
 تجهیزات گروه پژوهشی بیولوژی

 کاربرد دستگاه نام دستگاه ردیف

 PCR انجام واکنش  ترمال سایکلر گرادیانت 1

 PCRاستخراج شده و محصول  DNA بررسی کیفیت  تجهیزات الکتروفورز افقی 2

 DNA بررسی کمیت  نانودراپ 3

 DNA مشاهده، ثبت و آنالیز  ژل داکیومنتیشن 4

 DNA مشاهده  ترانس ایلومیناتور 5

 تصفیه محلول اتیدیوم بروماید فیلتراسیون اتیدیوم 6

 سانتریفیوژ محلول ها در دور پایین میکروفیوژ 7

دمای پایین تر از محیطسانتریفیوژ محلول ها در  میکروسانتریفیوز یخچال دار 8  

 تهیه یخ برای سرد نگه داشتن محیط آزمایش یخ ساز 9

 گرم کردن میکروتیوب بالک انکوباتور 10

 تهیه آب فاقد یون دیونایزر آب 12

 المینرفلوایر 13
تامین محیط عاری از آلودگی )محیط کامالً پاک( برای انجام 

 ها آزمون

با دمای مناسب در حال چرخشتامین محیط  بن ماری شیکردار 15  

16 pH متر  pHسنجش و تنظیم   محلول ها و بافرها   

درجه سلسیوس 121استرلیزاسیون مواد در دمای  اتوکالو 17  

-80فریزر  18  نگه داری مواد و محصوالت بیولوژی مولکولی 

19 
وسایل و امکانات جراحی و تشریح 

 حیوانات
اهیتشریح و کالبد شکافی حیوانات آزمایشگ  

 سوزاندن الشه حیوانات و زباله ها کوره زباله سوز 20

21 
قفس های نگه داری رت، خرگوش و 

 خوکچه هندی
 نگه داری و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی

22 
و زیر صفر درجه  4سردخانه 

 سلسیوس
 نگه داری مواد و بافت های جداشده

آزمایشگاهیشمارش سلول های خونی حیوانات  سل کانتر هماتولوژی 23  

 مشاهده الم )سلول های خونی( میکروسکوپ دوربین دار 24

 تهیه خون یکنواخت سانتریفیوژ هماتوکریت 25

CO2انکوباتور  27 دار   تامین محیط مناسب برای رشد سلول 

 مشاهده فالسک های حاوی سلول و الم ها میکروسکوپ اینورت فلورسانس 28



 کاربرد دستگاه نام دستگاه ردیف

-20فریزر  29 محصوالت کشت سلولنگه داری مواد و    

های االیزا خــوانــدن نـتــایــج تست دستگاه االیزا ریدر )میکروپلیت ریدر( 30  

 سمی آناالیزر 31
سنجش و تعیین مقدار عناصر بیوشیمیایی خون حیوانات 

 آزمایشگاهی

 تهیه آب مقطر آب مقطر گیری 32

ها ها و آنزیم پروتئینجداسازی و شناسایی  تجهیزات الکتروفورز عمودی 33  

 شناسایی پروتئین تجهیزات وسترن بالت 34

35 
دستگاه الکتروفورز کاپیالری 

 )الکتروفورز مویینه(
ها جداسازی مولکلول  

 UV-Visاسپکتروفتومتر  36
ها، تعیین  ها، تعیین غلظت ماکرومولکول اندازه گیری جذب محلول

ها فعالیت آنزیم  

 تهیه بافت تیشوپروسسور 37

 برش بافت میکروتوم 38

 تهیه بافت تیشوامبدر 39

 تهیه بافت میکسر و هموژنایزر بافت 40

 فلزات سنگین و عناصر فلزی دستگاه جذب اتمی 41

 هضم  و آماده سازی نمونه دستگاه هضم میکروویو 42

 اندازه گیری سدیم پتاسیم فلیم فوتومتر 44

45 

کروماتوگرافی مایع با کارایی باال 

مجهز به کبراسل و آشکارسازهای 

UV و فلورسانس   

 آنالیز ترکیبات آلی غیر فرار )آنالیز مایکوتوکسین ها(

 و کافئین

 آسیاب نمونه ها آسیاب آسیالری 46

47 
سیستم کروماتوگرافی الیه نازک 

(TLC Scaner) 
 آنالیز مایکوتوکسین ها

خانه8خانه و  4سانتریفیوژ  48  آماده سازی نمونه و جداسازی فازها 

 آماده سازی نمونه شیکر لوله 49

 آماده سازی نمونه مخلوط کن ضد انفجار 50

 آماده سازی نمونه انکوباتور یخچال دار 51

 آماده سازی نمونه بن ماری ازت دار 52

 خشک کردن سریع حالل ها روتاری 53

نمونهآماده سازی  شوف بالن 54  



 

 کاربرد دستگاه نام دستگاه ردیف

اولتراسونیکحمام  55 نمونه و گاز زدایی از آماده سازی   

 تهیه آب دیونیزه آب خالص ساز 56


