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 کد ردیف
نام دستگاه یا 

 فرآیند
 (ریال)قیمت  شرح نوع آزمون

1 LB-27 
Real Time 

PCR 

واکنش زنجیره ای 

 زمانپلیمراز هم 
 سنجش میزان بیان هر ژن

2800000 
 برحسب نوع آنالیز

 

2 LB-42 
AFM 

بررسی 

 مورفولوژی سطوح

 

Non.contactمد 

 با تصویر سه بعدی

 

2400000 
 

Contactمد 

 با تصویر سه بعدی

 

2400000 
 

MFMمد 

 با تصویر سه بعدی

 

2400000 
 

3 LB-27 PCR Gradient 
ای  واکنش زنجیره

 پلیمراز
 مورد نظر DNA تکثیر قطعات درخواستی از

2000000 
 برحسب نوع آنالیز

 

4 LB-52 

LB-53 

 الکتروفورز

 

 1000000 به همراه آکریل آمید عمودی

 1000000 به همراه آگارز افقی

0 LB-38 
انکوباتور 

 میکروپروسسور
 کشت و رشد دادن نمونه های زنده سلولکشت 

100000 
 به ازاء هر ساعت

1000000 
 به ازاء هر روز

6 LB-08 

 

HPLC 

 

تشخیص و تعیین 

 نوع مواد

گیری غلظت مواد دارای جذب در  اندازه

 UV ناحیه

2000000 

3000000 
باتوجه به زمان پیک و 

 فاز متحرک

 ت

ع
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ف

ه
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7 LB-81 TLC غلظت 
آنالیز کمی و کیفی ترکیبات و تعیین غلظت 

 اجزاء

1000000 

1000000 
 

 به ازاء هر تست

8 LB-07 GC 
تشخیص و تعیین 

 نوع مواد

جداسازی و شناسایی و تعیین مقدار اجزاء 

 ترکیبات آلی فرار

1800000 

2000000 
برحسب نوع آنالیز و 

 هرتست

9 LB-38 نگهداری نمونه هاکشت و  کشت بافت انکوباتور یخچالدار 

100000 
 به ازاء هر ساعت

1000000 
 به ازاء هر روز

10 LB-36  انکوباتورCo2  کشت و نگهداری سلولها و بافتهای حیوانی بافتکشت 

120000 
 به ازاء هر ساعت

1400000 
 به ازاء هر روز

 

11 LB-37 کشت سلول انکوباتور شیکردار 
ایجاد محیطی مناسب برای رشد باکتری 

 قارچو

100000 
 به ازاء هر ساعت

1000000 
 به ازاء هر روز

 

12 LB-25 کردن نمونه هامخلوط  کشت سلول شیکر میکروتیتر 

100000 
 به ازاء هر ساعت

1000000 
 به ازاء هر روز

13 LB-70 اون میکروپروسسور 
خشک کردن و 

 استریل کردن
 ایجاد دمای ثابت مورد نیاز

120000 
 به ازاء هر ساعت

1000000 
 به ازاء هر روز

14 LB-12 برداشتن و تبخیر موثر حالل از نمونه عصاره گیری روتاری اوپراتور 
100000 

 به ازاء هر ساعت
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10 LB-14 مواد توزینجهت  ... ترازوی دیجیتالی 
20000 

 به ازاء هرتست

16 LB-74 
هموژنایزر 

 آلتراسونیک

ساز  همگن

 فراصوت

( هموژنایزینگ)سازی  سازی، همگن خلوطم

 ها ها و سوسپانسیون و تهیه امولسیون

400000 
 به ازاء هر ساعت

17 LB-09 دستگاه استریل کننده با بخار استریل سازی اتوکالو 
200000 

 به ازاء هربار استفاده

18 LB-16 هود معمولی ... 
هت جلوگیری از انتشار آلودگی ناشی از ج

 کار با مواد شیمیایی

300000 
 به ازاء هر روز

19 LB-17 

 هود المینار
Air Flow 

 
 نگه داری مواد در یک محیط کامال ...

400000 
 به ازاء هر روز

20 LB-76 ازت ... ... 
20000 

 به ازاء هرتست

21 LB-32 دقت با نمونه کم های حجم انتقال ... انواع سمپلر  
20000 

 به ازاء هرنیم ساعت

22 LB-43 بن ماری ... 
گرم کردن تدریجی و یکنواخت، به محلول 

 ها

200000 
 به ازاء هرساعت

23 LB-39 
فیتوترون کشت 

 بافت
 گرددیکنترل م درآندما و رطوبت نسبی  کشت بافت

700000 
 به ازاء هر روز

24 LB-21 

سانترفیوژ 

با دور ( میکروتیوپ)

10000 

 کمک به جداسازی فازها جداسازی

300000 
دقیقه زمان30  
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20 LB-22 

 

سانترفیوژ 

با ( میکروتیوپ)

به باال 10000دور  

 کمک به جداسازی فازها جداسازی

400000 
دقیقه زمان60  

 

26 LB-22 
( فالکون)سانترفیوژ 

7000با دور  
 کمک به جداسازی فازها جداسازی

300000 
دقیقه زمان30  

 

27 LB-31 انتقال حجم های کم نمونه با دقت اندازه گیری پیپت شارژی 
20000 

 به ازاء هرساعت

28 LB-19 PH متر 

 

 مواد PH محاسبه …

100000 
 به ازاء هرتست

 

29 LB-06 گرم کردن و هم زدن محلول … همزن مگنتی 
100000 

 به ازاء هرساعت

30 LB-23 فریز درایر 
خشک کن 

 انجمادی

خشک کردن نمونه هایی که حساس به 

 دمای محیط می باشند

300000 
 یک ساعت

31 LB-28   80یخچال-  
فریز دمای خیلی 

 پایین
 ...و RNAنگهداری

1000000 
 به ازاء یک روز

32 LB-78 وعصاره گیریاسانس  … کلونجر 
200000 

 به ازاء هرساعت

33 LB-48 اتاقک رشد ژرمیناتور 
یجاد شرایط دمایی، رطوبتی و نوری ا

 ...مناسب برای کشت بافت گیاهی و

800000 
 به ازاء یک روز
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34 LB-35 شدت نور اسپکتروفتومتر 
شدت نور را به صورت تابعی از طول موج 

 اندازه گیری می کند

00000 
 به ازاء هرتست

30 LB-40 
میکروسکوپ و 

 دوربین
… 

سلولها، ساختارهای کریستالی مطالعه 

 وساختارهای مولکولی

200000 
 به ازاء هرساعت

36 LB-41 
میکروسکوپ 

 فلورسانس
 مطالعه میکروارگانیسم ها، …

380000 
 به ازاء هرساعت

37 LB-24 Jel DUCT … ثبت و نگهداری تصویر ژل ها 

200000 
هر سری تصویر 

 برداری

38 LB-73 شوف بالن ... 
ایجاد حرارت باال و یکنواخت جهت انواع 

 آزمایش ها

100000 
 به ازاء هرساعت

39 LB-43 
 بن ماری سرولوژی

 
… 

دما دهی تدریجی و مداوم در زمان معین 

 درون آب جهت محلول های آزمایشگاهی

220000 
 به ازاء هرساعت

40 LB-66 
 کانتر هماتولوژی

 
 سلولهای خونیشمارش  …

80000 
 به ازاء هرتست

 

41 LB-72 
لوپ استریالیزر 

 سریع نوری
… 

 ، سرسوزن ، تلقیح لوپ کردن استریل

 فیکساسیون پیپت، و آزمایش لوله دهانه

 مختلف وفلزات الم

80000 
 به ازاء هرتست
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42 LB-57 خشک کن لوله … خشک کن لوله 

80000 
 به ازاء هرتست

 

43 LB-29   20یخچال-  نگهداری مواد در دمای پایین … 
800000 

 به ازاء یک روز

44 LB-44 االیزا ریدر و واشر 
انواع طول موج 

 نوری

بررسی حضور یا عدم حضور کمپلکس آنتی 

 ژن و آنتی بادی

 

200000 
 به ازاء هرتست

 

40 LB-47 مخلوط و شیک دادن محلول ها ... شیکر دایره ای 
600000 

روزبه ازاء هر  

46 LB-46 استخراج و اندازه گیری چربی مواد غذایی استخراج سوکسله 
400000 

 به ازاء هرنمونه

47 LB-13 همگن سازی ... روتاتور 

100000 
 تا نیم ساعت

 

48 LB-79 آسیاب کردن مواد جامد ... آسیاب 
100000 

 به ازاء هرساعت

49 LB-65 لومیناتور ترانس  ژل مشاهده تصاویر ... 
80000 

 به ازاء هرنمونه

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjIkuy91_3TAhXJbFAKHbWGD5oQvwUIIigA&biw=1360&bih=633
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00 LB-63 
 کوره الکتریکی

درجه1200  
... 

برای گرم کردن شدید و سوزاندن کامل 

 مواد

100000 
 تا نیم ساعتRunهر 

01 LB-64 
دستگاه یخ ساز 

 حبه ای
 * مکعبی شکل تولید یخ ...

02 LB-70 

 با همراه خالء آون

 رله و خالء پمپ

 کنترلر

... 

خالص سازی  ستگاه آون خالء جهتد

های قابل  کردن نمونه مناسب برای خشک

انفجار در دمای باال مناسب برای 

کردن یا تبخیر حالل با نقطه جوش  خشک

باال جداکردن حالل و حل شونده بدون نیاز 

 کردن یک از فازها به خشک

100000 
 به ازاء هر ساعت

1000000 
 به ازاء هر روز

 

03 LB-49 میکروفیوژ ... 
نمونه های اندک مایع در سرعت رخاندن چ

 های باال

100000 
 به ازاء هرساعت

04 LB-69 0022 .... همزن مکانیکیRPM 
120000 

 به ازاء هرساعت

00 LB-77  هدایت سنج … 
هدایت  یا و رسانایی میزاناندازه گیری 

 مایعات الکتریکی
100000 

 به ازاء هرنمونه

 کیتاستخراج همراه با  ... DNAاستخراج  * 06

 

1000000 
 به ازاء هرنمونه

 استخراج همراه با کیت ... RNAاستخراج  * 07
1000000 

 به ازاء هرنمونه

 ... فضای آزمایشگاه * 08
به ازاء هر ساعت و نوع وسایل و مواد 

 مصرفی

80000 
- 

100000 
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 به ازاء هر آزمایش ... حق فنی * 09
000000 

 

60 * 
تفسیر و گزارش 

 آزمایش
 ازاء هر آزمایشبه  ...

800000 
 

 

امکان استفاده کلیه دانشجویان و اساتید و عالقمندان از تجهیزات و فضای آزمایشگاه به همراه مواد و وسایل مورد نیاز در 

.های ویژه وجود داردچارچوب قوانین و مقررات پارک علم و فناوری استان با برخورداری از تخفیف  

 

 توضیحات تخفیف%  گروه مخاطبین ردیف

 مربوطهبا معرفی نامه مدیر  %10تا  %10 فناورواحد و مؤسسه  ،هسته 1

های دانش شرکت ، اعضای هیئت علمی،پژوهشگران ،دانشجویان جهت های راهبردیها توسط شبکه فناوریاز هرینه% 100تا %10پرداخت 

 www.labsnet.ir.    ثبت نام نمایند زیرکه در سایت  بنیان

 


