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 کشت سلًلی

 (ریال) داوشگاٌ خارج تعرفٍ (ریال) داوشگاٌ داخل تعرفٍ وام خذمت 

 0333333 0333333 بٍ ازای َر پلیت MTTتست 

 0333333 0033333 بیان شن سلًلی 

 

 

 اتاق کشت

 )ریال( تعرفٍ خارج داوشگاٌ )ریال( تعرفٍ داخل داوشگاٌ وام دستگاٌ

 یخچال

 ) بٍ ازای َر ماٌ(

033333 003333 

 -03فریسر 

 )بٍ ازای َر ماٌ(

003333 033333 

 033333 000333 دار co2اوکًباتًر 

تاوک ازت )رخیر ی سلًلی ( 

 )ماَیاوٍ بٍ ازای َر ومًوٍ(

03333 003333 

 میکريسکًپ

 )عکس(

033333 033333 

 sigmaساوتریفیًش معمًلی 

 )بٍ ازای یک ساعت(

003333 033333 

 IIًَد المیىار کالس 

 )بٍ ازای َر ساعت(

033333 003333 

0030پسشکی تربت حیذریٍ در سال  تعرفٍ ی خذمات آزمایشگاٌ جامع تحقیقات علًم  
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 مًلکًلی آزمایشگاٌ

 تعرفٍ خارج داوشگاٌ )ریال( تعرفٍ داخل داوشگاٌ )ریال( وام دستگاٌ

 00333 03333 ترازي

 pH متر 

 ) بٍ ازای َر ومًوٍ(

003333 03333 

 GEL DOCدستگاٌ 

 بٍ ازای َر عکس

003333 003333 

 َات پلیت

 )بٍ ازای َر ساعت(

00333 03333 

 کلذ پلیت-َات

 )بٍ ازای َر ساعت(

00333 00333 

 َیتر استریر

 )بٍ ازای َر ساعت(

03333 03333 

 003333 033333 اتًکالي بٍ ازای َر ران

 003333 0333 به ماری

 000333 00333 اوکًباتًر خشک

 واوً درآپ

 )بٍ ازای َر ومًوٍ(

00333 00333 

 االیسا ریذر

 پلیت() بٍ ازای َر 

003333 033333 

 000333 003333 آين

ساوتریفیًش دير باالی یخچال دار 

 سیگما) بٍ ازای َر ساعت(

003333 033333 

 دار یخچال ساوتریفیًش

 (ساعت َر ازای بٍ) 

003333 033333 

 میکريفیًش

 ) بٍ ازای َر ساعت(

033333 003333 

 3 3 يرک استیشه
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 3 3 ًَد شیمیایی

( ) بٍ -03خیلی پاییه )فریسر دمای 

 ازای َر ماٌ(

000333 003333 

 یخچال

 ) بٍ ازای َر ماٌ(

003333 033333 

اوکًباتًر شیکر دار ) بٍ ازای َر 

 ساعت(

003333 003333 

 03333 03333 اسپکتًفًتًمتر ) بٍ ازای َر ومًوٍ(

 03333 03333 دیًوایسر ) بٍ ازای َر لیتر(

 

 آزمایشگاٌ مًلکًلی

 تعرفٍ خارج داوشگاٌ )ریال( تعرفٍ داخل داوشگاٌ )ریال( خذمتوام 
PCR 033333 033333 

Real-time 0033333 0033333 

 DNA 033333 0333333 استخراج

 RNA 0333333 0033333 استخراج

 0333333 033333 الکتريفًرز

 0033333 0333333 يسترن بالت

SDS-PAGE 0003333 0003333 
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 واوً فىايریآزمایشگاٌ 

 تعرفٍ خارج داوشگاٌ )ریال( تعرفٍ داخل داوشگاٌ )ریال( دستگاٌوام 

 َمگه ساز فراصًتی
Horn Sonicator 

 دقیقٍ 03بٍ ازای َر 

03333 

 

 

03333 

 حمام فراصًتی
Ultrasonic cleaner 

 دقیقٍ 03بٍ ازی َر 

0033333 

 

 

0033333 

 

 آزمایشگاٌ واوً فىايری

 تعرفٍ خارج داوشگاٌ )ریال( داخل داوشگاٌ )ریال(تعرفٍ  خذمت وام
HPLC 

 بٍ ازای َر ومًوٍ

03333 03333 

 

 
 

DLS 
 

تعییه سایس 

 ررات

003333 

 

 

033333 

تعییه پتاوسیل 

 زتا

003333 033333 

 0033333 033333 الکتريریسی 
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