
معاونت پژوهش و فناوری 
 مرکز خدمات آزمایشگاهی

Localized Surface Plasmon Resonance Spectroscopy

LSPR

پالسمون  تشديد  پديده  ی  يا   LSPR
سطحي، برانگيختگي مد ارتعاش جمعي 
الكترون هاي آزاد فصل مشترك فلز 
و دي الكتريك مي باشد. اين برانگيختگي 
ناشي از برهمكنش  امواج الكترومغناطيس 
در ناحيه  ی مرئي با الكترون  هاي آزاد 
نانو ذرات طال و نقره است. امروزه 
كاربرد اين پديده در شناسايي و آشكار 
و  شيميايي  گازهاي  مواد،  سازي 
مولكول  هاي بيولوژيكی، موضوع مهم 
تحقيقات بين رشته  اي علوم پايه، فنی 
مهندسی و علوم پزشكی مي  باشد. در 
اين روش پاسخ الكترون  هاي آزاد نانو 
در  الكترومغناطيس  ميدان  به  ذرات 
حضور  بيومولكول  ها به صورت تغييرات 
قابل  جذب  شدت  و  موج  طول  در 
مشاهده است. اين تغييرات در حضور  
بيومولكولها قابل كاليبراسيون به غلظت 
بيومولكول مورد آزمايش می باشد. 

طیف سنج تشدید پالسمون سطحی 



معاونت پژوهش و فناوری 
 مرکز خدمات آزمایشگاهی

طیف سنج تشدید پالسمون سطحی 

LSPR

 قابلیت های دستگاه:
 شناسايی بيوماركرها در تشخيص سرطان 

 تشخيص واكنش  های بيومولكولی در داروسازی 
 تشخيص توالی، نقص وجهش  های ژنتيكی 

 تشخيص ويروس، باكتری و سموم بيولوژی 
 تعيين گلوكز در تشخيص انواع ديابت 

 تشخيص گازهای بازدمی در بيماری  های ريوی 
 تشخيص آالينده  های هوا، مونواكسيد كربن وتركيبات گوگرددار 

 تشخيص آالينده  های آب و خاك و يونهای جيوه 
 تشخيص مواد مخدر و دوپينگ 

 بررسی فرايندهای پالسمونی در سلولهای خورشيدی 
 بررسی فرايندهای كاتاليستی 

 خدمات:
 طيف  سنجی تشديد پالسمون سطحی

LSPR SPECT

Localized Surface Plasmon Resonance Spectroscopy

شرکت نانو مبنا ایرانیان



معاونت پژوهش و فناوری 
 مرکز خدمات آزمایشگاهی

Transmission Electron Microscope 

TEM
میکروسکوپ الکترونی عبوری

اين ميكروسكوپ نوعی پروژكتور نمايش 
اساليد در مقياس نانو است كه در آن 
پرتوی الكترونی از نمونه عبور داده می 
شود. الكترون  هايی كه از جسم عبور 
می  كنند به پرده فسفرسانس برخورد 
كرده سبب ايجاد تصويری از جسم بر 
روی پرده می  شوند. قسمت  های تاريك  تر 
بيانگر اين امر هستند كه الكترون  های 
كمتری از اين قسمت جسم عبور كرده  اند 
)اين بخش از نمونه چگالی بيشتری دارد( 
و نواحی روشن  تر مكان  هايی هستند كه 
الكترون بيشتری از آنها عبور كرده است 
)بخش های دارای چگالی كمتر(. استفاده از 
اين ميكروسكوپ گران و وقت  گير است 
چرا كه نمونه بايد در ابتدا به شيوه  ای 
خاص آماده شود؛ لذا تنها در موارد 
ويژه از ميكروسكوپ الكترونی عبوری 
استفاده می  شود. از اين ميكروسكوپ 
جهت ريخت  شناسی، تحليل ساختار بلوری 
)نحوه  ی قرارگيری اتم  ها در شبكه  ی 
استفاده  نمونه  ها  تركيب  و  بلوری( 

می  شود.



معاونت پژوهش و فناوری 
 مرکز خدمات آزمایشگاهی

میکروسکوپ الکترونی عبوری

TEM

EM900

Zeiss

 قابلیت های دستگاه:
 تصويربرداری از نانوساختارها

 تصويربرداری از نمونه های كامپوزيتی زمينه پليمری و زيستی
 مجهز به مخزن نيتروژن برای خنك نگه داشتن نمونه 

 مجهز به دوربين ديجيتال برای ثبت سريع تصاوير
 خدمات:

 تصويربرداری از نمونه های پودری و سوسپانسيون
 تصويربرداری از نمونه های زيستی و پليمری اليه نازك

Transmission Electron Microscope 



معاونت پژوهش و فناوری 
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Dynamic Light Scattering

دستگاه تفرق نور پویا

DLS

روش پراكنـدگی ديناميـكی نور  يا تفرق 
نور پويا كه اصطالحاً DLS ناميده می شود، 
يكی از روش های مناسب برای تعيين 
توزيع ابعاد ذرات است. در اين روش، از 
روی حركت براونی ذرات در فاز سيال 
می  توان توزيع ابعاد ذرات در يك محلول 
را مشخص كرد. سرعت حركت براونی 
ذرات با اندازه  ی آنها در ارتباط است 
) معادله  ی استوك – انيشتين(، به طوری كه 
حركت براونی ذرات بزرگ تر، آرام تر 
از حركت براونی ذرات كوچك تر است. 
پس هرچه ذراتی كه مورد آزمايش قرار 
می گيرند بزرگ تر باشند، شدت نوسانات 
و يا تغييرات الگوی نقطه ای آنها كند تر 
خواهد بود و در نتيجه شيب نمودار 
نزولی همبستگی در محدوده  ی زمانی 
مشخص، با شدت كمتری سقوط می كند. 
با استفاده از الگوريتم های بدست آمده 
از نرخ شيب نزولی نمودار همبستگی، اين 
دستگاه می تواند توزيع اندازه  ی ذرات 
مورد آزمايش را بر حسب شدت نور 

متفرق شده از ذرات ارائه دهد.
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دستگاه تفرق نور پویا
Dynamic Light Scattering

DLS

3600 Nano ZS (red badge) ZEN

Malvern Instruments

 قابلیت های دستگاه:
 امكان اندازه گيری ذرات 6.0 نانومتر تا 6 ميكرون

 امكان انجام آزمون در دماهای 15 تا 60 درجه  ی سانتيگراد
 خدمات:

 تعيين توزيع اندازه  ی ذرات
 تعيين پتانسيل زتا



معاونت پژوهش و فناوری 
 مرکز خدمات آزمایشگاهی

X-Ray Diffractometer

XRD
طیف  سنج تفرق اشعه  ی ایکس

پراش پرتوی ايكس )XRD( يك روش 
غير مخرب و مناسب برای تعيين تركيب 
و خصوصيات كريستالی مواد است. اين 
آزمون در نمونه  های پودری و بالك 
 X قابل انجام است. الگوی پراش اشعه  ی
مواد خالص، شكلی مشخص و منحصر 
به   فرد دارد. شناسايی فازی از طريق 
مقايسه ی الگوی پراش بدست آمده از 
نمونه  ی مجهول )Diffractogram( با 
الگوی استاندارد كريستال  های ايده  آل 

تركيبات، ميسر می  گردد.
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طیف  سنج تفرق اشعه  ی ایکس
X-Ray Diffractometer

XRD

X’Pert PRO MPD

PANalytical

 
 قابلیت های دستگاه:

 شناسايی فازهای كريستالی
)FWHM( تعيين پهنای پيك در نصف ارتفاع 

 تعيين درصد فازهای كريستالی
 انجام GIXRD (Grazing Incident XRD)  جهت آناليز فازی 

اليه  های نازك
 انجام LAXRD (Low Angle XRD) جهت آناليز نمونه  های 

نانو ساختار
تعيين  برای  فايبر  نمونه  های  در   Azimuthal Scan انجام   

جهت  يافتگی
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Small Angle X-ray Scattering 

SAXS
پراکندگی کوچک زاویه  ی اشعه  ی ایکس

SAXS روش آناليزی غيرمخرب است كه 
جهت شناسايی ساختار مواد نانو مقياس 
بكار می  رود. اين روش اطالعاتی پيرامون 
مشخصات ساختاری نانوپودرها، سل  ها 
و محلول  های كلوئيدی، نانو كامپوزيت  ها 
و سيستم  های متخلخل در محدوده  ی 
ابعاد nm 100-1 ارائه می  دهد. اين آناليز 
را می  توان بر روی مواد كريستالی يا 
آمورف و آلی يا معدنی انجام داد و 
پارامترهايی نظير توزيع اندازه  ی ذرات، 
نسبت سطح به حجم و درجه  ی پراكندگی 
(degree of dispersion( را بدست 
آورد. با ادامه  ی آناليز در زوايای بزرگتر 
(WAXS( می  توان همزمان اطالعات فازی 
و تركيبی نمونه را نيز مشخص نمود.



معاونت پژوهش و فناوری 
 مرکز خدمات آزمایشگاهی

پراکندگی کوچک زاویه  ی اشعه  ی ایکس
Small Angle X-ray Scattering 

SAXS

X’Pert PRO MPD

PANalytical

 قابلیت های دستگاه:
 تعيين توزيع اندازه  ی ذرات و حفرات 

 ارائه  ی اطالعات زير در مورد سيستم  های نانوذرات: 
R80 و R20 ،اندازه  ی متوسط ذرات 

 نسبت سطح به حجم ذرات
 ميزان انحراف از ميانگين استاندارِد اندازه  ی ذرات

 امكان ارائه  ی همزمان آناليز فازی و پارامترهای ساختاری 
 امكان انجام آناليز در دمای پايين
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X-Ray Reflectometer

XRR
بازتاب سنج اشعه  ی ایکس

 x روش بــازتـاب سنــجی پـرتـوی
تكنيكی   (X-Ray Reflectometry)
اليه  های  شناسايی  جهت  غيرمخرب 
نازك می  باشد كه اطالعات زير را بر 
اساس زاويه  ی بازتاب كلی و اختالف 
دانسيته  ی الكترونی اليه  ها، با دقتی قابل 
قبول  ارائه می  دهد. يكی از مزايای 
اين روش نسبت به ساير شيوه  های 
عدم   ،SEM همچون سطوح  آناليز 
مقاطع  برش  و  آماده  سازی  به  نياز 
مختلف نمونه است. در سيستم موجود 
با داشتن اطالعات دقيق پيرامون تعداد 
و ترتيب اليه های موجود و با كمك 
تحليل نرم افزاری می  توان ضخامت، 
دانسيته و زبری اليه  ها را با دقت بااليی 

شبيه  سازی نمود.  
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X’Pert PRO MPD

PANalytical

بازتاب سنج اشعه  ی ایکس
X-Ray Reflectometer

XRR

 قابلیت های دستگاه:
 گرفتن طيف XRR نمونه

 تعيين ضخامت، دانسيته و زبری اليه  های موجود در نمونه  های 
اليه نازك

 امكان ارائه  ی همزمان آناليز فازی و پارامترهای اليه  ای 
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 )Mossbauer) موزبائر  طيف سنجی 
روشی غيرمخرب برای شناسايی فازها، 
عيوب و نقايص كريستالی، خصوصيات 
فيزيكی، شيميايی، ساختاری و مغناطيسی و 
بررسی پيوندهای ساختمانی و پارامترهای 
وابسته به زمان است. دستگاه موزبائر 
با رزولوشن باال،  قادر به آناليز دقيق 
انواع مختلف نمونه  های مغناطيسی و 
غيرمغناطيسی جامد حاوی آهن به دو 
صورت پودری و ريبون است. دستگاه 
آشكارساز  دو  دارای  موجود  موزبائر 
مجزا بوده و قادر به آناليز همزمان 
دو نمونه می  باشد. تكنيك موزبائر به 
دليل قابليت های منحصر به فردش، روش 
آناليز متداولی در دنيا است و زمينه های 
كاربردی آن، حوزه های وسيعی از تحقيقات 
را در بر می گيرد. طيف  سنجی موزبائر 
عالوه بر بخش  های تحقيقاتی، در حوزه های 
صنعتی نيز دارای كاربرد وسيعی بوده 
و زمينه  ی توسعه  ی فناوری های نو را از 
طريق امكان انجام آناليزها و ارزيابی های 

دقيق فراهم نموده  است.

طیف سنج موزبائر

Mossbauer
Spectroscopy
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 Mossbauer Spectrometer 1201 SM

RAS

طیف سنج موزبائر

 قابلیت های دستگاه:
 Mossbauer اندازه  گيری طيف عبوری 

 امكان ارائه  ی پارامترهای فوق ريز هسته  ای 

Mossbauer
Spectroscopy
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Inductively Coupled Plasma
Optical Emission Spectroscopy

ICP/OES
طیف سنج نشر اتمی

شناسايی  روش  های  مهم  ترين  از 
نشری  طيف  های  بررسی  عناصر، 
موج  های  طول  محدوده  ی  در  آنها 
مرئی و فرابنفش است كه نيازمند 
وجود منبع تهييج پرقدرت و دارای 
يكنواختی باال می  باشد. اين مهم امروزه 
با پيشرفت منابع پالسما محقق شده 
است. آناليز به روش ICP-OES يك 
تكنيك مخرب است كه در آن نمونه  ی 
محلول تحت شرايط پالسما، اتميزه 
و برانگيخته می  گردد. نشر حاصل از 
برانگيختگی كليه  ی عناصر نمونه در 
گستره  ی مرئی و فرابنفش با الگوی 
نشری نمونه  های استاندارد مقايسه 
شده و از اين طريق نوع و مقدار هر 

عنصر شناسايی می  گردد.
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730-OES

Varian

طیف سنج نشر اتمی

 قابلیت های دستگاه:
 آناليز همزمان 67 عنصر در زمان بسيار كوتاه

 آناليز كمی عناصر از غلظت  های بسيار پايين (در حدود 
ppm 1.0( تا چند درصد به طور همزمان

 دارای سيستم Auto MAX (تغيير اتوماتيك پارامترها برای 
حصول بهترين نتيجه(

 دارای پالسمای محوری (Axial( كه منجر به افزايش حساسيت 
 دستگاه برای مقادير جزئی (Trace( و انعطاف  پذيری آن 

برای اندازه  گيری مقادير بزرگتر می  شود.
 خدمات:

 طيف  سنجی نشر اتمی

Inductively Coupled Plasma
Optical Emission Spectroscopy

ICP/OES


