
                                   دانش پژوهان پایش امین  شرکت شی و تحقیقاتی ، آموزفصلنامه علمی

                                                                                                                                

 7: شماره

  1395 پاییز                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 : آشنایی با ما

با هدف ارائه خدمات تخصصی، آزمایشگاهی و نیز مشاوره فنی و مهندسی در  شرکت دانش پژوهان پایش امین
معتمد سازمان حفاظت  ، به عنوان آزمایشگاههاي محیط زیست و بهداشت حرفه ايزمینه اندازه گیري هاي آالینده 

راه با این شرکت با پشتوانه تجربه علمی و عملی کارشناسان مجرب هم. یط زیست پا به عرصه فعالیت گذاشتمح
بکارگیري جدیدترین تکنولوژي دستگاهی و روشهاي نوین و استانداردهاي معتبر جهانی افتخار دارد خدمات آنالیز 

نمونه هاي ژئوشیمی، ،باقیمانده سموم،آنالیز ترکیبات آلی و ترکیبات نفتی در آب آشامیدنی، خاك، مواد خوراکی 
خدمات هدف ما ارائه  ی و پتروشیمیایی را ارائه نماید.نمونه هاي بهداشت حرفه اي و سایر نمونه هاي صنعت

رعایت اصل صحت و دقت و در کوتاهترین زمان ممکن به مشتریان محترم است . در این راستا با آزمایشگاهی با 
 پذیراي نقطه نظرات و رهنمودهاي شما  سروران محترم می باشیم . ،کمال میل

 معرفی  توانمندیها 

  کلره و فسفرهاندازه گیري سموم 

  اندازه گیريPCBs 

  اندازه گیري ترکیبات نفتی وPAHs 

 اندازه گیري ترکیبات آلی فرار 

 شناسایی ترکیبات مؤثره اسانسها 

 اندازه گیري فلزات سنگین 

 اندازه گیري هالومتانها 

 

 

 

 

 



 تازه ترین دستاوردها:

خواسته مشتریان، روش آنالیز ترکیبات ذیل با توجه  به به طیف وسیع ترکیبات آالینده موجود در محیط و  نظر
ت توانمندي در این شرکت تدوین و به لیس 1395، در سال و استانداردهاي مصوب بین المللی مطابق با آخرین متد

 هاي ما افزوده گردید.

  ترکیبات فرار در دود حاصل از سیگاراندازه گیري 

 کاغذ نیست، آن »توتون« علت به تنها سیگار، بودن سمی و مضر. است متصل هم به مواد یکسري شامل سیگار
 آن، بودن روشن هنگام همگی سیگار، فیلتر و کاغذ هاي نوشته مرکب چسب، اسانس، نگهدارنده، مواد سیگار،
 .میکنند ایجاد شیمیایی مواد زیادي تعداد املش اي پیچیده ترکیب

 و تهگش مشخص اناثرهایش و دهش ا شناختهآنه از کمی تعداد دارد، وجود یگارس در که میي س هزار نوع ماده 4از 
 .باشد ض ناشناخته و بسیار خطرناك دیگري در مورد سیگار مطرح میعوار احتمالی، طور به

 GC-MSبه دستگاه  SMPEبه روش ه بر روي پارچه جمع آوري شده بود، ترکیبات فرار دود حاصل از سیگار ک
 تزریق شد. 
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نمونه اي از آنالیز سیگار بر روي پارچه 

 


