
 صفحه ی 1 از 4

تعداد کل : 50

(azimi) تهیه کننده گزارش: نازیال عظیمی

گزارش موجودی تجهیزات

زمان تهیه گزارش : 1400/11/25 08:33:12
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نام شرکت

فروشنده

کد نام التین کد سال نصب

وضعیت

دستگاه

شماره اموال شماره سریال مارک نام دستگاه

میکروسکوپ

دوچشمی

معمولی (نوری و

زمینه روشن)

مارستان (سهامی

خاص)

8305410

normal bicular

microscope

0 فعال 749 392575 zeiss

میکروسکوپ

دوچشمی

معمولی

1

سانتریفیوژ دور

متوسط رومیزی

بدون یخچال

8303121

Tabletop

Intermittent-

Flow

Centrifuges

0 فعال 741 101903

WHISPERFUG

E

سانتریفیوژ دور

متوسط رومیزی

2

هات پلیت با

همزن مغنا

طیسی(این کد

بازنشسته شده

است، لطفا از

8302200 استفاده 

کنید)

8302903

hot plate

magnetic stirrer

0 فعال 760-350 845720

thermo stirrer

100

هات پلیت با

همزن مغناطیسی

3

هات پلیت با

همزن مغنا

طیسی(این کد

بازنشسته شده

است، لطفا از

8302200 استفاده 

کنید)

8302903

hot plate

magnetic stirrer

0 فعال 759 845725

thermo stirrer

100

هات پلیت با

همزن مغناطیسی

4

االیزا ریدر(

میکروپلیت ریدر)

وستا تجهیز

پارت

8311114 Elisa reader 1380 فعال 1116 303-5652 Stat fax االیزا ریدر 5

مرئی 8305100

spectrophotom

eter – single

beam

0 فعال 775 3331157013 Spectronic

اسپکتروفتومتر

تک شعاعی مرئی

6

ترازوی

الکترونیکی

8304120 electric balance 0 فعال 747 3312199 sartorius

ترازوی

الکترونیکی

آزمایشگاهی

7

میکروسکوپ

اینورت-فلو

ئورسنس

فنون

آزمایشگاهی

تهران

8305441

Invert-

fluorescent

microscope

1380 فعال 432-821 00000 olympus

میکروسکوپ

اینورت-فلو

رئوسنس

8

ترازوی مکانیکی 8304121

mechanical

balance

0 فعال 748 OHAUS

ترازوی مکانیکی

آزمایشگاهی

9

فلوئورسنت آزماشناسان آریا 8305430

fluorescent

microscope

1380 فعال 754 512795/060054

Leitz-

LaborluxD

میکروسکوپ

ماورای بنفش

فلوئورسنت

10

میکروسکوپ

دوچشمی

معمولی (نوری و

زمینه روشن)

8305410

normal bicular

microscope

0 فعال 750-340 Leitz

میکروسکوپ

دوچشمی

معمولی

11
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میکروسکوپ

دوچشمی

معمولی (نوری و

زمینه روشن)

8305410

normal bicular

microscope

0 فعال 9126011 LABOMED

میکروسکوپ

دوچشمی

معمولی

12

روتاتور با صفحه

افقی

8303211

Rotating and

horizontal

shaker

0 فعال 772 213952 IKA-WERK

روتاتور با صفحه

افقی

13

شیکر ورتکس 8303238 Vortexer shaker 0 فعال 779 286825 IKA-WERK شیکر ورتکس 14

شیکر ورتکس 8303238 Vortexer shaker 0 فعال 777 286748 IKA-WERK شیکر ورتکس 15

شیکر ورتکس 8303238 Vortexer shaker 0 فعال 778 195332 IKA-VIBRO-Fix شیکر ورتکس 16

خشک کننده الم

تجهیزات پزشکی

دنا

8312222 Slide dryer 0 فعال 780 Hot slide خشک کننده الم 17

سانتریفیوژ دور

متوسط رومیزی

بدون یخچال

8303121

Tabletop

Intermittent-

Flow

Centrifuges

0 فعال 744 26652 hettich

سانتریفیوژ دور

متوسط رومیزی

18

سانتریفیوژ

یخچالدار

ایستاده

سانتریفوژ

یخچالدار

رومیزی

سانتریفیوژ خال

(این کد

بازنشسته شده

است، لطفا از کد

8303113 استفاده 

شود)

8303197

Floor standing

refrigerated

centrifuge

0 فعال 786 HERMLE

سانتریفیوژ

یخچالدار

ایستاده

19

سانتریفیوژ دور

باال بدون یخچال

8303115

centrifuges,floor

,highspeed

0 فعال 351 heraeus

سانتریفیوژ دور

باال بدون یخچال

20

همزن مواد

شیمیایی (این کد

بازنشسته شده

است، لطفا

انتخاب نشود)

8141937

X-Ray Film

Chemistry

Mixers

0 فعال 781 E10294088 GFL

همزن مواد

شیمیایی (این کد

بازنشسته شده

است، لطفا

انتخاب نکنید)

21

دانسیتومتر

الکتروفورز

8340143

Electrophoresis

Densitometer

0 فعال 774 Fluarometer

دانسیتومتر

الکتروفورز

22
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سانتریفیوژ دور

متوسط رومیزی

بدون یخچال

8303121

Tabletop

Intermittent-

Flow

Centrifuges

0 فعال 743 6247 Fixette II

سانتریفیوژ دور

متوسط رومیزی

23

میکروسانتریفیوژ تجهیز گستر 8303131

Micro

Centrifuge

1385 فعال 526-768 76575 eppendorf میکروسانتریفیوژ 24

انکوباتور هوازی 8302000

Incubators,

aerobic

0 فعال 738 EFL انکوباتور هوازی 25

عمومی سوفر 8303199 1370 اسقاطی 860 6804 ECCO

سانتریفیوژ

عمومی

26

روتاتور با صفحه

افقی

8303211

Rotating and

horizontal

shaker

0 فعال 769 E.L.M

روتاتور با صفحه

افقی

27

هات پلیت 8302200 hot plate 0 فعال 756 E.L.M هات پلیت 28

آون معمولی تا

300 درجه

تجهیزات پزشکی

دنا

8302010 oven 0 فعال 739 dena

آون معمولی تا

300 درجه

29

بن ماری دمای

جوش

8302111

Boiling water

bath

0 فعال 767 dena

بن ماری دمای

جوش

30

شیکر ورتکس

تجهیزات پزشکی

دنا

8303238 Vortexer shaker 0 فعال 776 dena شیکر ورتکس 31

آون معمولی تا

300 درجه

تجهیزات پزشکی

دنا

8302010 oven 0 فعال 737-327 dena

آون معمولی تا

300 درجه

32

بن ماری دمای

جوش

8302111

Boiling water

bath

0 فعال 764 DEM ERO

بن ماری دمای

جوش

33

بن ماری دمای

جوش

8302111

Boiling water

bath

0 فعال 765 DEM ERO

بن ماری دمای

جوش

34

بن ماری دمای

جوش

8302111

Boiling water

bath

0 فعال 355 DEM ERO

بن ماری دمای

جوش

35

بن ماری دمای

جوش

8302111

Boiling water

bath

0 فعال 354 DEM ERO

بن ماری دمای

جوش

36

الکترود پ - هاش

متر

8377100 PH electrode 0 فعال 755 CORNING

الکترود پ - هاش

متر

37

انکوباتور هوازی 8302000

Incubators,

aerobic

0 فعال 372 3354 CORNING انکوباتور هوازی 38

هیتر 8302203 heater 0 فعال 758 Combimareo هیتر 39
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عمومی سوفر 8303199 1378 فعال 330-740 12349

clinical

centrifuge

سانتریفیوژ

عمومی

40

سانتریفیوژ دور

متوسط رومیزی

بدون یخچال

8303121

Tabletop

Intermittent-

Flow

Centrifuges

0 فعال 745 92010 CLEMENTS

سانتریفیوژ دور

متوسط رومیزی

41

سروفیوژ شرکت ندارد 8303130 serofuge 1370 فعال 1132 84/0763 ----- سروفیوژ 42

سروفیوژ شرکت ندارد 8303130 serofuge 1370 فعال 1131 0000000 ---- سروفیوژ 43

میکروسکوپ

دوچشمی

معمولی (نوری و

زمینه روشن)

8305410

normal bicular

microscope

0 فعال 753

میکروسکوپ

دوچشمی

معمولی

44

روتاتور با صفحه

افقی

8303211

Rotating and

horizontal

shaker

0 فعال 771 1

روتاتور با صفحه

افقی

45

بن ماری دمای

جوش

8302111

Boiling water

bath

0 فعال 766

بن ماری دمای

جوش

46

میکروسکوپ

دوچشمی

معمولی (نوری و

زمینه روشن)

8305410

normal bicular

microscope

0 فعال 751

میکروسکوپ

دوچشمی

معمولی

47

روتاتور با صفحه

افقی

8303211

Rotating and

horizontal

shaker

0 فعال 770 667890

روتاتور با صفحه

افقی

48

بن ماری دمای

جوش

8302111

Boiling water

bath

0 فعال 762 92346

بن ماری دمای

جوش

49

روتاتور با صفحه

افقی

8303211

Rotating and

horizontal

shaker

0 فعال 773

روتاتور با صفحه

افقی

50


