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 آیین نامه حق باالسری فعالیتهای آموزشی، پژوهشی ، ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه مالیر

ی پژوهشی و مبنی بر افزایش سهم درآمدهای اختصاصی، ساماندهی و تنظیم امور مالی مربوط به این فعالیت هاتاکید هیات امنای دانشگاه ، با توجه به سیاست های ابالغی و اجرائی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:مقدمه

برای رسیدن به  اهداف ذیل تهیه و تدوین گردیده  ضروری می باشد. با توجه به ضرورتهای ذکر شده،آیین نامه  حق باالسری فعالیتها در دانشگاه مالیر در این خصوص آیین نامه های اجراییارتباط با صنعت و جامعه، تدوین ارائه 

 است.

 سازمان دهی محاسبه نرخ باالسری برای کلیه قراردادهای خارج از دانشگاه 

 ایجاد انگیزه بیشتر برای مسئولین دانشکده ها، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه جهت درآمد زایی 

 لمی فیمابین دانشگاه، صنعت و جامعهگسترش فرهنگ پژوهش های کاربردی و بسط تعامالت ع 

 پاسخ به نیازهای علمی، تحقیقاتی و آموزشی و مشاوره به سازمانهای اجرائی کشور و استان 

 کمک به افزایش منابع مالی دانشگاه 

سری سهمی است که از هر قرار داد به نفع دانشگاه کسر می گردد و منظور از سهم دانشگاه و . در این جدول، منظور از درصد باالجدول یک می باشدبه شرح  درصد باالسری فعالیتهای ارتباط با صنعت و جامعه-1ماده 

 تخصیص می یابد. مربوطه دانشکده در این جدول درصدی از باالسری است که به ستاد مرکزی دانشگاه و دانشکده

 تخصیص خواهد داد. ، معاونت توسعه و پشتیبانی سهم دانشکده ها را انتهای هر فصل از سالبا ارایه اسناد توسط دانشکده ها در  :2ماده 

 به اپراتور و متصدی آزمایشگاه اختصاص می یابد. %10جهت وسایل مصرفی آزمایشگاه و همچنین  %30جهت خرید و تجهیز و تعمیر دستگاه ها، مقدار  %60درآمدهای آزمایشگاهی مقدار  %100از  :3ماده 

   و قرادادهای مشاوره ای، به کارشناسان حوزه پژوهشی تعلق می گیرد. ، طرح های پژوهشی برون دانشگاهیبه جهت برگزاری همایشها و کنفرانسها، کارگاه هادانشگاه ،  سهم از مبلغ درآمد خالص   %10مقدار   : 4ماده 

 بشرح زیر صورت می گیرد: ره یکسالهبرای یک دو در صورتیکه اعضای هیات علمی دانشگاه مالیر از تجهیزات آزمایشگاهی استفاده نمایند، درصد تخفیف:5ماده 

 الف: هزینه آزمایش تا مبلغ دویست هزار تومان رایگان

 تخفیف %75ب: هزینه آزمایش از دویست هزار تومان تا یک میلیون تومان شامل 

 تخفیف %50ج: هزینه آزمایش از یک میلیون تومان تا دو میلیون تومان شامل  

 تخفیف %25تومان تا سه میلیون تومان شامل  هزینه آزمایش از دو میلیون د: 
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 سه میلیون تومان به باال بدون تخفیف مازاد بر ه: هزینه آزمایش

 د گرفت.تخفیف در هزینه های باالسری تعلق خواه %3اجرا می نمایند،  مطابق جدول یکبه منظور تشویق اعضای هیات علمی دانشگاه مالیر برای افرادی که اولین قرارداد را  -1تبصره 

 تعلق خواهد گرفت. یک در حق باالسری طبق جدول %6و تاسقف تخفیف  %3ریال باشند ،  500.000.000به قراردادهایی که باالتر از  -2تبصره 

 د داخلی با وی امضا کرد. به همکاری و ضمانت یکی از اعضای هیات علمی می توان قرار دا ،در صورتی که مجری کسی غیر از اعضای هیات علمی دانشگاه باشد -3تبصره 

 .ولی مابقی مبلغ، شامل حق باالسری می باشد خرید تجهیزات از قراردادها که در دانشگاه مستقر خواهند شد شامل باال سری نخواهد بود -4تبصره 

 .صویب اعضای شورای پژوهشی دانشگاه رسیدبه ت 1396خرداد ماه  22ماده و چهار تبصره در شورای پژوهشی دانشگاه مالیر در تاریخ  این آیین نامه در پنج

 با نظر شورای پژوهشی و تصویب هیات رییسه دانشگاه مالیر قابل تغییر می باشند. 2و1و جدول   5 ات 1بنا به ضرورتها و سیاستهای دانشگاه،درصدها و مبالغ ذکر شده مواد 

 

 : میزان باالسری فعالیتهای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه 1جدول 

 سهم دانشگاه% باالسری% توضیحات نوع فعالیت ردیف
گروه و سهم 

 دانشکده%

 قراردادهای پژوهشی با خارج از دانشگاه 1

استفاده از امکانات و تجهیزات دانشگاه  و اخذ شده توسط عضو هیات  بدون

دخیل در طرح توسط مجری پرداخت می عوامل علمی)هزینه کلیه عوامل اجرایی و 

 می شود. %25اگرمجری خارج ازدانشگاه بود حق باالسری توجه:  گردد(

12 60 40 

 قراردادهای پژوهشی با خارج از دانشگاه 2

استفاده از امکانات و تجهیزات دانشگاه و اخذ شده توسط عضو هیات علمی)هزینه  با

توجه:  دخیل در طرح توسط مجری پرداخت می گردد(عوامل کلیه عوامل اجرایی و 

 می شود. %25ازدانشگاه بود حق باالسری  اگرمجری خارج

40 20 80 

 قراردادهای پژوهشی با خارج از دانشگاه 3
استفاده از امکانات و تجهیزات دانشگاه)هزینه کلیه  بدونو سفارش دانشگاه  به

 دخیل در طرح توسط مجری پرداخت می گردد(عوامل عوامل اجرایی و 
20 60 40 
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 از دانشگاهقراردادهای پژوهشی با خارج  4
زینه کلیه عوامل استفاده از امکانات و تجهیزات دانشگاه)ه با و سفارش دانشگاه  به

 دخیل در طرح توسط مجری پرداخت می گردد(عوامل اجرایی و 
50 35 65 

 خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی 5
دخیل در طرح عوامل )هزینه کلیه عوامل اجرایی و اخذ شده توسط عضو هیات علمی
 مجری پرداخت می گردد(توسط 

40 20 80 

 خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی 6
دخیل در طرح عوامل )هزینه کلیه عوامل اجرایی و سفارش دانشکده یا دانشگاه به

 توسط مجری پرداخت می گردد(
50 30 70 

 خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی 7
انجام می شود. توسط کارشناسان آزمایشگاه یا دانشجویان تحصیالت تکمیلی اخذ و 

درصد از مبلغ قرارداد به کارشناس یا دانشجوی تحصیالت تکمیلی تعلق می   25)
 گیرد(

75 20 80 

8 
خدمات آزمایشگاهی با سرمایه گزاری خارج از 

 دانشگاه
 60 40 20 انجام آزمایش در دانشگاه می باشد   فقط فضای فیزیکی

 75 مبلغ درآمد ، به کارشناسان مرکز تعلق می گیرد.   درصد از 25 و فنآوری اطالعات  ITخدمات مرکز  9
100% 

 هزینه شود. ITجهت مرکز 

 50 50 12 - قراردادهای مشاوره ای  10

11 
سمینار، همایش، کنفرانس، نشست برگزاری 

 دریافت وجه ثبت نامبدون و...

 قرارداد بین دانشگاه/ دانشکده و برگزار کننده سمینار، همایش و ...
 کسر تمامی هزینه ها مابقی آن باالسری خواهد بود()پس از 

پس از  100

 کسر هزینه ها
15 85 

12 
سمینار، همایش، کنفرانس، نشست و... برگزاری 

 دریافت وجه ثبت ناماب
با ثبت نام و برگزاری توسط دانشگاه تمام هزینه ها و دستمزد عوامل اجرایی پرداخت 

 شده و باقیمانده آن باالسری خواهد بود
پس از  100

 کسر هزینه ها
15 85 

 برگزاری کارگاه ها 13
استفاده از امکانات دانشگاه توسط برگزار کننده کارگاه)هزینه کلیه عوامل اجرایی و با 

 دخیل در طرح توسط مجری پرداخت می گردد(عوامل 
100 20 80 

 70 30 30 دخیل در طرح توسط مجری پرداخت می گرددعوامل هزینه کلیه عوامل اجرایی و  طرح های کالن ملی واگذار شده به دانشگاه 14

 80 20 100 - گرنت های پژوهشی جذب  15

 فرصت های مطالعاتی 16
فرصتهای مطالعاتی که در دانشگاه توسط دانشجویان یا اعضای هیات علمی انجام می 

 گیرد
25 25 75 
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 برگزاری دوره های آموزشی 17
نشگاه یا منجر به صدور گواهی توسط داتوسط دانشگاه/ دانشکده برگزار شده و 

داخت شده و تمامی هزینه ها و دستمزد عوامل اجرایی پر)می شود. گردد  دانشکده
 (باقیمانده آن باالسری خواهد بود

پس از  100

 کسر هزینه ها
10 90 

 20 12 سال اول رایگان(دوشرکت در یک سال) از سرجمع سود شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز رشد 18
80  

سهم مرکز 
 رشد

 شرکت هایی که دانشگاه در آن سهام دارد شرکتهای دانش بنیان 19
متناسب با 

 سهام
40 60 

 60 40 30 نها ندارد ولی از نام و مکان دانشگاه استفاده می شودآدانشگاه سهمی در  شرکتهای مستقر در دانشگاه 20

21 
، انگور و  ورزشی ،درمانی کلینیک های 

 دامپزشکی
 60 40 25 با امکانات و تجهیزات دانشگاه 

 80 20 20 مانند کلینیک مشاوره روانشناسی و مشاوره طب ورزشی بدون امکانات و تجهیزات کلینیک های مشاوره ای و طبی 22

 60 40 25 با امکانات و نام دانشگاه  درمانگاهها 23
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 : هزینه های استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه مالیر2جدول 

 تعرفه)ریال( نام آزمایشگاه توضیحات نام دستگاه ردیف

 400000و با آنالیز  350000 هرنمونه بدون آنالیز مرکزی . یستمایع امکان پذیر ن یف گیری از نمونهط-احساس شود(عبور داده شده باشند )زبری پودر  100نمونه های پودری از مش  XRDدستگاه  1

2 
 مرکزی جذب  فلزات سنگین)پیش از درخواست آزمون با کارشناس هماهنگی جهت امکان انجام آزمون صورت پذیرد ( دستگاه جذب اتمی

با تکنیک نالیز عناصر آ-400000،هر عنصرppbرنج  تکنیک کوره

 100000تا  50000از  ppmشعله رنج 

 900000تا  700000با توجه به نمونه مورد نظر از  مرکزی  HPLC باال کاراییکروماتوگرافی مایع با  3

4 

 Gas)   کروماتوگرافی گازی

Chromatography) 
 500000هر نمونه  مرکزی دکروماتوگرافی گازی روشی است که برای جداسازی و اندازه گیری اجزای فرار در یک مخلوط به کار می رو

5 
 HYDROکلونجر

DISTILLATION 
 150000هر نمونه  مرکزی اسانس گیری 

6 

 مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد.  مواد جامد ازمایع در یک سوسپانسیون  برای جداسازی فیوژیسانتر

تا  4000از  100000دور، دوری  4000تا  

دور به باال  10000و از  200000دور ، 10000

300000 

 25000هر لیتر  مرکزی لیتر 5روزانه حداکثر  آب دیونیزه شده 7

8 (TOC)Analytikjena  400000هر نمونه ای  مرکزی مقدار کربن محدود در یک ترکیب آلی است 

9 

میکروسکوپ نیروی 

 (AFMاتمی)
 1000000تا  800000هر نمونه  مرکزی ررسی بیو موادب -یا دیگر خصوصیات فیزیکی  تعیین زبری و-بررسی پیکر بندی سطح الیه های نازک در مقیاس اتمی

10 
اتاقک رشد )کابینت کشت گیاه و کشت 

 (phytotronبافت( یافتوترون )
 100000تا  50000هر ساعتی مرکزی رش گیاه می گردد.ای است که با فراهم کردن عوامل محیطی رشد گیاه از جمله نور، رطوبت و دما منجر به پرومحیطی بسته

11 

 Westernوسترن بالت )

blot) 
 150000هر نمونه ای  مرکزی هاپروتئیناست که برای تشخیص و آنالیز  بالتینگهای از روش

12 

شیکر اینکوباتور حرارتی و برودتی 

(cold shaker incubator) 
 50000ساعتی مرکزی شیک به صورت حرکت اوربیتالی و حالت گرمایشی و سرمایشی با فن سیرکوالتور

13 

الکتروفورز 
(Electrophoresis) 

 150000هر نمونه ای  مرکزی شودگفته می میدان الکتریکیو پرونئین های باردار( در یک مایع تحت  DNAبه حرکات ذرات )

14 

میکرو سانتریفیوژ 

(Microcentrifuge) 
 مرکزی 

دور 10000تا  4000از  100000 هرسریدور،  4000تا 

 هرسری دور به باال 10000و از  200000هر سری

300000  
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 50000ساعتی مرکزی درجه سانتی گراد.300تا  70دستگاهی با ویژگی خشک کردن نمونه از دمای  آون آزمایشگاهی  15

 50000ساعتی مرکزی برای استریل کردن ابزار آزمایشگاهی در فشار و دمای باال و با استفاده از بخار آب می باشد (Autoclaveاتوکالو ) 16

 50000هر نمونه  مرکزی شناسایی فلزات قلیایی و قلیایی خاکی  فوتومترفلیم  17

 300000هر نمونه  مرکزی استخراج چربی ها از مواد جامد سوکسوله اتوماتیک 18

 200000هر نمونه  مرکزی برداشتن و تبخیر موثر حالل از نمونه و عصاره گیری روتاری تبخیر 19

 10000هرنمونه ای  شیمی اندازه گیری ph (pH meterپی اچ سنج ) 20

 کوره باکسی)شناخت مواد( 21
 500000 شیمی درجه با یک ساعت ماندگاری 600کوره باکسی تا  1450درجه

 200000 شیمی درجه با یک ساعت ماندگاری 1200کوره باکسی تا 

 400000 شیمی برای انجام آنالیز با کارشناس هماهنگی شود گالوانواستات-پتاسیو استات 22

 اسپکتروفوتومتر 23
 20000 شیمی MIDمحلول آبی )طول موج( نمونه های جامد و مایع در مد 

 30000 شیمی FARنمونه های جامد و مایع در مد 

 20000 شیمی  التراسونیکهموژنایزر 24

 50000 شیمی  التراسونیکحمام  25

 750000هر نمونه ای  فیزیک تهیه الیه های نازکسه کاتده جهت   الیه نشانی اسپاترینگ رومیزی 26

 10000هر ساعتی  فیزیک  ماکروویو 27

28 
 (Incubatorانکوباتور:)

شناسی سلولی و... به حساب می انکوباتور یکی از از ابزار های مهم در آزمایش های میکروبیولوژی، زیست

 آید

گیاهشناسی و 

 هرباریوم
 100000هر ساعتی 

29 
 مایر-ارلنشیکر 

گیری ، کنترل کمی و کیفی و یکی از دستگاه های پر کاربرد در تمامی آزمایشگاه های تشخیص ، اندازه

 تحقیقاتی می باشد

گیاهشناسی و 

 هرباریوم
 800000ساعتی 

30 
 ورتکس)شیکر لوله(:

ی و کیفی و گیری ، کنترل کمیکی از دستگاه های پر کاربرد در تمامی آزمایشگاه های تشخیص ، اندازه

 تحقیقاتی می باشد

گیاهشناسی و 

 هرباریوم
 100000ساعتی 

31 
 شودها نیز استفاده میخاک وذوب کردن نمونه-ها،هضم گیاهانها به منظور گرم کردن معرفماریاز بن بن ماری یا حمام آب

گیاهشناسی و 

 هرباریوم
 100000ساعتی 

32 

-هیتر گرمکن الکتریکی : )هیتر

 استیرر(
 این دستگاه بیشتر برای گرم کردن یکنواخت بـه همـراه هـم زدن خودکار محلـول هـای داخـل ظـروف آزمایـشگاهی استفاده می شوداز 

گیاهشناسی و 

 هرباریوم
 50000ساعتی 
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33 
 گرددبرای اندازه گیری میزان رطوبت و یا آب موجود در خاک و زمین استفاده می رطوبت سنج خاک

گیاهشناسی و 

 هرباریوم
 20000هر نمونه ای 

34 
 دهیدرومتر یا چگالی سنج وسیله ای است که می توان غلظت ذرات موجود در مایعات را تعیین نمو هیدرومتر بافت خاک

گیاهشناسی و 

 هرباریوم
 10000هر نمونه ای 

35 
EC اندازه گیری هدایت الکتریکی مایعات متر پرتابل 

گیاهشناسی و 

 هرباریوم
 5000ای هر نمونه 

36 

میکروسکوپ پیشرفنه تحقیقاتی 

 دوربین دار
 200000هر ساعتی  زیست شناسی بررسی موجودات و ساختار موادی که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند با قابلیت عکس برداری

 150000هر ساعتی  زیست شناسی  استریومیکروسکوپ 37

 70000هر ساعتی  زیست شناسی به کار می رود یا میکروب ها برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها بیولوژیآزمایشگاه های  انکوباتور شیکر دار 38

 200000هر نمونه ای  زیست شناسی منجمد شده به وسیله ایجاد خالء را انجام میدهد.  فرآیند خارج کردن رطوبت از نمونه یا قطعه فریز درایر 39

 500000هر نمونه ای  زیست شناسی PCRدستگاه انجام واکنش های  ترموسایکلر 40

 100000هر نمونه ای  زیست شناسی  یو وی کابینت 41

 50000هر ساعتی  زیست شناسی برای شیک کردن استفاده می شود. روتاتور ارلن دیجیتال 42

 25000هر لیتری  زیست شناسی لیتر 5حداکثر برداشت روزانه  دیونایزر 43

44 
 زیست شناسی برای نگهداری نمونه ها-70کاهش دمای فریزر تادمای  دیپ فریزر

تا 10000بسته  به حجم نمونه و زمان از 

1000000 

 10000هر نمونه ای  زیست شناسی برای شیک کردن استفاده می شود شیکرلوله 45

 250000هر نمونه ای  زیست شناسی های االیزا مورد استفاده قرار می گیردنـتــایــج تستمــیــکـــروپــلــیـــت ریــدر بــرای خــوانــدن  االیزا ریدر 46

 نانودراپ 47
ثانیه کلیه طول موجهای موجود در طیف مورد  10میکرولیتر از نمونه قادر است در زمانی کمتر از  2الی  1این دستگاه بدون نیاز به کووت و تنها با استفاده از 

 نانومتر ، اسکن نماید  غلظت یا جذب نوری ماده مورد نظر را نیز تعیین کند 1نظر را با دقت 
 150000هر نمونه ای  زیست شناسی

 300000هر طبقه ای زراعت نگهداری نمونه های گیاهی و جانوری برای انجام فعالیت های آزمایشگاهی حساس -70فریزر 48

 200000هر طبقه ای  زراعت نگهداری نمونه های در حال انجام فعالیت های آزمایشگاهینگهداری نمونه های گیاهی و  یخچال آزمایشگاهی 49

     

 15000هر نمونه ای  زراعت محیط کشت گیاهی ژرمیناتور 50

 300000هر دوری  زراعت مورد استفاده قرار می گیرد. برای آنزیم ها  مواد جامد ازمایع در یک سوسپانسیون  برای جداسازی سانتریفیوژ یخچالدار 51

 100000هر نمونه ای  زراعت مساحت و حجم برگ و میوه دستگاه اندازه گیری سطح برگ 52
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 15000هر نمونه ای  زراعت محیط کشت گیاهی ژرمیناتور 53

 300000نمونه ای  یکسرام-مواد جهت تست کشش مواد مختلف کشش یونیورسال 54

 50000نمونه ای  یکسرام-مواد جهت تعیین سختی مواد میکروهاردنس تستر 55

 50000نمونه ای  سرامیک-مواد هاجهت سنباده زنی و پولیش نمونه پولیش متالوگرافی 56

57 
 نازله 4ویسکوزیمتر ریزشی 

گیرد.میزان زمان عبور محلول از برای سنجش آسان و دقیق ویسکوزیته دوغاب سرامیکی مورد استفاده قرار می

 توان اندازه گیری کرد.استفاده از کرنومتر میدریچه مورد نظر را با 
 50000ساعتی  سرامیک-مواد

58 

دستگاه استحکام خمشی 

 سرامیک
 50000نمونه ای  سرامیک-مواد جهت سنجش استحکام خمشی مواد

 50000ساعتی  سرامیک-مواد رود.ها و در هنگام دانه بندی مصالح مختلف بکار میجهت لرزش مداوم الک شیکر الک 59

60 
 فست میل

به منظور آسیا کردن نمونه های سنگ و سرامیک بکار رفته و دارای ظرف مخصوص سرامیکی و گلوله های 

 آلومینایی است که حول یک محور خارج از مرکز با جهت گردش دوگانه عمل آسیا را انجام میدهد.
 50000ساعتی  سرامیک-مواد

 50000ساعتی  سرامیک-مواد آزمایشگاهی مواد لعاب یا بدنه به کار می رود .ه منظور تولید نمونه ب جار میل 61

 50000ساعتی  سرامیک-مواد آسیاب پودر در اندازه نانو مواد ایای سیارهآسیاب گلوله 62

 100000ساعتی  سرامیک-مواد  پرس هیدرولیک 63

 10000ساعتی  سرامیک-مواد جهت خرد کردن و آسیاب کردن مواد ایآسیاب گلوله 64

 50000نمونه ای  سرامیک-مواد جهت برش فلزات برای متالوگرافی کاتر متالوگرافی 65

 150000نمونه ای  -مواد جهت خردکردن مواداولیه استخراج شده ازمعدن مورداستفاده قرارمیگیرد سنگ شکن فکی 66

 200000نمونه ای  خاکشناسی بار 15و  5جهت اندازه گیری رطوبت خاک در فشارهای  صفحه فشاری 67

68 Sand box 200000نمونه ای  خاکشناسی جهت اندازه گیری رطوبت خاک در فشارهای کم 

 200000نمونه ای  خاکشناسی جهت اندازه گیری هدایت هیدرولیکی نمونه ها دستگاه بار افتان 69

 5000نمونه ای  خاکشناسی برای گرم کردن نمونه ها هیتر 70

 50000هر نمونه ای  مکانیک تعیین مقاومت به ضربه مواد ضربهتست  71

 50000هر نمونه ای  مکانیک ساخت نمونه های آزمایشگاه کشش و فشار تراش 72

 50000نمونه ای  مکانیک  کش و فشار 73

 50000هر نمونه ای  محیط زیست جهت هضم نمونه ها برای اندازه گیری عناصر سنگین ترموبالک 74

 50000هر نمونه ای  محیط زیست حمام آب گرم ماری بن 75
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76 
دستگاه سه محوری خاک دینامیکی  

D=50-70mm 
 هر آزمایشی هفتصد هزار تومان عمران آزمایش بارگذاری چرخه ای بر خاک

77 
 اندازه گیری پارمترهای تحکیمی خاک در شرایط اورتومتری دستگاه تحکیم دیجیتال

 هزار تومانهر آزمایشی ششصد  عمران

78 
دستگاه سه محوری  تمام اتوماتیک خاک    

D=38mm 
 تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک 

 هر آزمایشی پانصد هزار تومان عمران

79 

دستگاه برش مستقیم تمام 

 اتوماتیک
 در خاکها Φو   cهدف از آن تعیین 

 عمران
 هر آزمایشی دویست هزار تومان

80 
 نمونه های سنگی تحت فشار نیروی سه محوری به کار برده می شود برشیاین دستگاه همراه با وسایل برای تعیین مقاومت  دستگاه سه محوری سنگ

 هر آزمایشی هفتصد هزار تومان عمران

81 
 دستگاه جک بتن شکن دیجیتال

یا استوانه با  این دستگاه بمنظور تعیین مقاومت فشاری بتن توسط اعمال بار محوری فشاری به نمونه های مکعب

 )اندازه گیری مقاومت مشخصه بتن(نرخی مشخص تا گسیخته شدن نمونه مورد استفاده قرار می گیرد .

 عمران
 هر آزمایشی یکصد هزار تومان

82 
دستگاه سه محوری استاتیکی خاک 

 D=38 mmآنالوگ
 cv,cd,uvانجام آزمایشهای 

 هر آزمایشی سیصد هزار تومان عمران

83 
 انجام آزمایش تحکیم تحکیم آنالوگدستگاه 

 هر آزمایشی پانصد هزار تومان عمران

84 
 مقاومت فشاری تک محوری خاکهای چسبنده تعیین تک محوری آنالوگ

 هر آزمایشی سی هزار تومان عمران

 هر آزمایشی یک میلیون تومان عمران خاک -اندازه گیری مشخصه آب صفحه فشار 85

 50000نمونه ای  شیالت  رفراکتومتر دستی و چشمی 86

 100000هر نمونه ای  شیالت  اکسیژن متر 87

 10000هر نمونه ای  شیالت  تیشوپروسسور 88

 10000هر نمونه ای  شیالت  میکروتوم 89

 50000هر نمونه ای  شیالت  توزیع کننده پارافین 90

 50000هر نمونه ای  شیالت  تیشوفلوت 91

 200000ساعتی   شیالت  عمودی –الکتروفورز افقی  92

 50000هر نمونه ای  شیالت  دستگاه سردکننده 93

 20000هر نمونهای  شیالت  کانتردیجیتال 94

 100000ساعتی  شیالت  هموژنایزر 95

http://4-engineer.blogfa.com/post/1359/%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%da%a9-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%ae%d8%a7%d9%83%d9%87%d8%a7%d9%8a-%da%86%d8%b3%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%87
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 50000ساعتی  شیالت  دوربین میکروسکوپ 96

 100000ساعتی  شیالت  وورتکس 97

 50000ساعتی  شیالت  میکروفیوژ 98

 50000هر نمونه ای  شیالت  اولتراسونیک 99

 50000هر ساعتی  شیالت  انکوباتور 100

101 TDS 10000هر نمونه ای  شیالت  متر 

 50000ساعتی  علوم دامی  استیرر 102

 50000ساعتی  علوم دامی جایگاه هضم 6دارای  هیتر هضم پروتئین 103

 50000ساعتی  علوم دامی جایگاه تقطیر6دارای  هیتر تقطیر پروتئین 104

 25000ساعتی  علوم دامی  اسیاب کوچک 105

 50000ساعتی  علوم دامی  متوسطاسیاب  106

 70000هر ساعتی  علوم دامی با قابلیت ثابت نگه داشتن دما انکوباتور یخچال دار 107

 50000هر ساعتی  علوم دامی  انکوباتور معمولی 108

 200000هر سری  علوم دامی  دستگاه چربی گیری سوکسله 109

 200000ای  هر نمونه علوم دامی  دستگاه کلدال اتوماتیک 110

 100000هر نمونه ای  علوم دامی  دستگاه سنجش گاز شکمبه 111


