
 سوابق کاری شرکت آرال تجهیز آزما

 هیزات آزمایشگاهیجالف( تعمیر و نگهداری ت

 الكترونيكي دقيق نماي و قطب طراحي و ساخت منبع تغذيه سوييچينگSwitching Power Supply and Electronics Compass  

 يها رانواع دستگاهيتعم  X-rayو آزمايشگاهي يصنعت (Philips ,Shimadzu ,…) 

  يگاز يدستگاه کروماتوگراف يراه اندازتعمير و CHROMPACK دانشگاه تهران  

 يوتريکامپاب يو ساخت دستگاه عمق  يطراحEcho Sounder   نگار آبشرکت 

 ژواليافزار و  نرمنوشتن و معمولي وتر يع با کامپيسر يبردار  ستم نمونهيس يانداز   و راه يطراح Tecplan  تحت ويندوز 

 فلزات يدستگاه سنجش خستگکامپيوتر قديمي ر يتعم Shimadzu  و دستگاه کششSantam پژوهشكده مهندسي جهاد 

 ر دستگاه يتعمCNC  خودرو  رانياواحد تحقيقات موتور (Heidenhain TNC355, Gilde Meister)  

 زرير دستگاه برش ليتعم CO2 دانشگاه شهيد بهشتي زريپژوهشكده ل 

 يصنعت يکنترل کمپرسورها يرات بردهايتعم ATLAS COPCO هوا يارشرکت هاي زيمنس  و سافت استارتر 

 هزار دور بر دقيقه  60وژ يفير دستگاه سانتريتعمIEC B-22M   رازيسرم سازي موسسه 

 يفتراک برقير کنترلر ليتعم Caterpillar کارون سازي نئوپان شرکت 

 ياتمجذب دستگاه  يانداز ر و راهيتعم)  Atomic Absorption (VARIAN, PHILIPS, HP, PERKIN ELMER  

 دستگاهو اپتيک  يوتريستم کامپيس تعميرLaser Particle Size Analyzer   مدلNanotech ايران شيمي مهندسي و شيمي پژوهشگاه 

  دستگاه و سخت افزار نرم افزار  رسانيبه روزFTIR PHILIPHS PU9800 (س) الزهرا دانشگاه 

 دستگاه نرم افزاري و يسخت افزاراندازي کامل  راهXRF-WDS (PHILIPS PW1404)   مرکز متالورژي رازي 

 اندازي دستگاه راهXRF-EDS (LINK AN1055/S)   واحد تجزيه نفت صنعت پژوهشگاهبا به روز کردن دتكتور اصلي 

 تعمير دستگاه Magnetometer آزمايشگاه مواد فلزي دانشگاه صنعتي شريف 

 موادگيري رفتار حرارتي  دستگاه اندازه تعميرTGA (Duo Pont), STA, DMT   TMA, TDA ,DSC, و پژوهشگاه پليمر کبير اميردانشگاه 

 گيري ميزان اشعه راديو اکتيو هاي اندازه سازي و تعمير دستگاه بهينهOFITE   Gamma Detectors شرکت مپصا و سازمان زمين شناسي   

 گيري ميزان مقاومت خاک سازمان زمين شناسي تعمير دستگاه اندازه 

 يفرکانس باال هاي تعمير اسيلوسكوپIwatsu  (۲۰ )گيگا هرتز 

  هاي  کامپيوتري نمودن دستگاهتعمير وPorosimeter  ،Quantasorb   وTPD/TPR/TPO واحد کاتاليست پژوهشگاه صنعت نفت 



 اندازي و نصب دستگاه  راهFTIR (BRUKER)  به همراهATR براي مرکز تحقيقات پليمري پوشش 

 انواع  اندازي و تعمير و راه نصبPLC  هايHitachi, Siemens, LG, Omron, Tele Mechanic , Fanuc  هاآن و بردهاي جانبي 

 تعمير انواع الكتروموتورهايDC   وAC هاهاي مربوط به آن و درايو 

  مورد استفاده در صنعت و فشار رطوبت ،هاي دما کنترلرو تعمير انواع ترانسميتر 

 اندازي واحد اتوماسيون سيستم پوشش دهي پالسما پژوهشكده مواد و انرژي راه 

  تعمير واحد ولتاژ باالي دستگاهXRD دانشكده متالورژي دانشگاه تهران(60 Kv High Tension) 

 تعميرUV Detector   دستگاهTotal Sulphur پتروشيمي برزويه عسلويه 

  اسپكتروسكوپي مادون قرمز دستگاهتعميرIR Spectroscope)  ) Perkin Elmer  وNicollet نصب کتابخانه ديجيتال به همراه 

 اندازي واحد کنترل راه (PLC)  دستگاه تزريق پالستيکENGEL شرکت پوليكا سازي قزوين 

 اندازي دستگاه  راهHDT/VICAT پليمر و پتروشيميگاه شپژوه گيري دماي مومي شدن پليمرها( )اندازه 

 و پتروشيمي صنايع نفت وگازدر  انواع تجهيزات اتوماسيون و ابزار دقيق اندازي و راه تعمير 

 اندازي سامانه داده راه (برداريExtremely Low Frequency )ELF ،  کنترل سامانه از طريق  ،و اينترنتارسال اطالعات از طريق مودمSMS 

 هاي  تعمير دستگاهB&K   از قبيلAudio Analyzer , Frequency Analyzer , Conditional Amplifier  

 تعمير دستگاه Zeta Potential Analyzer پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران 

  تعميرMass Flow Controller شرکت فوالد يزد منسيز 

 تعمير دستگاه نوار مغز (EEG( و نوار عضله )EMGبيمارستان سينا ) 

  هاي  دستگاهتعمير انواعIPL  وQ-Switch و ليزرهاي توان پايين و توان متوسط پزشكي 

 هاي تعمير دستگاه XRD  وXRF بوعلي همداندانشگاه و  دانشگاه علم وصنعت 

 هايدستگاه تعميرPenetration ,Flash point  و Ductility پاسارگاد نفت شرکت 

 ويسكوزيته حمام کنترلر تعمير PETROTEST, JULABO و آبادان عباس بندر پااليشگاه 

 ر دستگاه تعميOZON TESTER موتور مي مگاآزمايشگاه شي 

 اندازي دستگاه  راهNMR  و زاهدان نيقزو هاي دانشگاهو  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران 

 ر دستگاه تعميCHN  وGC-MASS  وELECTROFOREZ رانپژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي اي 

  تعمير فرستنده و گيرندهUHF/VHF دريايي شرکت بنادر و کشتيراني 

 مهري اسالمي ايرانجشرکت کشتيراني  اندازي و تعمير سيستم کنترل آسانسور کشتي ساروين راه 



 اندازي  راهTEM PHILIPS CM200  با بازسازي برد کنترل دستگاه شرکت کفا 

 استپ موتورهاي تعمير برد کنترل  Theta , 2ThetaدستگاهXRD  و مهندسي شيمي ايران پژوهشگاه شيمي 

 تعمير دستگاه  ICP-OES  متالورژي رازيپژوهش مرکز 

 تعمير دستگاهAFM  پژوهشكده ميراث فرهنگي 

  تعمير و کاليبراسيون دستگاهGD-OES يكي از مراکز دولتي 

 تعمير دستگاهPetroxy  پتروشيمي جم 

 اندازي دستگاه نصب و راهZeta Analyzer   کبير دانشگاه امير 

  تعمير انواع دستگاه آنااليزر گاز( فوالد آلياژي يزد، ليان اکيسژن بوشهر و پتروشيمي جمSERVOMEX, ABB, EMERSON)  

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشكي تهران سكومتريدستگاه و يو راه انداز ريتعم 

  دستگاه  ونيبراسيکالتعمير وDLS دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشكي تهران 

  دستگاه  ونيبراسيکالتعمير وDLS مرکز تحقيقات نانو دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 شرکت نفت پاسارگاد )آبادان( يتيليدستگاه کنترلر داکت ريتدارک قطعات و تعم 

 دستگاه برد کنترل کوره و تعمير TGA بنياد علوم کاربردي رازي 

  تعمير دستگاه سانتريفيوژ Herolab Union MR2100دانشگاه شهيد باهنر کرمان 

 گاما دتكتور  يو نرم افزار يسخت افزار يانداز راهOFITE  ابدال يصنعت يپروژه هامديريت 

 ريتعم TCD  دستگاهTPD/TPR Micromeritics پژوهشگاه صنعت نفت 

  غبار  زيدستگاه آنالتعميرSLCK شرکت پيشتازان آرمان نوين  

 هاي آنااليزر غبار  تعمير انواع دستگاهSICK DUST HUNTER 

 برد کنترل دستگاه مير تعIROX2000 شرکت فرابين آتيه نامي 

  برد کنترل دستگاه تعميرPurifire  حامي فناوران يكتاشرکت  

  شيبرد کنترل و نماتعمير Dmulsibility Analis  شرکت نفت بهران 

  دستگاه  شيبرد کنترل و نماتعميرCloud/Point Herzog HCP 852  شرکت نفت بهران 

 زدي يو ساختمان ينورد فوالد صنعت سرومكس زريدستگاه آناال ونيبراسيو کال يراه انداز 

 دستگاه  تعميرMastersizer (Malvern) يبهشت ديدانشگاه شه يدانشكده داروساز 

  دستگاه  راه اندازيتعمير وDLS دانشگاه علوم پزشكي زنجان 



 هاي راه اندازي و آموزش دستگاهTOC (Xylem PKG)  وHPLC, GC ,AAS (PerkinElmer)  شرکت افق توليد داروي پارس 

 مير دستگاه جذب اتمي پرکين المر پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايرانتع 

 بردمير تع Source & Ignition  فناوران يكتادستگاه کوانتومتر شرکت حامي 

 ( تعمير دستگاه جذب اتميPerkinElmer )ايران  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي 

  دستگاه راه اندازي تعمير وDSC-TGA کيالست عيصنا قاتيو تحق يشرکت مهندس 

  دستگاه ضخامت سنج تعمير و راه اندازيELCOMETER شرکت نفت پاسارگاد 

 هاي و نگهداري دستگاه تعمير ( اتوکالوFedegari )داروسازي مداواو  البرز دارو رکت، شکليه شرکتهاي آب و فاضالب استان تهران 

 پیشرفته طعات یدکی تجهیزات آزمایشگاهیقتأمین ب( 

پيشرفته  هايقطعات اورجينال دستگاههمواره تجهيزات آزمايشگاهي، در حوزه متخصص  و مجرب کادري از استفاده با آرال تحهيز آزما شرکت

أمين تيوب ليزر توان به تمي نمونهبه عنوان که  کرده استمين أتحتي در شرايط تحريم مراکز مختلف آزمايشگاهي کشور را با کمترين هزينه و زمان 

  اشاره کرد. شهيد بهشتي هاي علوم پزشكي تهران، دانشگاههاي داروسازي دانشكدهشرکت پتروشيمي جم و  DLSهاي دستگاهبراي 

 تجهیزات آزمایشگاهیساخت ج( 

  توليد دستگاه طراحي وpH متر بلوتوثي (AP100) 

  توليد دستگاه طراحي وpH بلوتوثي / هدايت سنجمتر (APC100) 

 دتكتور گازهاي دستگاه طراحي و ساخت نمونه آزمايشي  H2S-CO-O2-LTE (AGD100) 

 حوزه فناوری نانودر تدوین استانداردهای ملی ( د

  نانوساخت  -استاندارد ملي فناوري نانو) ۱۴۰۱)چاپ اول( سال  ۱۹۷۵۸ -۶-۶ هشمار رانيا ياستاندارد ملمشارکت در تدوين استاندارد و دبيري- 

  (سنجي رامان يكنواختي کرنش: طيف -: گرافن۶-۶قسمت  -هاي کليدي کنترلي مشخصه

 نانوساخت  -فناوري نانو ملياستاندارد ) ۱۴۰۱)چاپ اول( سال  ۱۹۷۵۸ -۶-۱۴ هشمار رانيا ياستاندارد ملدبيري  مشارکت در تدوين استاندارد و- 

  (رامان سنجي سطح نقص: طيف -: مواد پايه گرافني۶-۱۴قسمت  -هاي کليدي کنترلي مشخصه

  هاي کربني  تعيين مشخصات نانولوله -فناوري نانو استاندارد ملي) ۱۴۰۱نظر اول( سال  ديدج)ت ۱۳۷۳۱ هشمار رانيا ياستاندارد ملمشارکت در تدوين

 (سنجي فوتولومينسانس فروسرخ نزديک ديواره با استفاده از طيف تک

 در حال تدوين( فناوري نانو ملياستاندارد   ۱۰ مشارکت در تدوين( 



 شبکه آزمایشگاهی ایرانپلتفرم  یحاپردازی و طر( ایدهه

هاي مختلف مديريتي، فني و دستگاهي، همچنين تجربه حضور در فرايند طراحي پروژه شبكه کارشناسان خود در حوزهاين شرکت براساس تجربه 

اي جامع و مؤثر براي سازي پلتفرم شبكه آزمايشگاهي کشور تمرکز نموده و برنامهملي دسترسي فيبر نوري کشور، مدتي است بر ايده طراحي و پياده

هاي خود در سطح ملي و جهاني دارد. حائز اهميت است اين ايده که بسيار جامع و کامل بوده و کامأل متفاوت از شبكه سازي ايدهطراحي و پياده

پويا بر بستر شبكه ملي، ايجاد ارتباطات ها، مطالعه دقيق بازار و هاي آزمايشگاهتواند از طريق بررسي نيازمنديباشد، ميآزمايشگاهي موجود مي

درماني و صنعتي کشور را با  -هاي مراکز علمي، پژوهشي، بهداشتيهاي آزمايشگاهبازار و تسهيل در تأمين کليه نيازمندي موجبات ساماندهي

شود، بلكه  نمايد. عالوه براين، نه تنها باعث ارتقاء سطح کمي و کيفي خدمات قابل ارائه به متقاضيان ميقبول فراهم  سرعت، دقت و صحت قابل

 و معنوي با ارزشي نيز به دنبال خواهد داشت. دستاوردهاي مادي 


