.900.000 هر نمونه Agilent 

)در صورت نیاز به آماده سازی و مطالعه 

 مقاله هزینه آن اضافه می گردد(
 

14 HPLC_UV  2.500.000 هر نمونه Agilent 

15 LC-MS-MS (ISO CRATIC)  7.500.000 هر نمونه Agilent 

16 LC-MS-MS (GRADIENT) 8.500.000 هر نمونه Agilent 

17 LC-MS-MS 2.000.000 هر نمونه به صورت مستقیم Agilent 

18 RAMAN(1064nm)  1.000.000 هر نمونه RIGAKU به محل دلخواه مشتری قابلیت حمل دستگاه 

 

19 
XRD  

Normal XRD 1.300.000 

 

 درجه 90درجه تا  7از 

Low Angle  1.300.000  درجه 10درجه تا  0.8از 

  Grazing 1.300.000آنالیز 

  XRD 400.000تحلیل نتایج آنالیز 

20 DSC  60.000 هر دقیقه   

21 UV-VIS  350.000 هر نمونه   

 UV-DRS 1.300.000 هر نمونه   

 600.000 هر ساعت  600کوره تا دمای  22

 

درجه بر  200نرخ عملیات حرارتی کمتر از 

 000/30ساعت، به ازای هر ساعت مبلغ 

 .ریال به مبلغ کل اضافه خواهد
 1.000.000 هر ساعت  1000 کوره تا دمای 23

   600.000 دقیقه 20هر نمونه تا  سانتریفیوژ  24

   300.000 تا یک ساعت حمام مافوق صوت 25



 

 تعرفه انجام آزمون

 (1400 سال)
 آزمایشگاه های پژوهشکده کیمیازی

 

 05شماره بازنگري:   KARC-L40401 كد فرم:
 

 

   

   120.000 هر لیتر آب دیونیزه  26

   150.000 هرساعت (oven)آون 27

   450.000 هر ساعت (shaker)شیکر  28

29 NIR – ATR   1.000.000 هر نمونه   

   Firitsch 600.000 هر ساعت (ROTATIONآسیاب سیاره ای ) 30

  Firitsch 600.000 هر ساعت (PELANTRYآسیاب سیاره ای ) 31

   160.000 هر نمونه هدایت سنجی  32

   160.000 هر نمونه  pHاندازه گیری  33

34 TDS  160.000 هر نمونه   

   2.000.000 هر مورد ت سولفانیتریت و  اندازه گیری فسفات، نیترات، 35

36 TGA 
  STA1500 2.700.000  600هرنمونه تا دمای 

  STA1500 2.900.000 800هر نمونه تا دمای 

37 AAS 

 2.000.000 هر نمونه -به ازای هر عنصر

 

 شعله ای 

 کوره ای 2.200.000 هر نمونه -به ازای هر عنصر

  800.000 آماده سازی

38 ICP-OES 

 800.000 هر نمونه -نصرع تک

 
در صورت تعداد نمونه باال ، جهت استفاده از 

 ، تماس حاصل فرمایید. تخفیفات ویژه

 2.600.000 هر نمونه –عنصر  30به ازای 

 3.100.000 هر نمونه –عنصر  45به ازای 

 800.000 آماده سازی


