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معرفی شرکت آزمون سالمت آسا؛ آزمايشگاه آسا:
آزمایشگاهآسادرسال 1377بابهرهگیریازخدماتکارشناسان

ورزیده در چارچوب یک مرکز پژوهشی و آزمایشگاهی با فراهم
آوردن تجهیزات و فن آوری مدرن در حد استاندارد های جهانی
در زمینه دامپزشکی  ،آب و پساب و مواد غذایی در فضای حدود
 100متر مربع و  5نفر نیروی انسانی تاسیس گردید.

ارائه نتایج صحیح ،سریع و دقیق از ابتدا مدنظر بوده و همواره

رعایتشدهاست.نمونههایارسالیبهآزمایشگاهدرکوتاهترین
زمان ممکن مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج به متقاضیان اعالم
می گردد .کلیه بخش ها تحت نظر مسئولین مربوطه اداره شده

و آزمایش ها توسط کارشناسان بخش انجام می شود.

عملیات کنترل کیفی داخلی و خارجی به صورت دوره ای توسط بخش تضمین کیفیت انجام می شود و نمونه هایی نیز به صورت

مجهول مرتبا در بخش ها تست شده و همچنین از طریق شرکت در آزمون های کفایت تخصصی و مواد مرجع نتایج به دقت مورد
ارزیابی قرار می گیرند  .کلیه روش ها از آخرین استانداردهای سازمان دامپزشکی کشور ،سازمان ملی استاندارد ،سازمان غذا و
داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی OIE ،WHO ،AOAC ،ASTM ،Standard Methods ،اقتباس شده

و همواره نیز در جهت روز آمد نمودن آنها اقدامات الزم انجام می گیرد .این آزمایشگاه تاکنون بارها در جهت کسب گواهینامه

های الزم مورد بازدید مسئولین مرکز ملی تایید صالحیت ایران ،وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان دامپزشکی ،شرکت سهامی

شیالت ،شرکت های آب و فاضالب و آب منطقه ای های کشور ،سازمان غذا و دارو ،سازمان ملی استاندارد ،سازمان حفاظت
محیط زیست و ...قرار گرفته و مجوزهای الزم را کسب نموده و در سال  1392نیز موفق به اخذ گواهینامه ISO-IEC-17025
شده است.

کلیه پرسنل و مسئولین بخش ها در برنامه های آموزشی ،سمینارها و کنگره ها شرکت نموده و دوره های بازآموزی را
طی می نمایند .هم اکنون در فضایی حدود  400متر مربع و توسط  25نفر اعضای این شرکت به ارائه خدمات خود در زمینه های
گوناگون ادامه داده و کلیه اعضای این شرکت در جهت تحقق شعار « آسا ،افق روشن سالمت رد رپتو کیفیت» فعالیت می نمایند.
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لیست گواهینامه ها و مجوز های اخذ شده شرکت آزمون سالمت آسا
همکار و معتمد وزارت جهاد کشاورزی  -سازمان دامپزشکی

همکار و معتمد سازمان ملی استاندارد

همکار سازمان غذاو دارو  -وزارت بهداشت

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
ISO-IEC-17025 NACI/Lab/426
عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران

آزمایشگاه همکار اداره کل دامپزشکی استان تهران  -مرکز ملی تشخیص سازمان دامپزشکی کشور

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی آزمایشگاه های دامپزشکی ایران

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه های معتمد محیط زیست
عضو انجمن صنفی آزمایشگاه های غذا و دارو
عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

پروانه کارشناس استاندارد

گواهینامه ممیزی داخلی ISO -22000

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران
عضو سازمان نظام دامپزشکی کشور  -عضو جامعه دامپزشکان ایران
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بیانیه مدیریت
مدیریـت شـرکت آزمـون سلامت آسـا صراحتـ ًا اعلام مـیدارد کـه مجموعـه کارکنـان ایـن آزمايشـگاه از
هرگونـه فشـار داخلـی و يـا خارجی کـه تاثير منفـی بر کيفيـت نتايج آزمـون میگـذارد ،رها میباشـند و اين

آزمايشـگاه کليـه فعاليتهـای خـود را بـا تاکيد بـر حفظ اسـرار و بـدون تبعيض و به صـورت کامـل و بر طبق
اصـول حرفـهای انجـام میدهد.

مديـر عامل شـرکت و مديـر تضمین کيفيت آزمايشـگاه مسـئول اسـتقرار سيسـتم مديريت و برآوردهسـازی
الزامـات اسـتاندارد بينالمللـی  ISO / IEC17025بـه منظـور حصول اطمينـان از اجرای صحيـح آزمونها در
اين آزمايشـگاه میباشـند.

کليه کارکنان آزمايشگاه ملزم به پيروی از الزامات استاندارد فوق در قالب روشهای اجرايی و دستورالعملهای

داخلی آزمايشگاه میباشند.

مديريـت آزمایشـگاه آسـا متعهـد میگـردد منابـع الزم به منظـور اسـتقرار ايـن اسـتاندارد را فراهـم نمايد.
پيـروی از نظامنامـه کيفيـت آزمايشـگاه بـراي کليـه کارکنـان سـازمان در تمـام سـطوح الزامی میباشـد.

دکتر محمدرضا اجوری
مدیر عامل شرکت آزمون سالمت آسا
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خط مشی کیفیت
شرکت آزمون سالمت آسا به عنوان یکی از مراجع کارآمد برای ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه انجام

آزمون های آب و پساب ،مواد غذایی ،محصوالت آرایشی -بهداشتی و دامپزشکی ،اطمینان به نتایج و ردیابی
داده های آزمون خود را از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت و بکارگیری رویه های حرفه ای مناسب

و روش های استاندارد ملی و بین المللی به مشتریان خود نشان می دهد و بدین منظور موارد زیر را سرلوحه
عملکرد خود قرار داده است:

ارائه خدمات باکیفیت و مطلوب به مشتریان ،از طریق آموزش پرسنل و بکار گیری آخرین روش ها و دستاوردهای علمی
و تجربی
ایجاد انگیزش و ارتقاء سطح مهارت و کارایی کارکنان ،از طریق آموزش های سیستماتیک ،برنامه ریزی شده و مستمر
مشارکت در مقایسات بین آزمایشگاهی به منظور ایجاد بهبود مستمر در مجموعه فعالیت ها و فرایند های آزمایشگاه
پیگیری به موقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان
کاهش هزینه های دوباره کاری از طریق شناسایی ریشه ای علل عدم انطباق ها و اتخاذ اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
جهت حصول موارد فوق ،شرکت آزمون سالمت آسا ،سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس الزامات استاندارد
بین المللی  ISO/IEC 17025قرار داده است و خود را ملزم و متعهد می داند اقدامات الزم جهت تامین منابع

و امکانات مورد نیاز و تحقق اهداف و برآورده سازی الزامات این استاندارد را فراهم آورد .اطمینان دارم که کلیه
همکاران در جهت رعایت ،اجراء و برقرار نگه داشتن این خط مشی ،همواره همکاری الزم را مبذول خواهند داشت.

دکتر بیژن امیدی
مدیر ارشد شرکت آزمون سالمت آسا
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چارت سازمانی شرکت آزمون سالمت آسا:

اعضاء هیئت مدیره
مدیر عامل
مدیر ارشد
مدیر فنی

مدیر تضمین کیفیت

بخش اداری

بخش آزمایشگاهی

بخش فنی

امور خدماتی

مسئول IT

مسئول شیمی آب و پساب

مسئول

ترابری

مسئول  R&Dو CRM

مسئول شیمی مواد غذایی و
آرایشی -بهداشتی

مسئولکنترلایمنی

خدمه

مسئول پذیرش و جوابدهی
مسئول امور مالی،
حسابداری و قراردادها

مسئول مولکولی  -بیولوژی
مسئول کلینیکال -پاتولوژی
مسئول هیستوپاتولوژی
مسئول میکروب شناسی
مسئول اندازه گیری فلزات
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مسئول نمونه برداری

فعالیت آزمایشگاه آسا در سه زمینه مختلف به شرح زیر طبقه بندی می گردد:
آزمایشگاه دامپزشکـی

آزمایشگاه آب و پسـاب

آزمایشگاه مواد غذایی و آرایشی -بهداشتی
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آزمایشـگاه دامپزشـکی
مهمترين هدف در اين بخش ارائه نتايج صحيح و دقيق با ضريب اطمينان باال به صورت مجموعه ای از آزمايش های

تشخيصی ،بالينی ،ارزيابي عملكرد واكسيناسيون ،كنترل بيماری ها در زمينه دام ،طيور و آبزيان ،كنترل كيفی

بهداشتی و ميكروبی و آناليز شيميايی مواد غذايی مورد مصرف دام و طیور و آبزیان ،اندازه گيری و جستجوی
سموم داروها و باقيمانده های داروئی در مواد غذايی و مايعات بيولوژيك بدن  ،آزمايش تشخيص دوپينگ ادرار
اسب ها پس از مسابقه و بررسی كيفيت ميكروبی آب و پساب ،آزمايش های بيولوژيكی آب (شمارش فيتوپالنكتون ها
زئوپالنكتون ها) شمارش تخم انگل و ...می باشد.

عمده فعالیت های این بخش به شرح زیر می باشد :
آزمون های تشخیص دامپزشکی شامل آزمون های سرولوژی طیور ،دام بزرگ و دام کوچک ،هماتولوژی،

بیوشیمی خون ،کالبد گشایی ،انگل شناسی ،میکروب شناسی

جستجوی افالتوکسین و سایر سموم قارچی در نمونه های خوراک دام و طیور و آبزیان

اندازه گیری ماالشیت گرین در نمونه های آب و بافت های آبزیان

جستجوی اندازه گیری باقی مانده آنتی بیوتیک در بافت های طیور و دام

اندازه گیری آنتی بادی بر علیه واکسن ( Rabiesهاری) در خون سگ و گربه و صدور گواهینامه مربوط به
خروج حیوانات خانگی از کشور
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در این آزمایشگاه همچنین بخش مولکولی– بیولوژی( ) PCRبا هدف تشخیص بیماری های دامپزشکی از قبیل

تشخیص بیماری های ویروسی طیور و دام های بزرگ و تشخیص نوع ،منشاء و آلودگی های پودرگوشت ،پودرماهی،

فرآورده های خام دامی و  ...راه اندازی شده است که به شرح زیر به ارائه خدمات می پردازد:
تعیین ماهیت نوع گوشت بکاررفته در پودر های
گوشت مورد مصرف دام و طیور و آبزیان

تعییـن و شناسـایی قطعـی باکتـری هـای

بیماریزا منتقلـه از راه غذا از جمله :سـالمونال،

شـیگال ،لیسـتریا ،ویبریو و ...به روش میکروب
شناسـی و PCR

تشخیص بیماریهایی نظیر :برونشیت ،نیوکاسل،
مایکــو پالســماBVDV،Leptospirosis ،

 ،Neospora ،IBRدر پرنــدگان و حیوانات و
همچنین تعیین جنسیت پرندگان به روش PCR

آزمون های پاتولوژی بر روی کلیه نمونه های بدســت آمده از بافت های آسیب دیده در تمامی حیوانات از طریق رنگ
آمیزی های اختصاصی و حیاتی

کنترل بهداشتی اماکن بسته بندی مواد و فرآورده های خام دامی  ،کشتارگاه ها از قبیل :سواپ کشی از سطوح  ،کنترل

بهداشتی مرغ  ،گوشت قرمز  ،ماهی  ،میگو  ،آالیش دام و طیور

آزمون های میکروبی ،شــیمیایی و بیولوژیکی بر روی آب مورد مصرف کشــتارگاه ها  ،صنایع خوراک دام و طیور ،
مرغداری ها ،دامداری ها و کارگاه های پرورش آبزیان

پایش آلودگی پساب کشتارگاه ها و ســایر اماکن دامی در قالب طرح پایش فراگیر خود اظهاری قابل ارائه به سازمان

حفاظت محیط زیست
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فهرست خدمات آزمایشگاهی در بخش دامپزشکی

فهرست خدمات آزمایشگاهی در بخش پ ز
 دامپزشکی- سرولوژی
دام�شیک
ELISA ORT

MG Rapid تست

Paratuberculosis

MS Rapid تست

BLV-Ab

SP Rapid تست

BVDV-Ab

ELISA ND

BVDV-Ag (Pesti)

ELISA MS

Neospara

ELISA MG

Blue Tongue

ELISA IBD

Anti Rabies Antibody

ELISA IBV

 آنفوالنزاHI

ELISA EDS

 نیوکاسلHI

ELISA AE

Antibiotic detection in meat

ELISA REO

Malachite green quantitation

ELISA C.A.V

---

ELISA ART

فهرست خدمات آزمایشگاهی در بخش پ ز
) PCR( بیولوژی- مولکولی
دام�شیک
BVDV - RT - PCR

Leptospirosis (PCR)

( IBR/BVDV/Neospora/Leptospirosis)  عامل سقط جنين4

Neospora (PCR)

ND - RT PCR

IBR (PCR)

IBV - RT PCR

Bird Sexing PCR

Influenza - RT PCR

PCR تشخیص سالمونال به روش

Mycoplasma تشخیص مایکو پالسما

تعیین ماهیت گوشت به کار رفته در پودر گوشت و ماهی
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انگل شناسی و بیوشیمی خون
فهرست خدمات آزمایشگاهی در بخش پ ز
هماتولوژی،شیک
دام�
گسترش خون برای جستجوی تک یاخته های خونی

Fe

LDH

آزمایش مستقیم مدفوع برای جستجوی تخم انگل

TIBC

LDL

آزمایش مستقیم برای جستجوی انگل های جلدی

کلسیم خون

HDL

Stool LPG

فسفر خون

ازت اوره شیر MUN

Stool EPG

پروتئین خون

BHBA

بررسي وجود خون در مدفوع

پروتئین ادرار

 CBCپستانداران آبزی

شمارش گلبول های خونی و تفریق آنها ()CBC

 Mgخون یا ادرار

FSH

 ESRخون

کراتینین ادرار

LH

شمارش Diff + WBC

بیلی روبین

CPK

هماتوكريت

آلبومین

گلوبولین

Proges terone

فسفاتاز آلکان

اسید اوریک

Tes tos terone

فسفاتاز اسید

آمیالز

)Pros tatic Specific Antigen (PSA

فیبرینوژن

لیپاز

سدیم خون

آزمایش کامل ادرار

GGT

پتاسیم خون

T3

)OT (AST

قند خون

T4

)PT (ALT

اوره خون

TSH

Prolactin

کراتینین سرم

توتال ليپيد در خون

DHEA

تری گلیسیرید

ايزوسيترات دهيدروژناز

) Es tradiol ( Es trogen

کلسترول

سوربيتول دهيدروژناز

آزمون پاتولوژی بر روی کلیه بافت های تمامی حیوانات

مس خون

کورتیزول

آزمون بافت شناسی بر روی فرآورده های گوشتی

روي خون

---

---
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آزمايشگاه آب و پساب
آزمايش های انجام پذير در اين بخش بر اساس الزامات دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان ملی
استاندارد ،سازمان غذا و دارو  ،شركت هاي مهندسين مشاور آب و پساب ،كليه كارخانه ها و صنايع ،متخصصان محيط زيست،

صاحبان استخرهای شنا و استخرهای پرورش ماهی ،تولیدکنندگان آب های بسته بندی ،تاسيسات تصفیه آب و پساب ،آب

شیرین کن ها و مطالعات زيست محيطی و ...طراحی و راه اندازی شده است.

كليه روش ها برگرفته از منابع معتبر داخلی و بين المللی بوده و همواره توسط نمونه هاي كنترلی و مواد مرجع از شركت های

آب و فاضالب ،سازمان حفاظت محيط زيست سازمان ملی استاندارد تحت كنترل كيفی داخلی و خارجی قرار می گيرد.

گستره فعاليت های اين بخش اساسا شامل مواردی است كه می تواند در ارتباط با حفظ و سالم سازی محيط زيست و سالم

سازی آب های آشامیدنی و بهبود كيفيت زندگی اجتماعی و كمک به صنايع به لحاظ كاهش آلودگی های زيست محيطی موثر

و مفيد واقع گردد.

عمده فعالیت های این بخش به شرح زیر می باشد :
خدمات مطالعاتی و گزارشات زیست محیطی
پایش و ارزیابی کیفیت آب مخازن سدها بر اساس دستورالعمل های شرکت مدیریت منابع آب ایران

شناسایی منابع آالینده و طراحی برنامه پایش محدوده رودخانه های سطح کشور

مطالعه کمی و کیفی آلودگی منابع آب های سطحی  ،زیرزمینی  ،دریاچه ها و طرح های انتقال آب

بررسی کیفیت آب مصرفی در ساخت بتن و بررسی میزان خورندگی آب مصرف شده در بتن برای آرماتورها و سایر

تجهیزات مورد استفاده در ساختمان

نمونه برداری و انجام آزمایشات زیست محیطی در محدوده مطالعات سدها و تاسیسات وابسته
ارائه گزارشات مدل سازی کیفی و الیه بندی حرارتی دریاچه های پشت سدها

پایش آلودگی پساب صنایع و شهرک های صنعتی در قالب طرح پایش فراگیر خوداظهاری قابل ارائه به سازمان حفاظت

محیط زیست
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خدمات آزمایشگاهی
اندازه گیــری کلیه فاکتورهـای شیمــی فیزیکــی
در نمونه هـای آب و پسـاب از جمله کلیـه آنیون هـا
کاتیون ها و عوامل آالینده

و

انجـام کلیه آزمـون های الزم جهت تعییـن کیفیت آب

چـاه ها ،قنـات و آب هـای رودخانه ،آب هـای معدنی و
آشامیدنی بسته بندی

آنالیز و بررسی کیفیت آب الزم جهت پرورش آبزیان،
طیور ،دام ،مصـارف کشـاورزی ،صنعتی (دیگ بخـار

خنک کننده ها و  ،) ...استخر های شنا و جکوزی

،

تعیین درصد مواد منعقد کننده وکمک منعقد کننده و زمان و سرعت اختالط جهت بررسی تصفیه پذیری و حذف
آالینده های آب و پساب :آزمون تحقیقاتی جار ()Jar Tes t

اندازه گیری آالینده ها ( اشعه آلفا ،بتا ،تری هالومتان ها  ،BOD ،COD ،TOC ،کلرات ،برومات و ) ...
اندازه گیری فلزات سنگین و عناصر کمیاب در آب و پساب

اندازه گیری گازها در محل ( کلر باقی مانده ) H2S ،CO2 ،DO ،با تجهیزات مدرن
آنالیز میکروبی ،بیولوژی و شمارش تخم انگل در کلیه نمونه های آب و پساب

اعزام کارشناس جهت نمونه برداری از مخازن ،تصفیه خانه ها ،رودخانه ها ،دریاچه ها ،استخر ها و اعماق با دستگاه های
پیشرفته

با راه اندازی سیستم کروماتوگرافی یونی  ،آنالیز کامل شیمیایی آب و اندازه گیری کلرات و برومات در کلیه
آب های آشامیدنی در کمتر از سه روز کاری فراهم شده است.
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فهرست خدمات آزمایشگاهی در بخش شیمی و میکروبی آب و پساب

فهرست خدمات آزمایشگاهی در بخش پ ز
شیمی آب و پساب
دام�شیک
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PH

ازت کل

آلومينيوم بر حسب ()Al

وانادیوم بر حسب ()V

هدایت

سولفیت

آهن بر حسب ()Fe

استرانسيوم بر حسب ()Sr

کدورت

پرمنگنات مصرفی

مس بر حسب()Cu

بيسموت بر حسب ()Bi

مواد معلق TSS

رنگ

نیکل بر حسب ()Ni

ليتيم بر حسب ()Li

كل مواد محلول TDS -

سختی موقت بر حسب ()CaCO3

روی بر حسب ()Zn

آهن  2ظرفيتی بر حسب ()Fe 2

سختی کل

مواد محلول معدنی FDS -

کروم کل بر حسب ()Cr

آهن  3ظرفيتی بر حسب ()Fe 3

کلسیم

مواد محلول آلی VDS

کروم  3+بر حسب ()Cr

تيتانيوم بر حسب ()Ti

منیزیوم

مواد معلق معدنی FSS -

کروم  6+بر حسب ()Cr

برليوم بر حسب ()Be

کلرور

مواد معلق آلی – VSS

سیاناید بر حسب ()CN

فلورايد بر حسب ()F

قلیائیت نسبت به فنل ( كربنات )

مواد كل TS -

سرب بر حسب ()Pb

پالتين بر حسب ()Pt

قلیائیت كل (مجموع بي كربنات وكربنات)

مواد كل معدنی FS -

کادمیوم بر حسب ()Cd

ارسنیک بر حسب ()As

سولفات

مواد كل آلی VS -

کبالت بر حسب ()Co

گالیم بر حسب ()Ga

سدیم

دی اكسيد كربنCO2 -

نقره بر حسب ()Ag

منگنز برحسب ()Mn

پتاسیم

هيدروژن سولفورهSH2 -

جيوه بر حسب ()Hg

سلنیوم بر حسب ()Se

سیلیس

اكسيژن محلول DO

قلع بر حسب ()Sn

برومايد بر حسب ()Br

آمونیاک

BOD

بر  -بر حسب ()B

برومات بر حسب ()BrO3

نیترات

COD

باريم بر حسب ()Ba

کلرات و کلریت

نیتریت

TOC

موليبدن بر حسب ()Mo

( BTEXبنزن -تولوئن -زايلن)

ازت آلی

فسفات کل (فسفر) بر حسب p

انتيموان بر حسب ()Sb

MTBE

فهرست خدمات آزمایشگاهی در بخش پ ز
شیمی آب و پساب
دام�شیک
ید در آب برحسب ()I

درصد خلوص

سموم کشاورزی (سموم فسفره)

کلروفیل A

Transmittance

چربی

سموم کشاورزی (سموم كلره)

درجه حرارت

وضعيت هوا

دترجنت

فرمالدئيد

SDI - 5

كيفيت ظاهری آب

قابليت ته نشينی SS -

فنل

SDI - 10

شدت بو T.O.N

دانسيته(جرم حجمی)

اشعه آلفا

SDI - 15

حجم مواد شناور بر سطح

SAR

اشعه بتا

MLSS

كلر باقيمانده

درصد شوری

تری هالومتان ها ()THM

MLVSS

درصد انحالل در اسيد

دبی

كل هيدروكربن های نفتی ()TPH

S.V.I

آزبست

جارتست آب و پساب

( PAHهيدرو كربن های حلقوی نفتی)

آزمون تحقیقاتی خورندگی آب

فهرست خدمات آزمایشگاهی در بخش پ ز
میکروبی آب و پساب
دام�شیک
شمارش کلیه میکروب های هوازی

جستجوی یا شمارش سودوموناس ائروژینوزا
به روش MPN

شمارش استافیلوکوک به روش فیلتراسیون

شمارش کلیه کلیفرم ها به روش MPN

جستجوی کلیفرم ها به روش فیلتراسیون

شمارش کلستریدیوم پرفرنجس به روش فیلتراسیون

شمارش کلیه کلیفرم های مدفوعی به روش MPN

جستجوی  E.Coilبه روش فیلتراسیون

جستجوی سالمونال به روش فیلتراسیون

شمارش کلیه استرپتوکوک های مدفوعی
به روش MPN

جستجوی کلیفرم های مدفوعی (اشریشیاکلی)
به روش فیلتراسیون

شمارش کلیفرم ها به روش POURPLATE

شمارش  E.Coilبه روش MPN

جستجوی کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت
به روش فیلتراسیون

شمارش کلیفرم های مدفوعی به روش
POURPLATE

شمارش کپک

جستجوی انتروکوکوس های روده ای به روش
فیلتراسیون

بیولوژی  -تعیین سایز جلبک ها

شمارش کلیه مخمرها

جستجوی سودوموناس ائروژینوزا به روش
فیلتراسیون

بیولوژی  -تعیین تعداد فیتوپالنکتون ها و
زئوپالنکتون ها

جستجوی شیگال

شمارش تخم انگل

جستجو و شمارش ویبریو کلرا
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آزمايشگاه كنترل مواد غذايی و آرايشی-بهداشتی
در اين بخش آزمايش های ميكروبی و شيميايی برروی كليه مواد غذايی اعم از نوشیدنی ها ،لبنيات ،كنسروها ،ميوه جات،

سبزی ها ،مرباها ،شكالت ،شيرينی ،خشكبار ،عسل ،غالت ،زعفران ،گوشت و كليه فرآورده های گوشتی نظير سوسيس،

كالباس و همچنین كليه مواد آرايشی و بهداشتی جهت عرضه داخلی ،كسب مجوز توليد ،واردات و صادرات ،كنترل كيفی

و ...انجام می شود.

آزمايش های فوق بر مبنای درخواست كارخانجات توليد كننده ،وارد كننده ها و صادر كننده ها ،دانشگاه های علوم

پزشكی ،اداره نظارت بر مواد غذايی وزارت بهداشت ،سازمان ملی استاندارد ،شرکت های بازرسی کاال ،گمرک و ساير

مؤسسات و صنايع كه مايل به كنترل مواد غذايی مورد مصرف كاركنان خود می باشند و یا همچنین رستوران ها ،سوپر

مارکت ها ،هایپر مارکت ها و کارگاه های تولید مواد غذایی و شیرینی جات که تمایل به کنترل بهداشتی محصوالت خود

و سطوح کار یا دست پرسنل خود را دارند ،طراحی و راه اندازی شده است.
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عمده فعالیت های ارائه شده در این بخش به شرح زیر می باشد :
آنالیز شیمیایی و میکروبی مواد غذایی مورد مصرف انسان ،خوراک دام،

طیور و آبزیان طبق استانداردهای معتبر داخلی و بین المللی و آنالیز
جدول ارزش تغذیه ای

آنالیـز شیمیایـی و میکروبـی کلیـه محصوالت آرایشی بهداشتی با

استفاده ازمراجعی نظیر CTFA International Buyers Guide
 BP ،USP ،Official Methods Of Analysisو ...

اندازه گیری فلزات سنگین به روش جذب اتمی
اندازه گیری باقی مانده سموم و توکسین ها

تعیین ماهیت نوع گوشت بکاررفته در انواع محصوالت فرآوری شده به روش PCR
تعیین نوع ماهی بکار رفته در کنسرو ماهی تون در روغن به روش PCR
انجام آزمون های شیمیایی ،میکروبی و بیولوژی بر روی آب مصرفی

این شرکت همچنین از سال  1391موفق به راه اندازی دپارتمان هیستوپاتولوژی با به کارگیری دستگاه های

پیشرفته بافت شناسی شده است  .عمده فعالیت های انجام شده در این بخش شامل موارد زیر می باشد:

آزمون های بافت شناسی بر روی انواع فرآورده های گوشتی از قبیل سوسیس ،کالباس ،ناگت ،کتلت ،کباب لقمه،

همبرگر ، ،گوشت چرخ کرده و تشخیص بافت های غیر مجاز در آنها

تهیه الم ها و اسالیدهای آموزشی برای سازمان ها ،دانشگاه ها و مراکز آموزشی

انجام کلیه طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی در زمینه بافت شناسی و پاتولوژی
آموزش تکنیک های هیستوپاتولوژی به دانشجویان و سایر افراد متقاضی
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فهرست خدمات آزمایشگاهی در بخش شیمی و میکروبی مواد غذایی و آرایشی  -بهداشتی

فهرست خدمات آزمایشگاهی در بخش پ ز
دام�شیکشیمی مواد غذایی
چربی تام

قلیائیت خاكستر محلول در آب

اسیدیته

روی

چربی سوکسله

خاكستر به روش هدایت سنجی

اسیدیته در چربی استخراجی

مس

چربی به روش ژربر

محاسبه انرژی خام

تشخیص کیفی اوره

منگنز

پروتئین

كربوهیدرات

NDF

ارسنیک

پروتئین قابل هضم

عصاره عاری از ازت ()NFE

ADF

نقره

كلسیم

قند كل

فلوئور

سرب

نمک

قند های احیا كننده

سدیم

كادمیوم

ازت آزاد TVN -

ساكارز

پتاسیم

كبالت

رطوبت

نشاسته

عدد بریکس (مواد جامد محلول در آب)

سلنیوم

ماده خشک

میزان صمغ

تعیین دانسیته

نیکل

فیبر

پراکسید

چگالی

مولیبدن

فسفركل

پراکسید در چربی استخراج شده

اندیس فرمالین

آنتیموان

فسفر محلول در آب

تندی آلدئیدی

الكل اتلیك /اتانول

قلع

فسفر محلول در اسید سیتریك 2%

تعیین هویت روغن زیتون

ماده جامد کل

جیوه

فسفر محلول در آمونیوم سیترات قلیائی

اندیس صابونی

تعیین کدورت

بر

فسفات در فراورده های گوشتی

اندیس یدی در چربی استخراجی

آهن

درصد خلوص NaCl

خاكستر

پروفایل اسید چرب

کروم

ید در نمک

خاكستر غیر محلول در اسید

اندیس یدی

کادمیوم

مواد نامحلول در اسید كلریدریك

خاكستر محلول در آب

PH

منیزیوم

درصد مواد نامحلول در آب
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فهرست خدمات آزمایشگاهی در بخش پ ز
دام�شیکشیمی مواد غذایی
عصاره آبی

آفت زنده

فعالیت اوره آز

نسبت فروكتوز به گلوکز در عسل

طعم

ویسکوزیته

رنگ های مصنوعی افزودنی

هدایت الكتریكی در عسل

ارگانولپتیک

آفالتوکسین

كافئین

فعالیت دیاستاز در عسل

اجسام خارجی

اکراتوکسین

معادل های کره کاکائو

پرولین در عسل

رنگ ظاهری

باقیمانده آفت کش ها

مواد جامد بدون چربی

هیدروكسی متیل فورفورال در عسل

بو

هیستامین

جستجوی کیفی جوش شیرین در نان

حاللیت در آب

زیرالنون

ساکارز در عسل

فهرست خدمات آزمایشگاهی در بخش پ ز
شیک مواد غذایی  -آرایشی و بهداشتی
میکروبی
دام�
شمارش کلی باکتری های هوازی مزوفیل (شمارش مزوفیلیک)

شمارش باسیلوس اورئوس

شمارش اسپورباكتری های گرمادوست هوازی

شناسایی یا شمارش انتروباكتریاسه در مواد غذایی

شناسایی سالمونال

شمارش اسپورباكتری های گرمادوست بی هوازی

شناسایی و شمارش کلیفرم

شناسایی شیگال

جداسازی باکتری های ترموفیل هوازی

شناسایی و شمارش E.Coli

شناسایی و شمارش انتروكوكوس ها

شمارش باکتری های اسید الکتیک و اسید دوست

شناسایی و شمارش استافیلوكوک های كواگوالز +

شناسایی ویبریو کلرا

بررسی وجود تخم انگل در نمونه مواد غذایی

شناسایی و شمارش كلستریدیوم های احیا كننده سولفیت

شناسایی ویبریو پاراهمولیتیکوس

شناسایی و اندازه گیری ریسه های كپک

شناسایی و شمارش كلستریدیوم پرفرنجس

شمارش مخمر های اسموفیلیک

پلیت ارسالی  /پایش سطوح و ابزار

شمارش كپک ها

جداسازی باكتری های مزوفیل بی هوازی

شناسایی استاف اورئوس Finger Tes t

شمارش مخمر ها

جداسازی باکتری های ترموفیل بی هوازی

شناسایی كلیفرم Finger Tes t

جستجوی لیستریا مونوسیتوژنز

جستجوی یرسینیا انتروکولیتیکا

شمارش تعداد كلنی Finger Tes t

جستجوی کمپیلو باکتر

شمارش باکتری های سرمادوست (سایکروفیل)

شناسایی E.Coli - Finger Tes t

جستجوی کاندیدا آلبیکنز

جستجوی سودوموناس آئروژینوزا
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فهرست خدمات آزمایشگاهی در بخش پ ز
مولکولی  -بیولوژی () PCR
دام�شیک
تشخیص ماهی تون در کنسرو ماهی تون در روغن

تعیین منشا گوشت خام و فرآوری شده

تعیین آلودگی در پودر گوشت

ردیابی گوشت ماهی در پودر ماهی

تشخیص سالمونال ،شیگال ،ویبریو ،لیستریا

تشخیص لژیونال در آب

شیمی آرایشی و بهداشتی
اندازه گیری تیتر اسیدهای چرب در انواع صابون

اندازه گیری گرانروایی( ویسکوزیته) درشامپوی موی سر

دستورالعمل بررسی ویژگی های ظاهری در مایع و ژل
ظرفشویی و صابون

اندازه گیری لهیدگی در صابون

بررسی پایداری حرارتی در رژلب

تعیین میزان خلوص آلومینیوم کلروهیدرات مورد
مصرف درتهیه ضد عرق ها

اندازه گیری کل مواد چرب در انواع صابون

میزان افشانه کردن در افشانه مو

اندازه گیری ماده فعال کاتیونیک

اندازه گیری اسیدهای چرب آزاد در انواع صابون

تاثیر رطوبت بر روی مویی که از افشانه استفاده
کرده است

دستورالعمل اندازه گیری ماده فعال آنیونیک وآمفوتریک
در شامپوی موی سر

اندازه گیری رطوبت و مواد فرار در انواع صابون

اندازه گیری یون پرسولفات و اکسیژن فعال در پودرهای
بیرنگ کننده مو

دستورالعمل اندازه گیری کلردرضدعرق

اندازه گیری کلرید ها بر حسب  Naclدر انواع صابون

تشخیص وجود مواد اکسیدان در مایع و ژل ظرفشویی

اندازه گیری دانسیته (چگالی) درافشانه مو

اندازه گیری مجموع مواد صابونی نشده و موادصابونی
نشدنی در انواع صابون

بررسی پایداری در مایع و ژل ظرفشویی

بررسی پایداری در اکسیدان

اندازه گیری مواد نامحلول در اتانل در انواع صابون

بررسی آبکشی در مایع و ژل ظرفشویی

تست شعله بر روی افشانه مو

اندازه گیری عدد اسیدی در انواع صابون

اندازه گیری قدرت امولسیون کنندگی چرک در مایع
و ژل ظرفشویی

بررسی حالت مو بعد از مصرف مداوم افشانه مو

اندازه گیری قلیایی آزاد در صابون

اندازه گیری نمک در محصوالت آرایشی و بهداشتی

اندازه گیری اسید تیوگلیکوالت (مرکاپتو استیک اسید)
در موبرها ،مواد صاف کننده و فرکننده مو

اندازه گیری مواد نا محلول در آب در انواع صابون

اندازه گیری فرمالدئید در شامپوی موی سر و مایع
و ژل ظرفشویی

اندازه گیری دوام و آراستگی مو پس از استفاده از
افشانه مو

اندازه گیری رزین در صابون

اندازه گیری کل مواد قابل استخراج در الکل در
شامپوی موی سر

اندازه گیری ماده فعال آنیونیک

بررسی ترکیب وتداوم درصابون

اندازه گیری فلزات سنگین برحسب سرب در شامپوی
موی سر ،مایع و ژل ظرفشویی ،پاک کننده های دندان

اندازه گیری اکسید روی در مواداولیه و محصوالت
آرایشی حاوی اکسید روی

بررسی پایداری در خمیر دندان

بررسی پایداری دمایی شامپو

اندازه گیری فلوراید در خمیردندان
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شیمی آرایشی و بهداشتی
اندازه گیری باقیمانده خشک درمحصوالت
آرایشی و بهداشتی

اندازه گیری زئین در شامپو

اندازه گیری ارسنیک در شامپوی موی سر ،مایع و ژل
ظرفشویی و خمیر دندان

بررسی آسانی خروج از لوله در خمیر دندان

اندازه گیری  PHدر شامپوی موی سر ،مایع و ژل
ظرفشویی ،پاک کننده های دندان

اندازه گیری آمونیاک آزاد در محصوالت آرایشی
و بهداشتی

شناسایی و اندازه گیری نیمه کمی رنگیزه های مشخص
در رنگ مو

شناسایی ویتامین  Eدر محصوالت آرایشی و بهداشتی

آسانی شستشو بعد از استفاده از افشانه مو

پایداری در کرم ها

شناسایی تیتانیوم دی اکساید در محصوالت آرایشی
و بهداشتی

اندازه گیری درصد خالی شدن در افشانه مو

اندازه گیری گلیسیرین در محصوالت آرایشی و بهداشتی

اندازه گیری پراکسید در رژلب

تشخیص پروتئین در فرآورده های آرایشی و بهداشتی

شناسایی النولین در محصوالت آرایشی و بهداشتی

بررسی وجود ذرات خارجی در رژ لب

اندازه گیری فلزات سنگین بر حسب سرب

شناسایی ویتامین  B5در محصوالت آرایشی و بهداشتی

اندازه گیری نقطه نرمی رژ لب

اندازه گیری ماده فعال آنیونیک

شناسایی ویتامین  Aدر محصوالت آرایشی و بهداشتی

آسانی شانه کردن مو بعد از استفاده از افشانه مو

اندازه گیری هیدروژن پراکسید در اکسیدان
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