
  

  :رزومه فعالیت هاي آزمایشگاهی* 

 اندازه گیري غبار و رطوبت خروجی دودکش شرکت ذوب آهن 

 اصفهان اندازه گیري گازهاي خروجی دودکش، فشار، دبی و سرعت شرکت فوالد مبارکه 

 خوداظهاري( اندازه گیري گازهاي خروجی دودکش و پارامترهاي شیمی پساب شرکت پتروایمن سپاهان( 

 خوداظهاري(خروجی دودکش و پارامترهاي شیمی پساب شرکت شیرگاز آذران اندازه گیري گازهاي( 

 خوداظهاري( اندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش ریخته گري پارس( 

 خوداظهاري( اندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش کارخانه نئوپان اصفهان( 

 خوداظهاري( اندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش اخگر مس( 

 خوداظهاري(ستوده شفق اصفهان  ه گیري گازهاي خروجی دودکش و پارامترهاي شیمی پساب شرکتانداز( 

 خوداظهاري( اندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش ریخته گري علی براتی( 

 خوداظهاري( اندازه گیري غبار خروجی دودکش شرکت نیکو پاك( 

 خود اظهاري(راك سرامیک  ی پساب شرکتاندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش و پارامترهاي شیم( 

 خود اظهاري( ظریف مصور اندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش و پارامترهاي شیمی پساب شرکت( 

 خود اظهاري( داروسازي فارابی اندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش و پارامترهاي شیمی پساب شرکت( 

 خود اظهاري( پرنیان چرم زاینده رود ترهاي شیمی پساب شرکتاندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش و پارام( 

 خوداظهاري(اندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش شرکت آذرتارپارس( 

 خوداظهاري(اندازه گیري گاز، غبار و پساب شرکت مشکام فارس شیراز( 

 صنایع شیمیایی اصفهان اندازه گیري گازهاي خروجی دودکش شرکت 

  خوداظهاري(خروجی دودکش شرکت اشکان شیمیاندازه گیري گازهاي( 

 خوداظهاري( رازي مولیبدن سپاهان اندازه گیري گازهاي خروجی دودکش شرکت( 

 خوداظهاري(اندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش شرکت اصفهان قیر( 

 خوداظهاري(اندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش شرکت نانوپارس اسپادانا( 

  خوداظهاري(غبار خروجی دودکش شرکت پایا صنعتاندازه گیري گاز و( 

 خوداظهاري(اندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش و ذرات محیطی شرکت صفه صنعت سپاهان( 

  خوداظهاري(اندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش و ذرات محیطی و پساب شرکت پردیس صنعت زنده رود( 

  



  
 
  خوداظهاري(شرکت صبا فوالد منظومهاندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش( 

  خوداظهاري(صنایع بسته بندي پویانگار اصفهاناندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش شرکت( 

 خوداظهاري(ستوده شفقپارامترهاي شیمی پساب شرکت و  دودکش اندازه گیري گاز خروجی( 

  خوداظهاري(کوپلیمر اصفهانپارامترهاي شیمی پساب شرکت و خروجی دودکش  اندازه گیري گاز( 

  خوداظهاري(کشت و صنعت عطران دارواندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش شرکت( 

  خوداظهاري(اندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش شرکت کیمیا مس اسپادان( 

 خوداظهاري(اندازه گیري پساب شرکت فرآوردانه مهر( 

 اندازه گیري پساب شرکت مهنام تریکو 

  خود اظهاري( پارس ذوب اسپادانا پساب شرکتاندازه گیري( 

 اندازه گیري پساب شرکت فوالد کوهپایه 

 اندازه گیري پساب شرکت فوالد کویر 

  اندازه گیري پساب شرکت آریا لبن نقش جهان 

 اندازه گیري پساب شرکت مبنا صنعت اسپادان 

 اندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش شرکت خصوصی تولید آهک 

 ري گاز و غبار خروجی دودکش شرکت تکسراماندازه گی 

 اندازه گیري غبار خروجی دودکش شرکت استیل ذوب 

 اندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش شرکت آبکاري آریا 

 اندازه گیري گاز و غبار خروجی دودکش صنعت برنج 

 اندازه گیري گاز خروجی دودکش کارگاه طالي ملی 

  شرکت کاشی آسیااندازه گیري گازهاي خروجی دودکش 

 اندازه گیري دبی، فشار و سرعت خروجی دودکش شرکت پردیس صنعت زنده رود 

 اندازه گیري پساب شرکت آرافن 

 اندازه گیري پساب شرکت نخ زاگرس 

 اندازه گیري پساب شرکت سپاهان باطري 

 گل گهر سیرجان اندازه گیري گازهاي خروجی دودکش شرکت 

  



  
 
 می  اندازه گیري پارامتر هاي شی)COD ( شرکت کیمیا فرایند نقش جهان 

 شرکت صنایع ماشین سازي اصفهان و پارامترهاي پساب خروجی دودکش اندازه گیري غبار 

 اندازه گیري دبی، فشار و سرعت خروجی دودکش شرکت سیمان دورود  

 اندازه گیري سرعت خروجی دودکش شرکت تامکار گاز  

  سیمان سپاهاناندازه گیري گازهاي خروجی دودکش شرکت  

 اندازه گیري گازهاي خروجی دودکش شرکت سروش صنعت سپاهان  

 اندازه گیري گازهاي خروجی و ذرات محیطی شرکت فرهود صنعت اسپادانا  

 اندازه گیري گازهاي خروجی و ذرات محیطی شرکت فوالد آلیاژي ایران  

 اندازه گیري گازهاي خروجی و ذرات محیطی شرکت فوالد فلز ارفع  

 دازه گیري گازهاي خروجی و ذرات محیطی شرکت کیمیاگران راه سبز اسپاداناان  

 زیست فرآورده سپاهان اندازه گیري گازهاي خروجی دودکش و پارامترهاي شیمی پساب شرکت  

 اندازه گیري گازهاي خروجی دودکش و پارامترهاي شیمی پساب شرکت کیان معدن پارس 

  پارامترهاي شیمی پساب شرکت گل گهر سیرجاناندازه گیري گازهاي خروجی دودکش و 

 اندازه گیري هاي پارامتر هاي شیمی و هواي محیطی نقاط مختلف  شرکت پخش و پاالیش نفت اصفهان 

  اندازه گیري پارامتر هاي شیمی)pH  نمونه آب چاه و مزارع کشاورزي و پساب..)  ، سولفات، نیترات و 

 و................ 

 


