
 بسمه تعالی

 آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خدمات تعرفه

Test خارج از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 باشد**ها ذکر شده به تومان می**تمامی قیمت

Cytation 5 Cell Imaging Reader (An Hour) 60.000 80.000 

SEM 1 (An Hour) 90.000 150.000 

AFM 2 (Sample) 50.000 100.000 

EDS 3 20.000 35.000 

Shaker Incubator (An Hour) 750 1.000 

HPLC 4(up to 5 sample) 50.000 100.000 

ICP 5 50.000 100.000 

GC 6 50.000 100.000 

Liquid Nitrogen Generator7(Litter)  4.000 6.000 

Spin Coater 33.000 55.000 

3 axis aligner 8 - - 

HING-Tech Equipment 8 _ _ 

Desiccator 9 (up 2 to Hour) 33.000 66.000 

Flow Cytometer 10 25.000 50.000 

LC-Mass/Mass (An Mode) 150.000 300.000 

Pilot Electrospinning Machine (An Hour) 50.000 150.000 

Electroporation (An Hour) 75.000 100.000 



 

 باشد.ها به تومان میتمامی قیمت 

  باشد.میچهارشنبه در روزهای شنبه تا  15الی  8:15ساعت کاری آزمایشگاه از 

 مدیریت اطالعات آزمایشگاهی  ساعت قبل از انجام تست و از طریق سامانه 24خدمات تنها با انجام رزرو حداقل  استفاده ازLab Lead  لینک (

در خارج از این سامانه معذور  امکانپذیر بوده و آزمایشگاه از انجام هرگونه خدمات ،سامانه بر روی سایت دانشکده داروسازی موجود می باشد(

 باشد.می

 

Spry dryer (An Hour) 100.000 150.000 

 

برای همکاران دانشگاه علوم پزشکی و همکاران خارج از دانشگاه علوم پزشکی  20.000و  10.000تعرفه برای پوشش دهی با فلز طال به ازای هر نمونه ای 1

 گردد.اخذ می

تعرفه مذکور برای همکاران دانشگاه علوم گردد. ( اخذ می60.000ای )نمونه، هر نمونه 6( و برای بیشتر از 70.000ای )نمونه، هر نمونه 2-5تعرفه برای  2

 گردد.% تخفیف اخذ می50پزشکی با 

دانشگاه علوم پزشکی و همکاران خارج از دانشگاه علوم پزشکی برای همکاران  00015.و  10.000ازای هر نمونه ای  Lineیا  Mapانجام تست  تعرفه برای 3

 گردد.اخذ می
تعرفه مذکور گردد. ( اخذ می70.000ای )نمونه، هر نمونه 50( بیشتر از 80.000نمونه، ) 21-50( و برای 90.000ای )نمونه، هر نمونه 5-20تعرفه برای  4

 گردد.اخذ می% تخفیف 50برای همکاران دانشگاه علوم پزشکی با 
ای نمونه، هر نمونه 11-15( و برای 40.000ای )نمونه، هر نمونه 6-10(، برای 45.000ای )نمونه، هر نمونه 3-5(، 60.000ای )نمونه، هر نمونه 2تعرفه برای  5

آماده سازی نمونه تحت هیچ گردد. افزایش اخذ می% 70گردد. تعرفه به ازای هر فلز اضافی با ( اخذ می35.000ای )نمونه، هر نمونه 15( بیشتر از 37.000)

 گردد.می % تخفیف اخذ50تعرفه مذکور برای همکاران دانشگاه علوم پزشکی با  شود.شرایطی انجام نمی
 گردد.( اخذ می70.000ای )نمونه، هر نمونه 50( و برای بیشتر از 80.000ای )نمونه هر نمونه 21-50( برای 90.000ای )نمونه، هر نمونه 6-20تعرفه برای  6

 گردد.می % تخفیف اخذ50تعرفه مذکور برای همکاران دانشگاه علوم پزشکی با 

 گردد.اخذ می هزار تومان 3 برای هر لیترتعرفه مذکور برای همکاران دانشگاه علوم پزشکی  7
 گردد.قیمت با توجه به فرایند ساخت تعیین می8
% 50تعرفه مذکور برای همکاران دانشگاه علوم پزشکی با گردد. اخذ می( 264.000( و برای هر روز استفاده )132.000استفاده )ساعت  10-2تعرفه برای از 9

 . گرددمی تخفیف اخذ

برای همکاران  40.000و  25.000تعرفه برای مواد مصرفی و مارکر برای هر تست  .ی فلوسایتومتری بدون مواد مصرفی اخذ شده استهانمونه یبراتعرفه  10 

 گردد.دانشگاه علوم پزشکی و همکاران خارج از دانشگاه علوم پزشکی اخذ می


