
 11/11/79در تاریخ )به هزار تومان( در آزمایشگاه مرکزی  قیمت ها ی مصوبه آنالیز دستگاهی

 

 نوع آنالیز قیمت  دانشجویان دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت خارج از دانشگاه

 GC نمونه   80 011 041

 GC-Mass نمونه 150 200 250

011کامل  

081سه نقطه ای  

140تک نقطه ای   

081کامل  

170سه نقطه ای  

100تک نقطه ای   

051کامل  

160سه نقطه ای  

100تک نقطه ای   

 

 نمونه

 

BET 

 DRS نمونه 40 50 60

 PL نمونه 40 50 60

 FTIR نمونه 40 50 60

 مایع UV نمونه 01 01 01

160 

هرنیم ساعت بیشتر و از دمای 

711 به باال  01 هزار تومان به 

 هزینه افزوده می شود

 نمونه  100 130

 0هر 

 ساعت

 

 

DSC 

 

 01نمونه اول تک عنصری 

 00نمونه هر نمونه  01-0

 01نمونه هر نمونه 00-01از 

 08نمونه باال هر نمونه01از 

 

 05نمونه اول تک عنصری 

 01نمونه هر نمونه  01-0

 08نمونه هر نمونه 00-01از 

 05نمونه باال هر نمونه01از 

 

 01نمونه اول تک عنصری 

 08نمونه هر نمونه  01-0

 01نمونه هر نمونه 00-01از 

 00نمونه باال هر نمونه01از 

 

 

 

 نمونه

 

AAS 

 01نمونه اول تک عنصری 

 01نمونه هر نمونه  01-0

 00نمونه هر نمونه 00-01از 

 01نمونه باال هر نمونه01از 

 

 

 35نمونه اول تک عنصری 

 05نمونه هر نمونه  01-0

 01نمونه هر نمونه 00-01از 

 08نمونه باال هر نمونه01از 

 

 30نمونه اول تک عنصری 

 00نمونه هر نمونه  01-0

 08نمونه هر نمونه 00-01از 

 05نمونه باال هر نمونه01از 

 

 

 نمونه

 

 

ICP 



  نمونه 40 50 60

011 011 100  سینی 

 هر24

  ساعت

Freeze Dryer 

 VSM نمونه 50 70 80

 Microwave ساعت 71 81 011

 پروب اولتراسونیک ساعت 11 61 81

 سانتریفوژ دور باال ساعت 41 11 61

     

 

 

وارد    /http://bit.iust.ac.ir : لطفا جهت ثبت آنالیز طی مراحل زیر در سایت دانشجویان خارج ازدانشگاه علم و صنعتقابل توجه 

 شده و مراحل زیر را انجام دهید. 

 /http://bit.iust.ac.irایجاد پروفایل و نام کاربری در سایت  -0

 انتخاب نوع آنالیز در آزمایشگاه مرکزی شیمی در لیست آزمایشگاهها  -0
 متقاضی سرویسکلیک  -0
 صدور صورت حسابیکبار کلیک گزینه  -4

 ورهای منفاکتپنل  -1
 پرداخت پنل  -6

 

 

 .تخفیف میباشد %15نمونه شامل  5آنالیز بیشتر از 

http://bit.iust.ac.ir/
http://bit.iust.ac.ir/

