
 پرتـوآزمـون، پـــرتو دقت و صحت



      مشتری مــداری و احترام به مشتــری در جهت رفع نیاز آزمایشگاهـی مشتــــریان
كوتاهتریــن      ارائــه خدمــات منطبــق بــا نیــاز مشــتریان بــا باالتریــن دقــت و در 

زمــان ممكــن
   اســتفاده از پرســنل توانمنــد و آمــوزش دیــده و افزایــش توانمنــدی آنــان از 

طریــق آمــوزش های اثــر بخش 
گیری از فنــاوری های  كیفیت خدمات از طریق بهره      بهبود مستمر 

روز در خدمات آنالیز

    آمــوزش هــای تئــوری و عملــی دانشــجویان دانشــگاه هــا در 
رشــته هــای صنایــع غذایی، شــیمی، میكروبیولوژی و علــوم دامی
كســـب     آمــوزش و مشــــاوره جهــت راه انـــدازی آزمایشـــگاه و 

گواهی نامه های مختلف
    انجام پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی در قالب پایان نامـه های 

كارشناسی ارشد و دكتری دوره 
    تدوین و بازنگری استانداردهای ملی

كارگاه ها و دوره هـــــای آموزشی تخصصــــــی برای مسئولین      برگزاری 
فنـــــی، دانشجویان و مدیران كنترل كیفی

    عقد قرارداد جهت انجام آزمون با صنایع مختلف
    انجام آزمون های تخصصی در مكمل و خوراك دام و طیور
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گیری میزان پروتئین     اندازه 
)TVN( كل     میزان نیتروژن آزاد 

)MUN( میزان نیتروژن اوره ای شیر    
گیری میزان فیبر     اندازه 

گیری میزان چربی     اندازه 
گیری میزان رطوبت     اندازه 

pH گیری میزان     اندازه 
كل كستر  گیری میزان خا     اندازه 

گیری میزان نمك     اندازه 
كلر گیری میزان      اندازه 

    تشخیص اوره
گیری میزان فلوئور     اندازه 

گیری میزان رنگدانه     اندازه 
    اندازه گیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

كولین         گیری میزان      اندازه 
    تعیین چگالی

گیــری میــزان آهــن، مــس،  منیزیــم،      انــدازه 
كلســیم  و ... منگنــز، یــد، فســفر، 

    

كیفیت محصوالت   كنترل و افزایش 
تولیــدی و مــواد اولیــه مصرفــی یكــی از 

الزامــات غیــر قابــل انــكار در بهبــود رونــد 
ــوده و نقــش بســیار موثــری  مســتمر تولیــد ب

را در ایــن زمینــه ایفــا مــی نمایــد. آزمایشــگاه 
ابــزار  بــودن  دارا  بــا  خراســان  جوانــه  پرتوآزمــون 

و تجهیــزات بســیار نویــن آزمایشــگاهی بــه همــراه 
پرســنل متخصــص و متعهــد خــود بــا بیــش از یــک 

دهــه تجربــه بــه عنــوان آزمایشــگاه مرجــع در زمینــه آنالیــز 
ویتامینهــا و مــواد معدنــی در صنایــع غذایــی، مكمــل هــای 

غذایــی دام و طیــور و تعییــن ارزش تغذیــه ای محصــوالت 
كــی فعالیــت مــی نمایــد. خورا

 

    عضو انجمن آزمایشگاه همکار
    عضو انجمن شیمی ایران

گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاهی ایزو     دارای 
ISO/ IEC 17025      

  ICP  تنها آزمایشگاه همکار در شرق کشور دارای دستگاه    
گیری ویتامین ها     تنها آزمایشگاه تخصصی اندازه 

       در شرق کشور
    آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد خراسان رضوی

    دارای موافقت اولیه آزمایشگاه همکار از اداره         
      نظارت بر غذا و دارو

    دارای موافقت اولیه آزمایشگاه همکار               
کل دامپزشکی       از  اداره 

آزمایـــــشـــگاه  شـــــیمــــــی
گیــری  بهــره  بــا  آزمایشــگاه  ایــن  شــیمی  بخــش 
و ملــی  اســتانداردهای  و  هــا  روش   ازجدیدتریــن 
تریــن و مجهزتریــن  كامــل  از  یكــی  المللــی  بیــن   
ک و مكمــل هــای دام  آزمایشــگاه ها در زمینــه خــورا
و طیــور و صنایــع غذایــی مــی باشــد. فعالیت هــای 
و  عمومــی  هــای  آزمــون  انجــام  بخــش،  ایــن 

تخصصــی ذیــل مــی باشــد:

ترین سطح رضایت مندی مشتریان     ایــــــن مجموعه در راستــای دستیابی به باال
اهــــــــداف و ارزش هـــــای کلــی زیـــــــــر را ســــرلـــوحه کـــار خــــود قـــرار داده اســـت:

کمــال افتخــار آمادگــی خــود را جهــت     ایــن آزمایشــگاه بــا 
ارائــه  و  بــا دانشــگاه هــا، موسســات علمــی  همــکاری 
خدمــات آزمایشــگاهی و عقــد قــرارداد بــا صنایع مختلف 

ح ذیــل اعــالم مــــی دارد: بــه شــــــر



و  نــوع  تعییــن  و  مخمــر  و  چ  قــار هــا،  ویــروس  هــا،  كتــری  با انــواع  كشــت  و  تشــخیص 
آبزیــان،  بــی هــوازی در مكمــل دام طیــور و  حــد مجــاز میكروارگانیســم هــای هــوازی و 

 مــواد اولیــه و فــراورده هــای غذایــی از مهمتریــن فعالیــت هــای بخــش میكروبیولــوژی
ــه  كشــت مجهــز ب ــوژی از چهــار بخــش محیــط ســازی،   مــی باشــد. آزمایشــگاه میكروبیول

گیــری از  كــه بــا بهــره  هــود المینــار، انكوباســیون و استریلزاســیون تشــكیل شــده اســت 
كادر متخصــص و بــا بیــش از ۱۰۰ نــوع محیــط  دســتگاه هــای پیشــرفته نظیــر االیــزا، 

كنتــرل میكروبــی را در زمینــه های مختلف به شــرح  كشــت اختصاصــی و افتراقــی امــكان 
ــر دارد: زی

    تشخیص آلودگی های میكروبی آب
    كنترل میكروبی فراورده های كشاورزی، جیره غذایی و مكمل دام و طیور و آبزیان

كنترل میكروبی مواد اولیه      

      آزمون های بخش میکروبیولوژی عبارتند از:

كپك و مخمر                                             جســــتجـــــــــــوی سالمــــــــــونــــــــــال     سنجش 
كلــی     جستجوی استافیلوكوكوس اورئوس               جستجـــــــــوی اشــــــــــرشیـــــــا

كتـــــــــریاســــــــه گیری میزان آفالتوكسین                     آزمـــــــون انتــــــــــروبا     اندازه 
كلی میكرواورگانیسم ها      آزمون باسیلوس سرئوس                          شمارش 

۴

آزمــــایـــــشگاه میکروبیـــــولـــــوژی
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گســترده  آزمایشــگاه پرتوآزمون جوانه خراســان با هدف ارائه خدمات 
و دقیــق تــر اقــدام بــه تجهیــز آزمایشــگاه هــای خــود نمــوده اســت و بــه 
كشــور دارای دســتگاه ICP  به  عنوان تنها آزمایشــگاه همكار در شــرق 
گیــری  گیــری عناصــر و دســتگاه HPLC مختــص انــدازه  منظــور انــدازه 
... و  متــر  یــون  اســپكتروفتومتر،  نیــز دســتگاه  و  ویتامینهــا   تمامــی 
گردیــده  مــی باشــد و در ایــن راســتا موفــق بــه انجــام آزمــون هــای ذیــل 

است:

     آزمون های تعیین درصد خلوص و اندازه گیری ویتامین های
 K و E،  D3،  A محــــلول در چـــــربی نظیــــر ویتامیــــن های     
    آزمون های تعیین درصد خلوص و اندازه گیری ویتامین های 
      محـــــلـــــول در  آب  نظیـــــر  ویتامیـــــن هــــــای بیـــــوتیــــــن و، 

C و B1،B2 ،B3 ،B5،B6، B9، B12     
گیری عناصر سنگین نظیر سرب، آرسنیک، جیوه،     اندازه 

كادمیوم، مولیبدن و ...      

آزمایشگاه تحقیق و توسعهآزمایشگاه آنالیز دستگاهی

كارشناســان آزمایشــگاهی مجــرب در زمینــه  بخــش R&D آزمایشــگاه پرتوآزمــون جوانــه خراســان بــا همــكاری اســاتید دانشــگاه و 
كشــور بــا اهــداف ذیــل فعالیــت مــی نمایــد: مشــاوره و انجــام پــروژه هــای تحقیقاتــی مختلــف در صنعــت دام و طیــور و صنایــع غذایــی 

كیفی كنترل  كز تـــــولیدی و       راه اندازی آزمــون های تخصصـــی مـورد نیاز مرا
كارگـاه ها، دوره هـای آموزشـــی وهمایش های علمی     تدوین و بازنگری استانداردهای ملی                                                     بـــرگـزاری 
    تجهـــــــیز و به روز رسانـی آزمایشگاه به منظور همكاری بیشتر با نهادها دولــــــتی و خصوصی و ارائه خـــــدمات بهتر به مشتــــــریان

كارشناســان آزمایشــگاهی وبا اســتفاده  گیــری از اطالعــات و دانــش فنی      بخــش R&D آزمایشــگاه پرتوآزمــون جوانــه خراســان بــا بهــره 
     از تجهیزات پیشرفته در اهداف ذیل فعالیت می نماید 

   افزایش دامنه شمول آزمایشگاه جهت رفاه بیشتر مشتریان
كنفرانس ها و مجالت معتبر داخلی و بین المللی     ارائه مقاالت علمی در 

 



مدیرعامل آزمایشگاه

مدیر فنی میكروبیولوژی مدیر كیفیتمدیر فنی شیمی

كارشناس آزمایشگاه میكروبیولوژی

 R&D مدیر مدیر بازرگانی

كارشناس آزمایشگاه شیمی

۸

گواهینامه ها

چارت آزمایشگاه پرتو آزمون


