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الکتروفورز 8340140

 Electrophoresi

s

0 فعال 8509

پایاپژوهش

پارس

الکتروفورز 1

المینار متحرک پارس آزما 8307227

laminar air flow

units,mobile

1393 فعال 20501010071400011 0000 پارس آزما

هود المینار

متحرک

2

المینار متحرک پارس آزما 8307227

laminar air flow

units,mobile

1393 فعال

2050109002840000

1

0000 پارس آزما

هود المینار

متحرک

3

هیتر غوطه ور

تولیدی تجهیزات

پزشکی بهداد(

سهامی خاص)

8302211

immersion

heater

1393 فعال 2051090003300001 92230 بهداد هیتر غوطه ور 4

ترازوی مکانیکی سوفر 8304121

mechanical

balance

1370 فعال 598-760 000

Triple Beam

Balance

ترازوی مکانیکی

آزمایشگاهی

5

رادیوگرافی

آنالوگ ستون

زمینی

شیما پرتو 8141100

 Floor Mounted

Basic

Radiographic

Systems

0 فعال 62815716 SHIMADZU

رادیوگرافی

آنالوگ

6

دوزیمتر اشعه

ایکس

شرکت ندارد 8148691

X-ray

Dosimeter

1379 فعال 20501010019500001 250113 Radus

دوزیمتر اشعه

ایکس

7

دستگاه ظهور و

ثبوت فیلم

رادیوگرافی

اتوماتیک )

پروسسور)

ایکس ری ایران 8141000

 X-Ray Film

Processors

(Automatic)

1380 غیر فعال 20501090022000001 000000 protek

دستگاه ظهور و

ثبوت فیلم

رادیوگرافی

اتوماتیک )

پروسسور)

8

سانتریفیوژ

یخچالدار

ایستاده

سانتریفوژ

یخچالدار

رومیزی

سانتریفیوژ خال

(این کد

بازنشسته شده

است، لطفا از کد

8303113 استفاده 

شود)

پل ایده آل پارس

(با مسئولیت

محدود)

8303197

Floor standing

refrigerated

centrifuge

1394 فعال 20501010050100002 3942166 PIT

سانتریفیوژ

یخچالدار

ایستاده

سانتریفوژ

یخچالدار

رومیزی

سانتریفیوژ خال

(این کد

بازنشسته شده

است، لطفا از کد

8303113 استفاده 

شود)

9

تداخلی 8305413

interference

bicular

microscope

0 فعال 1012 675249 nikon

میکروسکوپ

دوچشمی حرفه

ای تداخلی

10

میکروسکوپ

معکوس

تجهیز گستر 8305440

Inverse

microscope

1370 فعال 0000 606525 nikon

میکروسکوپ

معکوس

11

میکروسکوپ

معکوس

تجهیز گستر 8305440

Inverse

microscope

1394 فعال 000 606341 nikon

میکروسکوپ

معکوس

12

انکوباتور دی

اکسید کربن

رونتگن(سهامی

خاص)

8302004 CO2 incubator 1394 فعال 2051103000400001 0000 Memmert

انکوباتور دی

اکسید کربن

13
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انکوباتور دی

اکسید کربن

رونتگن(سهامی

خاص)

8302004 CO2 incubator 1394 فعال 20501010061300008 0000 Memmert

انکوباتور دی

اکسید کربن

14

انکوباتور هوازی 8302000

Incubators,

aerobic

0 فعال 1058 Memmert انکوباتور هوازی 15

سانتریفیوژ دور

مداوم رومیزی

8303120

Tabletop

Continuous-

Flow

Centrifuges

0 فعال 1051-1048 28647 hettich

سانتریفیوژ دور

مداوم رومیزی

16

ماموگرافی

آنالوگ

تجهیزات پزشکی

پیشرفته

8141120

Radiographic

Units,

Mammography

1397 فعال 0000 000 GE

ماموگرافی

آنالوگ

17

کالیبراتور پ -

هاش متر (این کد

بازنشسته شده

است، لطفا

انتخاب نشود)

رونتگن(سهامی

خاص)

8148671 PH meter 1393 فعال 20501090016200001 93822 consort

اندازه گیر پ -

هاش متر

18

پیپتور رقیق

کننده

پیشگامان

سنجش آزما

8301015

Pipettes,Dilutin

g

1390 فعال 1061 0000 brand

پیپتور رقیق

کننده

19

میکروسکوپ

ماورای بنفش

دوربین دار (این

کد بازنشسته

شده است، لطفا

از کد 8305430

استفاده شود)

تکاپو طب 8305911

camera

microscope

1393 فعال 20501010054100001 2084 BioBlue

میکروسکوپ

ماورای بنفش

دوربین دار

20

پرتابل

ابزار پزشکی

کاووش (مگا)

8307522

portable

autoclave

1394 فعال 0000 758458 AV 75 اتوکالو پرتابل 21

فریزر 50- تا -85

درجه (این کد

بازنشسته شده

است، لطفا  یکی

ازکدهای زیر

مجموعه 8302056

یا 8302057

انتخاب شود)

آرمین طب نوین 8302900

laboratory

freezer

1394 فعال 2061090001500002 0000 arctiko

فریزر 50- تا -85

درجه (این کد

بازنشسته شده

است، لطفا  یکی

ازکدهای 8302056

یا 8302057

ااستفاده شود)

22

ترازوی

الکترونیکی

فراز طب تجهیز 8304120 electric balance 1393 فعال 20601010000300026 12335671 A&amp;D

ترازوی

الکترونیکی

آزمایشگاهی

23


