
 زيست فناوري  حوزهدر فنی فومن هاي دانشكده ها و پتانسيلظرفيت

 

 
 

( براي انجام تحقيقات 1مرکز آناليز دستگاهی مجهز به دستگاههايی پيشرفته )مطابق جدول  (1

 گوناگون در حوزه زيست فناوي

 .1جدول 

 ياختصارنام  عنوان انگليسی عنوان فارسی

 Gas Chromatography-Mass Spectrometer GC/MS جرمی سنج طیف –دستگاه گاز کروماتوگراف 

 Gas Chromatography with Headspace دستگاه گاز کروماتوگراف با دستگاه نمونه برداری از باالی محلول

Sampler  
GC 

  Headspace Sampler دستگاه نمونه برداری از باالی محلول

  Hydrogen Generator دستگاه تولید هیدروژن

 High Performance Liquid Chromatography HPLC دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی باال

 Atomic Absorption Spectrometer AAS دستگاه جذب اتمی برای آنالیز با کوره گرافیتی و یا شعله

 Ultra-Violet and Visible Spectrophotometer UV مرئی -دستگاه طیف سنج فرابنفش

 Fourier Transform Infra-Red Spectrometer FT-IR قرمز مادون –دستگاه طیف سنج تبدیل فوریه 

 Attenuated Total Reflectance ATR ای تی آر

  Melting Point Apparatus دستگاه تعیین نقطه ذوب

 



 
آزمايشگاهی با انجام هاي مختلف طريق دريافت نمونهتواند از الزم به ذکر است که اين مرکز می

آناليز کلی و گزيده در و همچنين  آناليز تخصصی انواع چاي ها از جملهآزمايشات مرتبط با آن نمونه

بهداشتی، غذايی و  - کيفيت آب، کيفيت خاک، بسته بندي ظروف، آرايشی صنايع گوناگون شامل

 به طور فعال در حوزه زيست فناوري خدمت رسانی نمايد. محيط زيست

سازي و سازي، مدلهاي محاسباتی اعم از شبيهمرکز محاسبات سريع براي انجام پژوهش (2

 سازي و غيره در در حوزه زيست فناوريبهينه

 

 



ي طبيعی )ناشی از هرس کردن منظم فضاي هاي توليد شده، باالخص زبالههالهزبااستفاده از  (3

به دليل وجود فضاي سبز گسترده در دانشكده فنی فومن و اهتمام  سبز( در جهت توليد بيوگاز

 ويژه به حفظ و نگهداري آن

 

 
 

 



هاي برخورداري از امكانات آزمايشگاهی آموزشی و پژوهشی مجهز در جهت تكميل فعاليت (4

 پژوهشی در حوزه زيست فناوري

 

 
 

 

مهندسی نفت و مهندسی شيمی )و  هاي مرتبط از جملهدارا بودن اعضاي هيات علمی در رشته (5

 بيوتكنولوژي(

 



  راستاي اهداف حوزه زيست فناوريدر و تصفيه آن  توليد شده فاضالباز بهينه استفاده  (6

 

 

 

 ها در سرويس بهداشتیجمع آوري آب باران به منظور آبياري فضاي سبز و گرفتگی (7

 هاي توليديجهت بازيابی پساب UF/ROهاي استفاده از سيستم (8

 جمع آوري آب از رطوبت هوا (9

 اي و ...هاي گلخانهتصفيه آب با استفاده از سيستم (10

 

 

  


