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گواهینامه ها و مجوزهاي اخذ شده شرکت پرتو بشاش دانش گستر

 آزمایشگاه همکارو معتمد سازمان غذا و دارو - وزارت بهداشت

 آزمایشگاه همکارو معتمد سازمان ملی استاندارد

 آزمایشگاه همکارو معتمد سازمان دامپزشکی کشور

ISO - IEC- NACI / Lab/255 و (NACI) تایید صالحیت استاندارد 17025 از مرکز ملی تایید صالحیت ایران 

 آزمایشگاه همکار اداره کل دامپزشکی استان تهران- مرکز تشخیص و مطالعات کاربردي دامپزشکی کشور

آزمایشگاه پرتو بشاش به عنوان یک موسسه مطالعاتی ، فعالیت خود را از سال 1384 در زمینه آزمایشات آنالیز شیمیایی، 

میکروبی و قارچی بر روي مواد غذایی و دارویی آغاز نموده است و در این زمینه توانسته است مجوزهاي الزم به عنوان 

همکار سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی را بدست آورد و همچنین داراي گواهی نامه ایزو 

17025 از مرکز ملی تایید صالحیت و همچنین گواهی آزمایشگاه دانش بنیان م یباشد.

عمده فعالی تهاي این آزمایشگاه در زمینه آزمو نهاي کنترل کیفیت مواد غذایی و مکمل هاي دارویی انسانی و دامی 

و مواد اولیه دارویی و شیمیایی از قبیل فراورد ههاي لبنی، مکم لهاي غذایی و ورزشی، نوشیدنی ها و عرقیات و دم یها، 

غالت و حبوبات، انواع خوراك دام و طیور و آبزیان، انواع کمپو تها و کنسـروها، روغ نها، آ بهاي معـدنی و آشامیدنی، 

آب میو هها و کنستانتر هها، آردها، انواع خرما، انواع ادویه، انواع ترش یجات و شور يجات، محصوالت پروتئینی، ضدعفون ی

کننده ها و... مطابق استاندارد هاي ملی، بین المللی و فارماکوپ ههاي معتبر م یباشد و با بهر هگیري از پرسنل مجرب و 

متخصص در گرایشات مختلف شیمی از قبیل شیمی تجزیه، شیمی آلی و شیمی معدنی و میکروبیولوژیست و با استفاده 

از تجهیزات مدرن و مـواد آزمایشگاهی استاندارد و معتبـر در فضـاي آزمایشگاهی وسیع و مناسب در کوتا هترین زمان 

ممکن نتایج آزمایشات را به مشتریان محترم ارائه م ینماید. 



بیانیه مدیریت

       مدیرعامل  

       دکتر کرمی 

مدیریت موسسه مطالعاتی پرتوبشاش دان شگستر بنا دارد بر اساس تجربیات 

بدسـ ت آمده با استفـاده از پتانسیل پرسـنل مجرب و متخصـص و همچنین 

امکانات و فضاي مناسب، متنو عترین خدامات آزمایشگاهی را با بهترین کیفیت 

و مطابق با استانداردهاي روز دنیا ارائه نماید و در این رهگذر با حفظ منافع 

مشتریان در پی کسب رضایت آنها و استمـرار خدما تدهی به بهتـرین نحـو 

ممکن م یباشد.

مدیریت و مجموعه پرسنل بر خود فرض میداند در جهت توسعـه روزافـزون 

کمی و کیفی خدمـات آزمایشگاهی با بهـر هگیري از جدیدترین و کام لترین 

متد آزمایشگاهی و با استفاده از پیشرفت هترین دستگاه هاي تشخیصی موجود 

و با رعایت استانداردهاي بین المللی بویژه ISO/IEC 17025 نتایج آزمو نها 

را با سطح قابل قبولی از اطمینان ارائه نموده و کلیه اقدامات مقتضی از قبیل 

تامین پرسنل متخصص، دستگاه هاي مدرن و منابع الزم جهت تحقق اهداف 

و فراهم آوردن الزامات این استاندارد را به عمل آورد.

  کلیه کارکنان و مدیران این موسسه خود را متعهد م یدانند که سیستم مدیریت 

کیفیت را با لحاظ اعمال تغییرات الزم با توجه به وضعیت فنی، قوانین، عملکرد، 

انتظارات مشتري و آموز شهاي پرسنل پیگیري نماید.



خط مشی کیفیت

                                                                                                                               مهندس آریامنش 

                                                                                                                                   مدیر فنی

موسسه مطالعاتی پرتو بشاش دان شگستر به عنوان یک مرکز تخصصی در ارایه 

خدمـات آزمایشـگاهی در زمین ههاي آنالیـز شیمیایی اجـزا و عناصر کمیاب 

مواد غذایی خوراکی، آشـامیدنی، آرایشی- بهداشتی، افـزودن یها  و همچنین 

انجام آزمو نهاي میکروبی و قارچی محصـوالت غذایی با بکارگیري رو شهاي 

آزمون ملی و بین المللی مطابق با استاندار دهاي روز و راهنماي تضمین کیفیت 

صنایع غذایی، دارویی و بهداشـتی بوده و نقش موثـري در شکـوفایی اقتصاد 

ملی دارد.

این موسسه از طریق ارتقاء سطح کیفی خدمات با هدف افزایش رضایتمندي 

مشتریان خود را ملزم به رعایت موارد ذیل م ینماید:

1)  ب هکارگیري متخصصین مجرب و داراي صالحیت به منظور اطمینان از انجام 

صحیح و دقیق آزمو نهاي محوله 

2)  توسعـه کمی و کیفی دامنـه فعالی تهاي آزمایشگاهی از طریق تحقیقـات، 

مطالعات و تامین دستگاه ها و تجهیزات مدرن 

3)  اعتقاد به اصل مشتر يمداري و تامین به موقع خواست ههاي آنان و رسیدگی 

به شکایات و انتقادات واصله 

4)  استمرار فرآینـد بهبود خدمات با ایجاد انگیـزش، افزایش سطـح مهارت و 

دانش فنی پرسنل از طریق آموز شهاي مداوم و سیستماتیک 

5)  ایجاد ارتباط موثـر با دستگا ههـاي ناظر ذیـربط و همچنین همکار يهـاي 

متقابل با آزمایشگا ههاي مطرح با هدف شناسایی نقاط ضعف و تقویت قابلی تها

به منظور نیل به اهداف فوق، موسسه پرتو بشاش خود را متعهد و ملزم میداند 

حداکثر تالش و کوشش الزم را براي استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی 

بر الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 بعمل آورد. 



این آزمایشگاه داراي چهار بخش کلی به شرح ذیل م یباشد:

 انجام آزمو نهاي انداز هگیري فلزات سنگین و امالح معدنی همانند سرب، آرسنیک، کادمیوم، جیوه، کروم، سدیم، پتاسیم، 

منیزیم، منگنز کلسیم، روي، کبالت، مس، آهن، نیکل، سلنیوم، قلع، آنتیموان، مولیبدن، آلومینیوم و... با دستگاه جذب 
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Atomic absorption) کوره، شعله و هیدرید و همچنین طیف وسیع آزمو نها با استفاده از دستگاه اسپکتروسکوپی   اتمی (َ

بر روي انواع مواد غذایی و دارویی از قبیل فراورد ههاي لبنی، انواع کمپو تها و کنسروها، آب هاي معدنی و آشامیدنی، 

مکم لهاي غذایی و ورزشی و...  



 Nacl  اندازه گیري برم در

اندازه گیري ید در خوراك دام      

 آرسنیک به روش رنگ سنجی

آلومینیوم به روش کوره گرافیتی

 پتاسیم با جذب اتمی شعله

جیوه به روش بخار سرد

روي به روش جذب اتمی

و...

خاکستر نامحلول در اسید

سولفور دي اکسید (انیدرید سولفورو)

(DCP) شناسایی کلسیم هیدروزن فسفات

فسفر محلول در آمونیوم سیترات قلیایی

مواد نامحلول در اسید

مواد نامحلول در الکل

 کربنات سدیم در جوش شیرین     

و...

شناسایی کلسیم پروپیونات    

(UV) آهن در آب

باقیمانده پس از تبخیر

سیلیس در آب

بیکربنات و کربنات (آب)

سولفات آب (کدورت سنجی)

فسفر محلول در آب

فلوئور در آب

BOD 

COD

و...

خلوص اسید فسفریک

خلوص آب اکسیژنه

خلوص جوش شیرین

خلوص سدیم سلنیت

خلوص سولفات آهن به روش تیتراسیون

خلوص سولفات روي به روش تیتراسیون

خلوص سولفات مس به روش تیتراسیون

خلوص سولفات منگنز به روش تیتراسیون

خلوص سولفات منیزیم به روش تیتراسیون

خلوص یدات پتاسیم

و...

آزمون هاي

فیزیکوشیمیایی آب 

اندازه گیري 

عناصر شیمیایی

شناسایی 

مواد شیمیایی

تعیین خلوص 
ترکیبات شیمیایی

و...
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 انجام آزمو نهاي شناسایی، انداز هگیري و بررسی 

تقلبات در زمیـنه ویـتامـی نهاي محلول در آب و 

 ،B  ،B  ،B  ،B  ،B  ،B  ،B ،B  ،A 12چربی از قبیل 9 7 6 5 3 2 1

K ،E  ،D ،C، نگهـدارند هها و شیـری نکننـد ههاي 

مصنـوعی، هیتامیـن، قنـ دهاي الکلـی، پروفـایل  

اسیدهاي چرب از قبیل استرو لتام، اسی داستئاریک 

و ... ( امگا 3 و امگا 6 )، استرول گیاهـی، پروفایل 

اسیدهاي آمینه از قبیل آرژنین، آسپارتیک اسید، 

گلـوتامیـک اسیـد، فنیـل آالنیـن، لیـزین، متیـونین، 

آالنین، تیـروزین، والیـن، لوسـین، ایزولوسـین، سرین 

و... با تجهیزات HPLC و GC بر روي انواع موادغذایی

 و دارویـی از قبیل فراورده هاي لبنی، شیـرخشک ها،   

ضدعفون یکنند هها، روغ نها، رنگ خوراکی، کنسرویجات، 

نوشیدن یها، خوراك دام و طیـور، پرمیکس، ماده اولیـه، 

مکم لهاي غذایی و ورزشی و...   

پروفایل 

آمینواسیدها ازقبیل 
متیونین، لیزین، 

هیستیدین، لوسین، 

ایزولوسین، گلیسین، 

آسپارتیک اسید و...

پروفایل اسیدهاي 

چرب در نمون ههاي 

با استخراج و بدون 

نیاز به استخراج

پروفایل انواع قندها 

از قبیل گلوکز، فروکتوز، 

الکتوز، ساکارز، 

ساخارین، مالتوز و...

آزمون شناسایی 

انواع الک لها از قبیل 

اتانول، متانول، اینوزیتول، 

زایلیتول، سوربیتول، 

مالتیتول، مانیتول و...

ویتامین هاي محلول

 در چربی و محلول درآب

A,B
 group,C,D,E,K

شناسایی 
مواد شیمیایی کمیاب 

از قبیل مالمین، مالتونین، 
هیستامین، بتاکاروتن، 

کافئین، استبالیزر
BHA, BHT, TBHQ,

 MSM, s-limit

کروماتوگرافی
HPLC-GC
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 انجام آزمو نهاي انداز هگیري چربی، خاکستر، رطوبت، پروتئین، نمک، رنگ مصنوعی، آزمو نهاي الزم جهت 

جدول ارزش تغذیه اي، بریکس، کدورت سنجی، ویسکوزیته، ضریب شکست و... بر روي انواع مواد غذایی 

و دارویی از قبیل انواع خوراك دام و طیور و آبزیان، انواع کمپو تها و کنسروها، انواع ترش یجات و شور يجات، 

نوشیدن یها ،انواع شیرین یجات ، تعیین ویژگ یهاي عسل، انواع روغ نها ، فرآورد ههاي لبنی، عرقیات و دم یها، 

مکمل هاي غذایی و ورزشی و...  



آنالیـز شیمیایی

ارزش اکسیداسیون

اسان سهاي روغنی - روغ نهاي فرار

اندازه گیري اوره کمی

اسیدیته - عدد اسیدي - اسیدهاي 

چرب آزاد

حاللیت - سوربیتول جامد

حاللیت در اتانول بتاکاروتن

حاللیت در آب بتاکاروتن

حاللیت در روغن هاي گیاهی بتاکاروتن

حاللیت در حال لهاي مورد نظر-کلروفی لها

حاللیت در کلروفرم بتاکاروتن

تست شناسایی-تعیین جذب 

در بتاکاروتن

تست شناسایی کلروفیل ها

تشخیص کیفی-پکتین

تشخیص نشاسته-کیفی در گلوک زمایع

الک / اندازه ذرات

اندازه ذرات پود رکاکائو

انداز هگیري الکل به روش تیتراسیون

انداز  هگیري جذب آب

انداز  هگیري خلوص کولین کلراید و بتانین

انداز هگیري قابلیت ک فکنندگی

اندازه گیري نقطه تیتر

اندیس حاللیت - اندیس نامحلولی

اندیس فرمالین

قند احیا - قند قبل از هیدرولیز

قند اینورت در شکر قهوه اي

قند کل - سوربیتول جامد

قند کل - قند بعد از هیدرولیز

قند معکوس

قند کل - سوربیتول مایع

اوره تست کیفی و کمی
آزمون بلیه

آزمون بودیون

آسیب دیدگی

آفت زدگی

آلفا آمیالز در تخم مرغ

خاکستر

خاکستر سولفاته

خاکستر محلول در آب

خاکستر نامحلول در اسید

خردشدگی

 TLCرنگ افزودنی - رنگ مصنوعی

رنگ در محلول شکر خام

رنگ کارامل

رنگ الویباند

 TLCرنگ مصنوعی زعفران

شناساي-حاللیت-پتاسیم آسه سولفام

شناسایی سدیم کربوکسی متیل سلولز

شناسایی کارتینوئیدها

شناسایی لسیتین

عدد استري اسانس

عدد آنیزیدین

عدد رایشر - مایسل

عدد صابونی

عدد کریسمر

عدد هیدروکسیل

عدد یدي در اسانس

ADFفیبر محلول در شوینده اسیدي

NDF فیبر محلول در شوینده خنثی

قابلیت اختالط الکل با آب

قابلیت انحالل در آب سرد و آب جوش

قابلیت پراکندگی و نم پذیري

نقطه اشتعال

نقطه انجماد شیر

نقطه آتش

نقطه دود

نقطه ذوب

نقطه سرما

میزان مواد رنگی در ایندیگوتین

میزان مواد رنگی در بریلیانت بلو

میزان مواد رنگی در سانست یلو

میزان مواد رنگی در کینولین یلو

خلوص آسپارتام

خلوص آسکوربیل پالمیتات

خلوص بتاکاروتن

خلوص بتاکاروتن %10

خلوص پتاسیم آسه سولفام

رطوبت به روش آون گذاري

رطوبت به روش دین استارك

رطوبت در روغن و چربی خوراکی

رطوبت عسل

صمغ

ضریب خاموشی

ضریب شکست - نمایه شکست

( IR طیف ) مادون قرمز

مواد نامحلول در اسید
مواد نامحلول در آب-پودر سفیده تخ ممرغ
مواد نامحلول در آب براي رنگ مصنوعی 

مجاز خوراکی
مواد نامحلول در استن لسیتین

مواد نامحلول در آب، شک رسفید-قندکلوخه
مواد نامحلول در تولوئن لسیتین

انیدرید سولفورو به روش تقطیر

انیدرید سولفورو در آبمیوه و سبزي

انیدرید سولفورو در شکر قهوه اي

انیدرید سولفورو در نشاسته 

- اسیدسنجی

چربی با اسید فرمیک - غالت و فرآورده ها

چربی به روش رزگاتلیب

چربی به روش سوکسله

چربی به روش هیدرولیز اسیدي-وزن سنجی

چربی به روش هیدرولیز آمونیاکی-وزن سنجی

چربی در نشاسته طبیعی یا اصالح شده

باقی مانده الکل هاي سنگین

باقی مانده آلدهید

باقی مانده متانول

باقیمانده تبخیر

باقیمانده صابون

UV جذب

چروکیدگی

جذب مادون قرمز

چگالی - وزن مخصوص - دانسیته

ماده خشک-عصاره خشک-مواد جامدکل

ماده خشک بدون چربی

ماده خشک گلوکز مایع

مخلوط عصاره اتري قلیایی و اسیدي

مخلوط عصاره اتري قلیایی و اسیدي

معادل دکستروز در گلوکز مایع

خلوص سدیم کربوکسی متیل سلولز
- درصد سدیم

خلوص فرمالین (تیتراسیون)
خلوص فروکتوز 
خلوص کارمین

خلوص کلروفیل ها 
خلوص کولین به روش رینکه سالت



 انجام آزمو نهاي شمارش کپک و مخمر، شمارش کلی میکروارگانیسم ها، شناسایی باکتري هاي اشرشیاکلی، کلیفرم، 

سالمـونال، استافیلـوکوك اورئوس، سـودوموناس، انتـروکوك روده اي، اسـپورهاي هوازي و بیهـوازي و... بر روي انواع 

بخش میکروبیولوژي

مواد غذایی و دارویی از قبیل محصوالت پروتئینی دامی، انواع خوراک یها و نوشیدن یها، انواع محصوالت لبنی، انواع ادویه، 

مکم لهاي غذایی و ورزشی و...  



شناسایی خانواده 

آنتروباکتریاسه

آزمو نهاي 

میکـروبی و

 قارچی

شناسایی 

میکروارگانیس مهاي 

سرمادوست

شناسایی 

باکتر يهاي ب یهوازي 

کلستریدیوم 

احیاءکننده سولفیت

شناسایی و شمارش 

سالمونال، کلیفرم ها، 

استافیلوکوك، 

لیستریا و ...

شمارش کپک 

و مخمر 

در مواد غذایی

شمارش کلی 

باکتر يها در 

مواد غذایی



   :HPLC الف) سرفص لهاي دوره

اصـول و مبانی HPLC ، معرفی سخت افـزاري دستگاه و آماده سازي اولیـه دستگاه براي 

آنالیز، توضیح روشهاي آزمایش و تزریق و آنالیز نمونه، آشنایی با نحوه کنترل دورهاي و 

نگهداري دستگاه

     :GC ب) سرفصل هاي دوره

اصول و مبانیGC ، معرفی سخت افزاري دستگاه و آماده سازي اولیه دستگاه براي آنالیز، 

توضیح روش هاي آزمایش و تزریق و آنالیز نمونه، آشنایی با نحوه کنترل دورهاي و 

نگهداري دستگاه 

سپکتروسکوپی:  جذب اتمی و اج) سرفصل هاي دوره

اصول و مبانی  جذب اتمی و اسپکتروسکوپی، معرفی سخت افزاري دستگاه و آماده سازي 

اولیه دستگاه براي آنالیز، توضیح روش هاي آزمایش و آنالیز نمونه، آشنایی با نحوه کنترل 

دورهاي و نگهداري دستگاه 

 د) آموزش آزمون هاي فیزیکوشیمی و میکروبی محصوالت موجود در دامنه تایید صالحیت 

آزمایشگاه از سازمان ملی استاندارد

 ه ) آموزش آزمونهاي اختصاصی با تجهیزات آزمایشگاهی مانند اندازه گیري ویتامین ها، 

افزودنی ها، پروفایل اسیدهاي چرب، فلزات سنگین، مینرال ها و... 

و) آموزش تخمین عدم قطعیت در آزمون هاي شیمی و میکروبی 







آزمایشگاه و دفتر مرکزی: 

تهران بزرگراه شهید ستاری، بلوار فردوس غـرب، خیابان ورزی شمالی، 

کوچه هشتم شرقی، پالک ۲
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nfo@pblab.ir

www.pblab.ir
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