
 

 لیست قیمت خدمات آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و مولکولی دانشکده زیست شناسی

 توضیحات )برحسب تومان( قیمت وسایل آزمایشگاهی نوع خدمات ردیف

 میلیمتر 64×64تهیه مقاطع نازك با الم  1
ست رنگ  -انکوباتور -میکروتوم

 آمیزی
 با توجه به نمونه مورد نظر 6222 - 62222

 با توجه به نمونه مورد نظر 6222 - 12222 میکروسکوپ میلیمتر 64×64مطالعه مقاطع نازك با الم  6

 50mlکشت سلول برای یک فالسک  3

 –یفیوژ رسانت – 2coانکوباتور 

 -میکروسکوپ اینورت 

 سمپلر - ترازو -المینارایرفلو

 با توجه به نمونه مورد نظر 02222 - 122222

 کشت فولیکول 6

 –لوپ  – 2coانکوباتور 

 -میکروسکوپ اینورت 

 سمپلر - ترازو -المینارایرفلو

 با توجه به نمونه مورد نظر 02222 - 122222

 با توجه به نمونه مورد نظر 6222 - 12222 میکروسکوپ مطالعه کشت سلول، فولیکول 0

 RNAاستخراج  4

 –یفیوژ رسانت –المینارایرفلو 

. دستگاه عکسبرداری -الکتروفورز 

Gel Doc - سمپلر -ترازو 

 با توجه به نمونه مورد نظر 0222 - 62222

 به ازای هر نمونه 6222 فتومتربیو RNAبررسی کمی استخراج  7

 cDNAساخت  8
Mastercycle -  المینارایرفلو- 

 سمپلر
 به ازای هر نمونه 32222

 RTPCRانجام  9

Mastercycle -  المینارایرفلو- 

. دستگاه عکسبرداری -الکتروفورز 

Gel Doc - سمپلر 

 به ازای هر نمونه 62222

 به ازای هر نمونه 02222 سمپلر -المینارایرفلو  - Real time Real timeانجام  12

11 OD 320-720 به ازای هر پلیت 12222 اسپکتروفتومتر خانه 94، پلیت 

 ml 1.5برای میکروتیوپ  6222 هموژنایزر برقی هموژنایزر کردن مواد 16

 –یفیوژ رسانت –المینارایرفلو  DNA استخراج 13

. دستگاه عکسبرداری -الکتروفورز 

Gel Doc - سمپلر -ترازو 

 به ازای هر نمونه 62222

 خواص ضد میکروبی  برای یک باکتری و یک غلظت با سه تکرار 

 عدم رشد )دیسک(قطر هاله  10
 -سمپلر -المینارایرفلو  -انکوباتور

 هیتر
 به ازای هر نمونه 02222

 (MICتعیین حداقل غلظت بازدارندگی ) 14
 -سمپلر -المینارایرفلو  -انکوباتور

 هیتر
 به ازای هر نمونه 72222

 (MBCتعیین حداقل غلظت کشندگی ) 17
 -سمپلر -المینارایرفلو  -انکوباتور

 هیتر
 به ازای هر نمونه 92222

 به ازای هر  سه ساعت 02222 - اسانس گیری )بدون تهیه نمونه( 18

  1222222- 6222222  مشاوره در نوشتن پروپوژال و طرح 19

های مشاوره در انجام مراحل پایان نامه  62

 دانشجویی

 0222222 -0222222  

 

 

 
 دانشگاه دامغان

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 



 

 

 

 آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و مولکولی دانشکده زیست شناسی هایاستفاده از دستگاهلیست قیمت 

 توضیحات )برحسب تومان( قیمت وسیلهنوع  ردیف

  6222ساعتی  ترمومیکسر 1

  6222ساعت  66به ازای  -co80فریزر  6

  6222ساعت  66به ازای  تانک ازت 3

  62222ساعت  66به ازای  انکوباتور یخچالدار 6

  32222ساعت  66به ازای  2coانکوباتور  0

  6222ساعتی  شیکر 4

  0222-022دقیقه ای   معمولی و یخچالدار  یفیوژرسانت 7

  32222ساعتی  میکروتوم 8

  122222ساعتی  کرایو استات 9

  122222ساعتی  اسپکتروفتومتر 12

 


