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1) WorkstationPCR  

 

 

  دستگاهPCR Workstation مدل رومیزی، ساخت کمپانی سلول بافت زیست، کشور ،

 سازنده ایران

 PCR & Real-Timeکاربرد دستگاه: ایجاد محیطی استریل جهت آماده نمودن نمونه های 

PCR 

  



 ژل داک (2

 منبع تغذیه الکتروفورز (3

 

  دستگاهGel Doc System مدل رومیزی، ساخت کمپانی ،Uvitec کشور سازنده ،

 انگلستان

 کاربرد دستگاه: تصویربرداری از ژل های الکتروفورز شده

  دستگاهPower Supply مدل رومیزی، ساخت کمپانی ،Apelexکشور سازنده فرانسه ، 

 کاربرد دستگاه: تأمین جریان الکتریکی مورد نیاز برای انواع الکتروفورزها

  



 فریزر یخچال (4

 

 

  یخچال فریزر، مدل خانگی، ساخت کمپانیLGکشور سازنده: کره جنوبی ، 

کاربرد دستگاه: تأمین محیط دمایی سرد و محیط انجماد برای نگه داری نمونه های بیولوژیک و 

 مواد آزمایشگاهی

  



 شاخه 24دستگاه میکروفیوژ  (5

 شاخه 12دستگاه سانتریفیوژ  (6

 شاخه 81دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار  (7

 

 

  شاخه، مدل رومیزی، ساخت کمپانی  42دستگاه میکروفیوژSigmaکشور سازنده: آلمان ، 

 کاربرد دستگاه: مخلوط کردن نمونه ها و رسوب دادن نمونه

  شاخه، مدل  24دستگاه سانتریفیوژUniversal 043 ساخت کمپانی ،Hettichکشور سازنده: آلمان ، 

 کاربرد دستگاه: جداسازی سرم، پالسما، و سلول از محیط کشت 

  شاخه، مدل  21دستگاه سانتریفیوژ یخچال دارvs-20333 cfii ساخت کمپانی ،Vision کشور ،

 سازنده: کره جنوبی

حین استخراج از  RNAکاربرد دستگاه: جداسازی سرم، پالسما، و سلول از محیط کشت، جداسازی رسوب 

 ..سرم، بافت و .



8) Western Blot Imaging System 

 

  دستگاهWestern Blot Imaging System ساخت شرکت -----، مدل ،Sabz 

Biomedicalsکشور سازنده: ایران ، 

 کاربرد دستگاه: تصویربرداری از غشاهای وسترن بالت

  



 ترموسایکلر (9

 

  دستگاه ترموسایکلر، مدلCG2-69 ، ساخت کمپانیPalmcycler سازنده: هند، کشور 

 DNAکاربرد دستگاه: ایجاد شرایط دمایی متغییر و مطلوب جهت تکثیر و همانندسازی 

  



 ترازوی حساس (11

 

  دستگاه ترازوی حساس دیجیتالی، مدلBL-4230 ساخت کمپانی ،Sartorious کشور ،

 سازنده: آلمان

 هزارم گرم( کاربرد دستگاه: تعیین وزن دقیق جامدات و مواد پودری با دقت باال )یک ده

  



11) PH متر 

 

  دستگاهPH  متر، مدل رومیزیINO Lab 0223 ساخت کمپانی ،Inolab کشور ،

 سازنده: آلمان

 و اسیدیته محلول ها PHکاربرد دستگاه: تعیین میزان 



 روتاتور (12

 

 

  دستگاه روتاتور، مدلR203( ساخت کمپانی پل ایده آل پارس ،PIP :کشور سازنده ،)

 ایران

 صفحه ای برای انواع پلیت ها، ظروف و ...کاربرد: چرخش 

  



 االیزا ریدر (13

 

 

  دستگاه االیزا ریدر، مدلStatfax 4233 ساخت کمپانی ،Awareness :کشور سازنده ،

 آمریکا

 کاربرد: خوانش جذب نوری و تعیین غلظت تست های بیوشیمیایی و هورمونی

  



 (Ovenفور ) (14

 

 

  دستگاه فور یا آون، مدلBC Oven 03 L ،ساخت کپانی بهداد، کشور سازنده: ایران 

 کاربرد: تهیه دمای مناسب برای خشک کردن وسایل و استریل نمودن وسایل شیشه ای و فلزی

  



 هات پلیت با همزن مغناطیسی (15

 

  کشور سازنده ---دستگاه هات پلیت با همزن مغناطیسی، مدل رومیزی، ساخت کمپانی ،

--- 

 مخلوط کردن مایعاتکاربرد: تهیه دمای مناسب برای 



16) Shaker 

 

  دستگاهShaker  یا همزن، مدلLS-233 ساخت شرکت ،Labtron:کشور سازنده ، 

 کاربرد: هم زدن مواد محلول در لوله آزمایش و فالکون

  



 آب مقطر گیری (17

 

، کشور سازنده: Millipore، ساخت کمپانی Direct QURدستگاه آب مقطر گیری، مدل 

 فرانسه

 آب مقطر و آب دیونیزهکاربرد: تولید 



 میکروسکوپ نوری (18

 

 

  دستگاه میکروسکوپ نوری، مدلB2 Series ساخت کمپانی ،Motic :کشور سازنده ،

 ژاپن

 UAکاربرد: مشاهده نمونه های ثابت شده بر روی الم، آنالیز میکروسکوپی 

  



 بن ماری (19

 

 

  دستگاه بن ماری، مدلW033 ساخت کمپانی ،Memmert :آلمان، کشور سازنده 

 کاربرد: ایجاد محیط دمایی مناسب جهت انجام تست های آزمایشگاهی

  



 فتومتر (21

 

 

  دستگاه فتومتر، مدل کلینیکIIساخت کمپانی تجهیز سنجش، کشور سازنده: ایران ، 

  کاربرد: خوانش جذب نوری و تعیین غلظت تست های بیوشیمیایی

 

 

 

 

 

 



 ( اسپکتروفتومتر 21

 

  مدلاسپکتروفوتومتر مرئی SP-VIS233 

 

 2323الی  043با پوشش ناحیه طول موجی  Spectrum اسپکتروفوتومتر تک پرتوی

 نانومتر

 سایر مشخصات: 

 Photodiode دتکتور -

 موج تنظیم دستی طول -

 (نانومتر 0پهنای باند عبوری ثابت ) -

 دارای صفحه نمایش تک خطی دیجیتالی -

http://www.behandanesh.com/uploads/Spectrum/SP-VIS100.png
http://www.behandanesh.com/uploads/Spectrum/SP-VIS100.png


 Bio Radدستگاه الکتروفورز و وسترن بالت  (44

 

 

 

  

 


