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تعداد کل : 41

(azimi) تهیه کننده گزارش: نازیال عظیمی

گزارش موجودی تجهیزات

زمان تهیه گزارش : 1400/11/25 08:39:35

مکان دستگاه : دانشکده ها / دانشکده پیراپزشکی / آزمایشگاه بیوتکنولوژی
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نام کد

نام شرکت

فروشنده

کد نام التین کد سال نصب

وضعیت

دستگاه

شماره اموال شماره سریال مارک نام دستگاه

آب مقطر و آب

دیونیزه

مهندسی

هستاران طب

8384001

Distill and

deionized water

1398 فعال 00000000 96283 هستاران طب

آب مقطر و آب

دیونیزه

1

انکوباتور-شیکر پارمیس طب آزما 8303210

Incubator

shaker

1395 فعال 20501010003100001 0000000 مارک ندارد انکوباتور-شیکر 2

اتوکالو ایستاده

چرخدار

ابزار پزشکی

کاووش (مگا)

8307524

portable

autoclave

1397 فعال

2050101007740000

2

509735 کاوش مگا

اتوکالو ایستاده

چرخدار

3

یخچال

آزمایشگاهی

معمولی

ژال تجهیز 8302030

laboratory

Refrigerator

1370 فعال 000 1068 ژال تجهیز

یخچال های

آزمایشگاهی

معمولی

4

فریزرهای

مخصوص

پالسمای خون

ژال تجهیز 8302057

Freezers,Blood

Plasma

1397 فعال 2051203001580001 000 ژال تجهیز فریزر  45- تا -30 5

الکتروفورز

پایا پژوهش

پارس

8340140

 Electrophoresi

s

1370 فعال 00000 90169

پایاپژوهش

پارس

الکتروفورز 6

هات پلیت با

همزن مغنا

طیسی(این کد

بازنشسته شده

است، لطفا از

8302200 استفاده 

کنید)

پارس آزما 8302903

hot plate

magnetic stirrer

1390 فعال 20501010058600001 0000 پارس آزما

هات پلیت با

همزن مغناطیسی

7

الکتروفورز سوفر 8340140

 Electrophoresi

s

1370 فعال 2179 8512520 اختریان الکتروفورز 8

شیکر ورتکس سوفر 8303238 Vortexer shaker 1370 فعال 20501090041200002 00000000000 W 350 S شیکر ورتکس 9

نانودراپ

طوبی نگین با

مسئولیت محدود

8312002 nano drop 1394 فعال 20501010072700001 5630 Thermo نانودراپ 10

ژل داک تکاپو طب 8321105

Gel

documentation

1393 فعال

2050109007590000

1

SYGVC/1567 Syngene ژل داک 11

شیکر 8303234 shaker 0 فعال 8709327 Rocking Shaker شیکر بیوشیمی 12

سانتریفیوژ دور

باال یخچالدار

پل ایده آل تجهیز 8303114

Centrifuges,

Floor,high-

Speed,

Refrigerated

1400 فعال 0000000 11001198 premium

سانتریفیوژ دور

باال یخچالدار

13

پمپ خالء با

دیفیوژن روغنی

قدیمی 8303022

Oil diffusion

pump

1370 فعال

2050101005830000

2

0307 plasti-med

پمپ خالء با

دیفیوژن روغنی

14

ترمو سایکلر

طوبی نگین با

مسئولیت محدود

8321101

Thermo cycler

pcr

1396 فعال 20501010014500003 B0035127112-03 PEQ LAB

ترمو سایکلر

PCR

15
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ترازوی مکانیکی 8304121

mechanical

balance

0 فعال 497-461 OHAUS

ترازوی مکانیکی

آزمایشگاهی

16

ترازوی دیجیتال سوفر 8101040

Digital

Balances

1370 غیر فعال 496-465 780921 Oertling ترازوی دیجیتال 17

هیتر 8302203 heater 0 فعال 487-450 nuova 7 هیتر 18

همزن شیشه ای 8375110 Glass stirrer 0 فعال 483-447 nouva همزن شیشه ای 19

میکروسکوپ

دوچشمی

معمولی (نوری و

زمینه روشن)

8305410

normal bicular

microscope

0 فعال 230 527496 nikon

میکروسکوپ

دوچشمی

معمولی

20

پمپ سیال

چرخشی (این کد

بازنشسته شده

است، لطفا از کد

8140017 استفاده

شود)

سوفر 8140940

circulating-fluid

pumps

1360 فعال

2051114003760000

1

LCK-1907-14-

0439

LAUDA -

ALPHA

پمپ سیال

چرخشی (این کد

بازنشسته شده

است، لطفا از کد

8140017 استفاده

شود)

21

میز محل کار سوفر 8307000

Workstations,

Clinical

Laboratory

1370 فعال 0000 0000 Kimia Gene میز محل کار 22

سونیکاتور قدیمی 8321123 SONICATOR 1370 فعال 20501090012400001 00000 jencons سونیکاتور 23

شیکر ورتکس 8303238 Vortexer shaker 0 فعال 476-441 136874 IKA-WERK شیکر ورتکس 24

شیکر ورتکس سوفر 8303238 Vortexer shaker 1370 غیر فعال 477-440 000 IKA-WERK شیکر ورتکس 25

هات پلیت با

همزن مغنا

طیسی(این کد

بازنشسته شده

است، لطفا از

8302200 استفاده 

کنید)

پارس آزما 8302903

hot plate

magnetic stirrer

1397 فعال

5030103003790000

9

00000

hot plate&amp;

stirrer

هات پلیت با

همزن مغناطیسی

26
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فریزر 50- تا -85

درجه (این کد

بازنشسته شده

است، لطفا  یکی

ازکدهای زیر

مجموعه 8302056

یا 8302057

انتخاب شود)

رونتگن(سهامی

خاص)

8302900

laboratory

freezer

1394 فعال 20501090001500001 0000 GFL

فریزر

آزمایشگاهی -50

تا 85- درجه

27

اتوکالو، بزرگتر از

رومیزی (این کد

بازنشسته شده

است، لطفا یکی

از کدهای

زیرمجموعه

817113 یا 817114

انتخاب شود)

سوفر 8171910

bench top

autoclave

1370 غیر فعال 00000 0000 FEDEGAR

اتوکالو، بزرگتر از

رومیزی (این کد

بازنشسته شده

است، لطفا یکی

از کدهای

زیرمجموعه

817113 یا 817114

انتخاب شود)

28

سانتریفیوژ دور

متوسط رومیزی

بدون یخچال

8303121

Tabletop

Intermittent-

Flow

Centrifuges

0 فعال eppendorf

سانتریفیوژ دور

متوسط رومیزی

29

سانتریفیوژ دور

متوسط رومیزی

بدون یخچال

8303121

Tabletop

Intermittent-

Flow

Centrifuges

0 فعال 399-104 76583 5415 eppendorf

سانتریفیوژ دور

متوسط رومیزی

30

شیکر ورتکس سوفر 8303238 Vortexer shaker 1370 فعال

2050101009580000

3

0000 Delta شیکر ورتکس 31

االیزا ریدر(

میکروپلیت ریدر)

گارنی ریز پرداز 8311114 Elisa reader 1397 فعال 20501010094000001 32-1809 DANA االیزا ریدر 32

کالیبراتور پ -

هاش متر (این کد

بازنشسته شده

است، لطفا

انتخاب نشود)

سوفر 8148671 PH meter 1370 غیر فعال 20501010036100002 74913 CRISON

اندازه گیر پ -

هاش متر

33

ترمو سایکلر

PCR گرادیانت

آرمین طب نوین 8321109

Thermal cycler

Gradiant

1391 فعال

1146-

20501010073200001

C020720 CORBET

ترمو سایکلر

PCR گرادیانت

34

سانتریفیوژ دور

باال یخچالدار

تجهیز گستر 8303114

Centrifuges,

Floor,high-

Speed,

Refrigerated

1370 فعال 1147 580401320

Centrifuge ,

eppendorf

سانتریفیوژ دور

باال یخچالدار

35

الکتروفورز 8340140

 Electrophoresi

s

0 فعال BR12350043 BIO-RAD الکتروفورز 36
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دانسیتومتر

دیجیتال

ژن راد فراز 8304100

digital

densitometers

0 فعال 367 XL2100 BIO-RAD

دانسیتومتر

دیجیتال

37

الکتروفورز ژن راد فراز 8340140

 Electrophoresi

s

1370 فعال 0000 BR38596221 biorad الکتروفورز 38

ترازوی

الکترونیکی

8304120 electric balance 0 فعال 23102178 acculab

ترازوی

الکترونیکی

آزمایشگاهی

39

بن ماری دمای

متوسط

توان طب آزما 8302110

Universal water

bath

1370 فعال 20501010005800012 0000000000000 0000000

بن ماری دمای

متوسط

40

بن ماری دمای

جوش

8302111

Boiling water

bath

0 فعال 524

بن ماری دمای

جوش

41


