
 فارماکوگنوزیگروه  یها شگاهیآزما زاتیتجه ستیل

 

 نام دستگاه نام کارشناس شگاهینام آزما

 تیفعال

 مدل دستگاه شرکت سازنده

 ندارد دارد

 Centrifuge *  Pars Azmaco CE06 یمرام خانم یفارماکوگنوز یپژوهش شگاهیآزما

 Bath Sonic *  Powere Soniv410 LUC-410 یمرام خانم یفارماکوگنوز یپژوهش شگاهیآزما

 Ph Meter *  Metrohm 744 یخانم مرام یفارماکوگنوز یپژوهش شگاهیآزما

 Hplc *  Knauer V 7603 یخانم مرام یفارماکوگنوز یپژوهش شگاهیآزما

 UV Cabinets *  Camac SCH-GR-BE یمرام خانم یفارماکوگنوز یپژوهش شگاهیآزما

 Oven *  Air Performance FROILABO یخانم مرام یفارماکوگنوز یپژوهش شگاهیآزما

 Rotary *  Hidolph Laborota 400 یمرام خانم یفارماکوگنوز یپژوهش شگاهیآزما

 Rotary (4) *  Lab Tech EV311H یمرام خانم یفارماکوگنوز یپژوهش شگاهیآزما

 Rotary *  Eyel4 N-1200A یمرام خانم یفارماکوگنوز یپژوهش شگاهیآزما

 Rotary *  Lab Tech EV311H یمرام خانم یفارماکوگنوز یپژوهش شگاهیآزما

 Rotary *  Lab Tech EV241 یمرام خانم یفارماکوگنوز یپژوهش شگاهیآزما

 Water DI *  - RO-710 یمرام خانم یفارماکوگنوز یپژوهش شگاهیآزما

 *  Water DI یخانم مرام یفارماکوگنوز یپژوهش شگاهیآزما
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 Rotary *  Heidolph HEIZBAD HEI-VAP یخانم مرام یفارماکوگنوز یآموزش شگاهیآزما

 Microscope *  Motic BA 200 یخانم مرام یفارماکوگنوز یآموزش شگاهیآزما

 Microscope *  Novex Holland B-SERIES یخانم مرام یفارماکوگنوز یآموزش شگاهیآزما

 Furnace *  Lenton EF11/88 یخانم مرام یفارماکوگنوز یآموزش شگاهیآزما

 Uv-Visible *  Apel PD-303 UV یخانم مرام یفارماکوگنوز یآموزش شگاهیآزما

 Oven *  Memert UNB-500 یخانم مرام یفارماکوگنوز یآموزش شگاهیآزما

 HPLC *  Young Lin یخانم مرام یستیز باتیسنجش ترک شگاهیآزما
YL 9111S Binary 

pump 

 _ MPLC *  Buchi یخانم مرام یستیز باتیسنجش ترک شگاهیآزما

 Centrifuge *  Faraz Teb Tajhiz Co. VS-15000CFNII یخانم مرام یستیز باتیسنجش ترک شگاهیآزما



 Rotary *  Heidolph Hei-VAP یخانم مرام یستیز باتیسنجش ترک شگاهیآزما

 Rotary *  Buchi B 100 یخانم مرام یستیز باتیسنجش ترک شگاهیآزما

 pH Meter  * Metrohm 827 pH lab یریخانم ام ییدارو وتکیب یپژوهش شگاهیآزما

 Uv-Visible  * Jenway 6305 یریخانم ام ییدارو وتکیب یپژوهش شگاهیآزما

 Oven *  Memmert UNB-500 یریخانم ام ییدارو وتکیب یپژوهش شگاهیآزما

 Centrifuge *  Hettich rotofix 32 A یریخانم ام ییدارو وتکیب یپژوهش شگاهیآزما

 یریخانم ام ییدارو وتکیب یپژوهش شگاهیآزما
Shaker 

Incubator 
*  N-Biotek NB-205 

 Rotary  * Heidolph 4001 Efficient یریخانم ام ییدارو وتکیب یپژوهش شگاهیآزما

 Microfuge *  Hettich Werk Nr یریخانم ام ییدارو وتکیب یپژوهش شگاهیآزما

 Work Station *  Kiagen یریخانم ام ییدارو وتکیب یپژوهش شگاهیآزما
KIACAB PCR 

WORKSTATION 

 یریخانم ام ییدارو وتکیب یپژوهش شگاهیآزما
Electrophoresis 

Tank 
*  Bioer Technology GE-100 

 Gel Doc *  Kiagen UVT-20.SL یریخانم ام ییدارو وتکیب یپژوهش شگاهیآزما

 Oven *  Lab Oven PID-C168 یریخانم ام ییدارو وتکیب یپژوهش شگاهیآزما

 Real Time *  Roche Lickcycler یریخانم ام ییدارو وتکیب یپژوهش شگاهیآزما

 PCR *  Peq Lab PRIMUS25 یریخانم ام ییدارو وتکیب یپژوهش شگاهیآزما

 _ Freezer -80 *  Gfl یریخانم ام ییدارو وتکیب یپژوهش شگاهیآزما

 Microscope *  Se-Tech SE-40 3T یخانم مرام (یکشت سلول )گروه کوکنوز

 یخانم مرام (یسلول )گروه کوکنوز کشت
Refrigerated 

Centrifuge 
*  Centurion PRO-RESEARCH 

 - _  * Autoclave یخانم مرام (یسلول )گروه کوکنوز کشت

 Incubator *  Binder CB-150 یخانم مرام (یسلول )گروه کوکنوز کشت

 

 

 

 

 

 

 


