
حوزه  تخصصی 
  کاربرد

 ردیف نوع و مشخصات  تعداد  عکس دستگاه

  
  

انتقال ژن به براي 
قسمتهاي مختلف 

ی، گیاهسلولهاي 
   جانوري و انسانی

  
  
 

 

 Biorad 1تفنگ ژنی   1

  
  مقایسه میزان بیان ژنها-1
میزان  سنجش -2

 آلودگی به پاتوژنها مثل

    ویروسها

1  
qPCR  

Real time PCR= 
 Qiagene 

2 

 قطعه یک تکثیر -1
DNA  

 یا حضور بررسی  -2

در  ژن یک حضور عدم
  یک موجود

تشخیص آلودگی به  -3
 پاتوژنها

  
  

  
  
 

1  Biometra PCR      3 



 قطعه یک تکثیر -1
DNA  

 یا حضور بررسی  -2

در  ژن یک حضور عدم
  یک موجود

تشخیص آلودگی به  -3
   پاتوژنها

  

1 Palm cycler PCR 4 

  
  

براي جدا کردن فاز هاي 
  مختلف از هم

  
  
 

 

1 
 16000یخچالدارسانتریفیوژ 

rpm hettich 
5 

  
  

براي جدا کردن فاز هاي 
  مختلف از هم

  
  
 

 

1 
 16000یخچالدار سانتریفیوژ 

rpm sigma 
  

6 

براي جدا کردن فاز هاي 
  از هممختلف 
  

1  
سانتریفیوژ بدون یخچال با 

 hermle روتور فالکن
z206 A  

7  

براي جدا کردن فاز هاي 
  مختلف از هم

    

1  
یخچالدار سانتریفیوژ 

 rpm 16000با
HERMLE Z 216 MK  

8  



  
براي جدا کردن فاز هاي 

  مختلف از هم
    

1 Short spin   
eppendorf 

9  

براي جدا کردن فاز هاي 
  مختلف از هم

  
  

1  
 سانتریفیوژ فالکن دار 

 ایراندي تجهیز 
10  

تشخیص آلودگی به  -1
  پاتوژنها توسط سرولوژي

بررسی میزان پروتئین  -2
  و بیان ژنها

غلظت ویروس  تعیین-3
   DNA  ,RNAو 
 گیري ندازها-4

 مواد فلوئورسنت

  بیولوژیکی

  

1  ELISA reader 
Techan 

11  

لیز کردن دیواره سلولی 
با استفاده از امواج 

  صوتی 
  سونیفیکاسیون  1

bandelin 
12  



 DNAبررسی باند هاي 
  روي ژل

  ژل داك  1
 biometra 

13  

 DNAبررسی باند هاي 
  روي ژل

  

  ژل داك  1
 nanolum dual 

14  

و جداسازي  بررسی
  روي ژل DNAاي بانده

  

  15 ترانسلومیناتور  2

استریل ایجاد شرایط 
  براي کشت بافت

  

3  
  هود کشت بافت

 ژال تجهیز 
16  

ایجاد شرایط استریل 
براي کشت هاي 

  میکروبی              

  

1  
  هود میکروبی

 نور صنعت فردوس 2کالس  
17  



ایجاد شرایط استریل 
کشت هاي  براي

                میکروبی

  

1  
  هود میکروبی

 یمند زیست فناورار 
18  

 ونگهداري ذخیره جهت

  ها نمونه

  

1  
  دیپ فریزر 

  درجه 80-
 دانش پژوهش فجر

19  

 ونگهداري ذخیره جهت

  ها نمونه
1  

  دیپ فریزر
  درجه 80-

 ژال تجهیز 

20  

ایجاد شرایط دمایی 
خشک براي نمونه هاي 

  داخل میکروتیوب 
  

  ترمو میکسر  1
 eppendorf 

21  

 گیري اندازه جهت

 رنگی ماده غلظت

و سنجش کمی  محلولها
DNA,RNA,Pr, 

  ..ومیزان رشد باکتري و
  

  اسپکتروفتومتر  1
eppendorf 

22  



براي انتقال پالسمید به 
سلول هدف با ایجاد 

  شوك الکتریکی 
  

  الکتروپوراتور  1
 eppendorf 

23  

بررسی بیان موقت ژن و 
مشاهده میکروسکوپی و 

عکسبرداري از میکرو 
با ...  ارگانیسم ها و

از اشعه ماوراي استفاذه 
  بنفش

میکروسکوپ فلورسنت   1
olympus 

24  

 کردن انکوبه جهت

 کشت هاي محیط

  زدن هم حین میکروبی
  شیکر انکوباتور  1

 kuhner 
25  

 کردن انکوبه جهت

 کشت هاي محیط

  زدن هم حین میکروبی

  

2  
 شیکر انکوباتور 

 وفن آوران سهند آذر

 یمند زیست فناورار

26  

 کردن انکوبه جهت

 کشت هاي محیط

  زدن هم حین میکروبی

  

  27 شیکر انکوباتور   1



 مناسب شرایط ایجاد

 هاي نمونه براي رشد

 استفاده مورد گیاهی

 کشت براي

  گیاهی سلولهاي
    

   28 اتاقک رشد ژرمیناتور یا   2

 محیط انکوباسیون جهت

 و میکروبی کشت هاي
    گذاري گرمخانه

  29 انکوباتور   3

 خشک استریل جهت

  فلزي و اي شیشه لوازم

  

1  
 آون

 فن آوران سهند آذر
30  

 مواد pH محدوده تعیین

  محلول
1  Ph  31  متر  

 براي حساس فوق توزین

  پودري مواد انواع
  32 صفر 4ترازو با دقت   1



 براي حساس توزین

  پودري مواد انواع

  

  33 صفر3ترازو با دقت   1

 محلول کردن گرم

  همزدن با همزمان

  

  34 هیتر استیرر   1

 محلول کردن گرم

  همزدن با همزمان

  

  35 هیتر استیرر  2

براي هم زدن و پایین 
کشیدن مواد داخل 

میکروتیوب ها به کار 
    .می رود

  36 اسپینر میکروتیوب  4

 مواد زدن هم براي

 آزمایش ي لوله داخل

  رود می کار به
  

  37 ورتکس  4



براي گرم کردن نمونه 
  هاي داخل میکروتیوب 

  

1  
 هات بلوك

 پدیده نوژن پارس 
38  

جهت هم زدن مواد 
داخل فالسک یا فالکن 

  در دماي اتاق
  

  39 مینی شیکر  3

جهت هم زدن مواد 
داخل میکروتیوب در 

    دماي اتاق

  40 روتاتور  1

 غیر حرارت ایجاد جهت

 و محلولها در مستقیم
 محیط داشتن نگه گرم

 هاي

  محلولها انواع و کشت
  

  

  41 بن ماري  1

براي ذوب کردنو حل 
  کردن محیط هاي جامد 

1  
 مایکروویو 

 دوو
42  



براي ذوب کردنو حل 
  کردن محیط هاي جامد

1  
 مایکروویو 

 ال جی
43  

 مر استریلیزاسیون جهت

 کشت هاي محیط طوب

 121 دماي در ...و

 فشار با درجه

 حرارت با بار، 1/2

  مرطوب
    

  44 اتوکالو بزرگ  2

 مر استریلیزاسیون جهت

 کشت هاي محیط طوب

 121 دماي در ...و

 فشار با درجه

 حرارت با بار، 1/2

  مرطوب
  

  

  45 اتوکالو کوچک  1

 مشاهدات براي

 انواع میکروسکوپی

  ارگانیزمها میکرو
مدل نوري میکروسکوب   3

MOTIC 
46  

براي مشاهده 
میکروارگانیسم ها یا 

  ...ونمونه هاي گیاهی 

  

  47 بینوکولر  1



 مشاهدات براي

 انواع میکروسکوپی

  ارگانیزمها میکرو

  

 نوري میکروسکوب  1
AXIOM  

48  

 مشاهدات براي

 انواع میکروسکوپی

  ارگانیزمها میکرو

  

  49  میکروسکوب دیجیتالی  1

  مقطر آب گرفتن جهت

  

  50  آب مقطر گیري  1

 بررسیبراي ران کردن و 

  روي ژل DNAباندهايِ
  

  51  تانک الکتروفورز  4

ایجاد ولتاژوجریان 
مناسب براي ران شدن 

   DNAنمونه هاي 

  52  پاورسوپالي  3



 مقادیر برداشتن براي

 مایعات از کم بسیار

  شود می استفاده
  

 سمپیلرست   12
 brand 

53  

جهت تولید یخ پولکی 
  مولکولیبراي کار هاي 

  

  54  یخ ساز   1

کار عصاره گیري یا 
خرد کردن بافت هاي 

  . ...گیاهی و
  

  55  آمالگاماتور  1

جهت استریل کردن 
ابزار هاي فلزي زیر هود 

  المینار
  

  56  استریالیزر  4

جهت کار کردن با مواد 
  سمی و خطرناك 

  57  هود شیمیایی  1



ایجاد شرایط گلخانه اي 
براي رشد نمونه هاي 

  کشت بافت و گلدان ها
  

  58  فیتوترون  1

براي نگهداري مواد و 
محیط هاي کشت و 

  پلیت ها
  

  59  درجه 4یخچال   4

براي نگهداري مواد 
  آزمایشگاهی

  

  60  درجه 20-فریزر  2

 


