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استفاده از هزینه   آزمایش \ نام دستگاه
دستگاه ها و انجام 

آزمایش توسط 
 ،( ریال )کارشناس

 1397سال  
(طرح هاي خارج 

 دانشگاه)

استفاده از دستگاه ها هزینه 
و انجام آزمایش توسط 

 ،( ریال )کارشناس
 1397سال 

 
(طرح هاي مصوب دانشگاه 
 علوم پزشکی تربت حیدریه)

PCR Time-Real 
 Run - 0به ازاي هر 

انجام توسط کارشناس آزمایشگاه، به 
 Runازاي هر 

1500000 1000000 

Thermocycler  به ازاي هرRun 300000 0 
انجام توسط کارشناس آزمایشگاه، به  

 Runازاي هر 
1500000 1000000 

Gel electrophoresis  در اختیار گذاشتن وسایل الکتروفورز
 و بالتینگ

150000 0 

به انجام توسط کارشناس آزمایشگاه، 
 ازاي هر ژل

350000  

Gel Documentation :0 300000 هرعکس 
 
 
 
 

 DNA خدمات استخراج
(انجام توسط کارشناس 

 آزمایشگاه)
 

 50000هر نمونه  80000هر نمونه  روش دستی باکتري
 60000هر نمونه  100000هر نمونه  روش ستونی

بافت 
 جانوري

 100000  هرنمونه 150000  هرنمونه کلروفرم روش فنل
 150000 هر نمونه 200000 هر نمونه روش ستونی

بافت 
 گیاهی

 100000هر نمونه  150000هر نمونه  CTABروش 
 150000  هر نمونه 200000  هر نمونه روش ستونی

خون و 
 بزاق

 100000  هر نمونه 150000  هر نمونه Salting outروش 
 150000  هر نمونه 200000  هر نمونه ستونی روش

 100000  هر نمونه 150000  هر نمونه cDNA Oligodtسنتز 
Random Hexamer 100000  هر نمونه 150000  هر نمونه 
Both 150000  هر نمونه 250000 هر نمونه 
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 200000 هر نمونه 250000 هر نمونه روش ستونی بافت جانوري RNAخدمات استخراج 
 200000 هر نمونه 250000 هر نمونه روش ستونی بافت گیاهی

 200000 هر نمونه  250000 هر نمونه  روش ستونی خون
طراحی پروب و پرایمر  

Real-Time-PCR 
Sybr green  500000 هر مورد  500000 هر مورد 
Taq man   700000هر مورد   700000هر مورد 

 500000  هر توالی 500000  هر توالی معمولیPCR طراحی پرایمر
Tetra-ARMS- PCR 500000  هر توالی 500000  هر توالی 
RFLP-PCR 500000  هر توالی 500000  هر توالی 

Nano Drop ۰ -  به ازاي هر نمونه 

 ۳۰۰۰۰ ٥۰۰۰۰ انجام توسط کارشناس  

Microplate Elisa 
Reader 

به ازاي هر انجام توسط کارشناس: 
 تایی 96پلیت 

۰۰۰٥۰۰ ۳۰۰۰۰۰ 

 0 150000 تایی 96خوانش: به ازاي هر پلیت 
Autoclave  دقیقه 30ساعت و  1به ازاي 

 
۳۰۰۰۰۰ ۰ 

 
 

Cell Culture 

در صورت انجام کار توسط متقاضی به 
  ازاي هر ساعت و هر فالسک

- 0 

در صورت انجام کار توسط کارشناس 
 به ازاي هر فالسک

300000 150000 

Nitrogen tank  ۰ ۲۰۰۰۰ ساعت 24به ازاي 

 دار-سانتریفیوژ یخچال 
 

 به ازاي یک ساعت کار با دستگاه
150000 

 
0 

Incubator 2Co  ۰ ۱٥۰۰۰۰  ساعت براي یک فالسک 24به ازاي 

Western Blotting 
 Run 2000000 1500000 به ازاي هر 

Particle size analyzer انجام توسط کارشن  به ازاي هر نمونه)
 آزمایشگاه)

400000 300000 

Ultrasonic 
Homogenizer 

 0 20000 دقیقه) 5(   به ازاي هر نمونه

استفاده از میز کار و دستگاه 
 هاي غیر تخصصی

طرح پژوھشی یا براي هر انجام هر 
 پایان نامھ دانشجویی

3000000 0 
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