
  لیست تجھیزات موجود در آزمايشگاھھا

  یک دستگاه  RZ16ESW –Samsungفوت مدل  ١۶یخچال   )١

  یک دستگاه  RZ16ESW  _Samsungفوت مدل  ١۶فریزر ) ٢

یک  –ایران  – Universal _Behdadشاخه مدل  ١۶سانتریفوژ ) ٣
  دستگاه

 –آمریکا  Sigmaساخت _  k 18-3سانتریفوژ یخچال دار مدل ) ۴
  یکدستگاه

۵ (Microfuge  مدلM240  _ ساختBoeko  یکدستگاه –آلمان  



یک  –آمریکا  Acculab _  SARTRIUSترازوی دیجیتالی مدل ) ۶
  دستگاه

  یک دستگاه –ایران R430 _ PIPروتاتور مدل ) ٧

٨ (Hot Plate and Stirrer  _PIP  یک دستگاه –ایران  

٩ (Fermantor  مدلcelligen 115  _ ساختNew brunswik  آمریکا
  یکدستگاه –

ایتالیا  GEA NIRO SOAVIساخت _  NS2002Hھموژنایزر مدل ) ١٠
  یک دستگاه –

١١ (PCR WORK STATION  یک دستگاه –ساخت ندای فن ایران  



یک  -ایران  Behdadساخت _  Class 2ھود فیلتردار مدل ) ١٢
  دستگاه

١٣ (Heater Block  مدلNF47001  _ یک  –ندای فن ایران ساخت
  دستگاه

١۴ (Gel Documention  مدلHS20  _ یک  - ساخت آرش طب ایران
  دستگاه

یک  -ساخت آرش طب ایران _  MF005میکرواسپین مدل ) ١۵
  دستگاه

یک  -ساخت ندای فن ایران _  NF005میکرواسپین مدل ) ١۶
  دستگاه



  یک دستگاه -ساخت ایران طب زعیم _ لیتری  ١٠٠اتوکالو ) ١٧

  دو دستگاه -ساخت ایران طب زعیم _ لیتری  ٢۵اتوکالو ) ١٨

  یک دستگاه- کره جنوبی  HYSCساخت _ شیکر -انکوباتور) ١٩

  یک دستگاه –آلمان  GFLساخت _  3033شیکر مدل -انکوباتور) ٢٠

  دو دستگاه -ایران  Behdadساخت _ لیتری  ٧٠انکوباتور ) ٢١

٢٢ (OVEN 50  ساخت _ فورBehdad  یک دستگاه - ایران  

٢٣ (Western Blot Imaging System  _ یک دستگاه –ساخت ایران  

ساخت _  WB1100مدل ) Western Blot( سیستم ترانسفر ) ٢۴
Akhtarian  یک دستگاه -ایران  



 آمريكا BIO RAD ساخت  Basic  _مدلPowerPacTM الكتروفورز) ٢۵
  دو دستگاه -

ساخت پایا پژوھش _  18s-17تانک الکتروفورز عمودی مدل )٢۶
  یک دستگاه -ایران 

 Akhtarianساخت _ Vs3000تانک الکتروفورز عمودی مدل ) ٢٧
  یک دستگاه -ایران 

 Akhtarianساخت _ VSTS1002تانک الکتروفورز عمودی مدل ) ٢٨
  یک دستگاه -ایران 

٢٩ (Gene Pulser Xcell  _ ساختBIORAD  یک دستگاه –آمریکا  

  دو دستگاه –ایران   Behdadساخت _ بن ماری جوش ) ٣٠



  یک دستگاه -ایران  Behdadساخت _ بن ماری سرولوژی ) ٣١

ساخت کیمیا آزما _  KAGمدل ) دیونیزه(سیستم تصفیه آب ) ٣٢
  یک دستگاه –گستر ایران 

  یک دستگاه –ایران   Labtronساخت _  Ls100شیکر مدل ) ٣٣

٣۴ (PH متر مدلUB-10  _ ساختDenver instruments   آمریکا– 
  یک دستگاه

  یک دستگاه_ O2 كپسول و رگالتور) ٣۵

 


