بنام خدا
دستگاه طیف سنجی رامان
دستگاُ طیف سٌجی راهاى ) (Raman Spectrometerآسهایطگاُ هزکشی داًطگاُ فزدٍسی هطْذ
ساخت ضزکت اًٍتس ّلٌذ ًػة ٍ راُ اًذاسی ضذُ ٍ آهادُ ارائِ خذهات تِ استاداى ،داًطجَیاى ٍ پژٍّطگزاى
گزاهی هی تاضذ  .در آسهایطْای طیف سٌجی راهاى ،فَتًَْای تک طَل هَج رٍی ًوًَِ هتوزکش هی ضَد ٍ
عوَهاً لیشر تِ عٌَاى چطوِ تکفام ضذت تاال تکار هی رٍد .فَتًَْا تا هَلکَل ّا تزّوکٌص هی کٌٌذ ٍ تاستاتیذُ،
جذب یا پزاکٌذُ هی ضًَذ .طیف سٌجی راهاى فَتًَْای پزاکٌذُ ضذُ را هطالعِ هیکٌذ .در پزاکٌذگی راهاى،
فَتَى فزٍدی تا هادُ تزّوکٌص هی کٌذ ٍ طَل هَج آى تِ سوت طَل هَج ّای تیطتز یا کوتز ضیفت هی یاتذ.
ضیفت تِ طَل هَجْای تیطتز غالة است ٍ ایي پزاکٌذگی را راهاى  -استَکس هیگَیٌذ کِ ارتثاط هستقیوی تا
گزٍُ عاهلی ،ساختار هَلکَلی هتػل تِ آىًَ ،ع اتوْای هَلکَل ٍ هحیط آى دارد طیفْای راهاى ّز هَلکَل،
هٌحػزتِفزد است اس ایي رٍ هی تَاى اس آى هاًٌذ "اثز اًگطت" در تطخیع تزکیثات هَلکَلی رٍی یک سطح،
درٍى یک هایع یا در َّا استفادُ کزد .طیف سٌجی راهاى تزای ضٌاسایی ساختار هَلکَلی تسیار هٌاسة است .تِ
تاسگی ساختار پیچیذُ هَلکَلّای سیستی تا طیف سٌجی راهاى تعییي ضذُ است .طیف راهاى اطالعات تا ارسضی
را ًیش در سهیٌِ فیشیک حالت جاهذ ارائِ هی کٌذ .چَى طیف سٌجی راهاى را هی تَاى تِ راحتی تزای هطالعِ
اجشاء ٍ گزٍّْای ضیویائی در هحیط آب تِ کارتزد  .استفادُ اس ایي تکٌیک در هطالعِ هَجَدات سًذُ اس اّویت
رخَرداراست.
خاغی ب

هحل استقزار دستگاُ:
داًطگاُ فزدٍسی هطْذ -تَلَار پژٍّص -خیاتاى ٍرسش -آسهایطگاُ هزکشی -آسهایطگاُ طیف سٌجی راهاى
ّشیٌِ طیف گیزی:
تِ اساء ّز ًوًَِ  400.000ریال
تریف
استاداى هحتزم ٍ داًطجَیاى عشیش داًطگاُ فزدٍسی هطْذ هیتَاًٌذ تا استفادُ اس گزًت ٍ تخفیف ٍیژُ ع
ضذُ در ساهاًِ آسهایطگاُ هزکشی اس خذهات ایي دستگاُ استفادُ ًوایٌذ.
سایز هتقاضیاى اس جولِ غٌایع ٍ هَسسات ،هیتَاًٌذ تا پزداخـت ّشیٌِ اس ایي دستگاُ ٍ سایز اهکاًات آسهایطگاُ
هزکشی تْزُهٌذ گزدًذ.
جْت کسة اطالعات تیطتز در خػَظ ساعات ارئِ خذهتًَ ،تت دّی ٍ دریافت ىتایج تا تلفي  38804388تا
کذ  051یا داخلی  4388سزکار خاًن هٌْذس طالئی تواس حاغل فزهائیذ.

