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  دستگاه هاي آزمایشگاه آنالیز

  

  )GC(گازيکروماتوگرافی :دستگاه نام 

  Agilent :مدل دستگاه 

  آمریکا: کشور سازنده 

اسـت و   FIDو   TCDداراي دتکتـور  : مشخصات دسـتگاه  

بوده فاز ثابت آن ستونی از جـنس سـیلیکا    Ingectorیک 

 می باشد و گاز حامل آن نیتروژن می باشد

 براي شناسایی و جداسازي ترکیبات آلی و داروئی بکار می رود: کاربرد دستگاه 

  )GC-Mass(جرمی-کروماتوگرافی گازي:نام دستگاه 

  Agilent :مدل دستگاه 

  آمریکا: کشور سازنده 

 Ingectorبوده و یـک   Massداراي دتکتور : مشخصات دستگاه 

  بوده فاز ثابت آن ستونی از جنس سیلیکا می باشد و گاز حامل آن نیتروژن می باشد

  

براي شناسایی ، جداسازي و تعیین دقیق جرم مولکولی ترکیبات آلـی و  : کاربرد دستگاه 

  داروئی بکار می رود

  )LC-Mass(جرمی-کروماتوگرافی مایع:نام دستگاه 
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  آمریکا: کشور سازنده 

بـوده فـاز ثابـت آن     Auto Injectorبوده و یک  Massداراي دتکتور : مشخصات دستگاه 

  ستونی از جنس سیلیکا می باشد و گاز حامل آن نیتروژن می باشد

براي شناسایی ، جداسازي و تعیین دقیق جرم مولکولی ترکیبات آلـی و  : کاربرد دستگاه 

  بکار می رودداروئی 

  

  

  

  

  

  

  اسپکتروفولوریمتر:نام دستگاه 

  Hitachi: مدل دستگاه

  ژاپن:کشور سازنده 

داراي طـول مـوج   : مشخصات دستگاه 

Emission  وExcitation  

براي تعیـین جـذب و   : کاربرد دستگاه 

  غلظت ترکیبات بکار میرود



 دانشکده داروسازی زنجان
 

٣ 

  

  اسپکتروفوتومتر:نام دستگاه 

  Genesys : مدل دستگاه

  امریکا: کشور سازنده

 190داراي محدوده جذب بین طول موج : مشخصات دستگاه 

  نانومتر  می باشد 1100تا 

  براي تعیین جذب و غلظت ترکیبات بکار میرود: کاربرد دستگاه 

 )HPLC(دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال: نام دستگاه 

   Water :مدل دستگاه 

  آمریکا: کشور سازنده 

 بوده و شامل دو پمپ می باشد UV-Visداراي دتکتور : مشخصات دستگاه 

براي شناسایی ، جداسازي و تعیین دقیق جرم مولکولی ترکیبات آلـی و  : کاربرد دستگاه 

  داروئی بکار می رود
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 )HPLC(دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال: نام دستگاه 

   KNAURE :مدل دستگاه 

  آلمان: کشور سازنده 

 بوده و شامل یک پمپ می باشد UV-Visداراي دتکتور : مشخصات دستگاه 

براي شناسایی ، جداسازي و تعیین دقیق جرم مولکولی ترکیبات آلـی و  : کاربرد دستگاه 

  داروئی بکار می رود
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  آب خالص ساز:نام دستگاه 

  SG: مدل دستگاه

  لمان آ:کشور سازنده 

  فیلتر مختلف براي صاف کردن  3داراي : مشخصات دستگاه 

  میکروزیمنس می باشد 0.056براي خالص کردن آب در حد : کاربرد دستگاه 

  

  فریز درایر:نام دستگاه 

  EYELA: مدل دستگاه

  ژاپن:کشور سازنده 

  : مشخصات دستگاه 

  براي فریز کردن مواد بکار می رود: کاربرد دستگاه 

  FT-IR:نام دستگاه 

 BRUKER: مدل دستگاه

  لمان آ:کشور سازنده 

داراي امواج مادون قرمـز بـراي   : مشخصات دستگاه 

  شناسایی ترکیبات آلی 

  براي شناسایی ترکیبات آلی بکار می رود: کاربرد دستگاه 
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  دستگاه هاي آزمایشگاه بیوتکنولوژي

                                                                                                                          -86فریزر :نام دستگاه 

 U570 :مدل دستگاه

 NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC :شرکت سازنده

                  آمریکا                                                              :کشور سازنده

  جهت ذخیره ونگهداري نمونه ها  :کاربرد دستگاه

                                                 Infinte M200     :میکرو پلیت ریدرمدل دستگاه:نام دستگاه

 TECAN:شرکت سازنده

  اتریش:کشور سازنده 

این دستگاه توانایی اندازه گیري جـذب  :مشخصات دستگاه

ها در طول موجهاي مختلف را دارد،همچنین قابلیـت   نمونه

نمونـه  .نمونـه هـا را دارد  Top and Buttomاندازه گیري لـومی سـانس و فلوئورسـانس    

  . هادرمیکرو پلیت ویا سل قرار می گیرند

  ،اندازه گیري فلوئورسنت مواد بیولوژیکیDNA and RNA ODتعیین :کاربرد دستگاه

  سانتریفیوژ یخچالدار                                                                              :نام دستگاه

  K 16-3  :مدل دستگاه

  SIGMA :شرکت سازنده

  آلمان:کشور سازنده
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ــن دســتگاه داراي روتورهــاي مختلــف وداراي :مشخصــات دســتگاه ــا  6000ازRPMای ت

  .است26000

 جداسازي اجزائ مختلف سلول: کاربرد دستگاه

  میکرو سانتریفیوژیخچالدار                                                                      :نام دستگاه

  5417R:مدل دستگاه

  eppendorf:شرکت سازنده

  آلمان:کشور سازنده

  .میباشد14000این دستگاه RPMحداکثر:  مشخصات دستگاه

  جداسازي اجزائ مختلف سلول:دستگاهکاربرد 

                                                                                                  Gel Doct:نام دستگاه

 D1-01 :مدل دستگاه

  Major Science :شرکت سازنده

  تایوان:کشور سازنده

نانومترمیباشـدوداراي  365و254موجهـاي این دسـتگاه داراي طـول   :مشخصات دستگاه

  .مگاپیکسل کداك می باشد8دوربین

  روي ژلDNAبررسی باندهاي: کاربرد دستگاه

  تانک ازت                                                            :نام دستگاه 

 10-47/11:مدل دستگاه
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 MVE:شرکت سازنده

  آمریکا: کشور سازنده

  .لیتر است4/47ت تانک ظرفی:مشخصات دستگاه

  درجه سانتیگرادبراي نگهداري نمونه هاي منجمد شده-196ابجاد دماي :کاربرد دستگاه

 میکروسکوپ معکوس                                                   :نام دستگاه

 Axiovert 40C :مدل دستگاه

 ZEISS:شرکت سازنده

  آلمان:کشور سازنده

داراي عدسیهاي با کیفیت باالویک کندانسـورفاز کنتراسـت بافاصـله    :مشخصات دستگاه

  ومانیتور CCDکارطوالنی وعدسیهاي شیئی با تدارکات الزم براي دوربین عکاسی 

  دیدن سلولها وشمارش آنها:کاربرد دستگاه

            مرطوب                                             Co2انکوباتور:نام دستگاه

 INC 108 :مدل دستگاه

 memmert:شرکت سازنده

  آلمان: کشور سازنده

  .لیتر میباشد 50ظرفیت آن :مشخصات دستگاه

ایجاد یک محیط کنترل شده با رطوبت باالوفشار زیادبراي نگهداري نمونه :کاربرد دستگاه

  هاي کشت سلول
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                          تانک الکتروفورز                           :نام دستگاه

   MSMINI10:مدل دستگاه

  Cleaver :شرکت سازنده

  انگلستان:کشور سازنده

  روي ژل DNAبررسی باندهايِ:کاربرد دستگاه

  وسترن بالت                                          :نام دستگاه

 SD20 :مدل دستگاه

  Cleaver :شرکت سازنده

  انگلستان:کشور سازنده

یکی از روشهاي بالتینگ است که براي تشخیص وآنالیز پروتئینها استفاده :کاربرد دستگاه

  .می شود

  آون                                                      :نام دستگاه

 UNB 400 :مدل دستگاه

 memmert:شرکت سازنده

  آلمان: کشور سازنده

درجـه   220تـا  20حدوده دمـایی آن از لیتر میباشـدوم  22ظرفیت آن :مشخصات دستگاه

  .سانتیگراد می باشد

  استریل کردن شیشه آالت وظروف : کاربرد دستگاه
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  انکوباتور معمولی                                                        :نام دستگاه

 INB 400: مدل دستگاه

 memmert:شرکت سازنده

  آلمان: کشور سازنده

درجـه   70تـا  20لیتـر میباشـدومحدوده دمـایی آن از    22ظرفیت آن :دستگاهمشخصات 

  .سانتیگراد می باشد

  انکوباسیون میکرو ارگانیسم ها : کاربرد دستگاه

  فلوسایتومتري:نام دستگاه

                                          BD FACSCalibur:مدل دستگاه

 BD:شرکت سازنده

  آمریکا: کشور سازنده

  .این  دستگاه سه رنگ می باشد: ات دستگاهمشخص

  :کاربرد دستگاه

  RNA,DNAپروتئین،چربی، :تعیین مقدار محتویات مختلف سلولی مثل-1

  تعیین اثر آنتی بیوتیک خاص-2

  تعیین درصد فعالیت سلولهاي زنده-3

  تعیین فعالیت آنزیمها -4

  طراحی سوبسترا-5
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                                            Realtime PCR:نام دستگاه

  Corbett 5 Plex HRM:مدل دستگاه

  Corbett: شرکت سازنده

 استرالیا: کشور سازنده

  .می باشد HRMاین دستگاه داراي : مشخصات دستگاه

  :کاربرد دستگاه

  تعیین تعداد کپی از هرژن-1

  سنجش میزان بیان ژن-2

  سنجش ویروسها-3

 DNAاندازه گیري میزان آسیب به -4

  پیگیري نتایج پیوند عضو-5

  ترموسایکلر                                                                        : نام دستگاه

  BIO-RAD-icycler: مدل دستگاه

 BIO-RAD:شرکت سازنده

  آمریکا: کشور سازنده

  .باالیی می باشد Rampتایی و96کهاي این دستگاه داراي بال: مشخصات دستگاه

  :کاربرد دستگاه

  تهیه نسخه هاي متعدد از یک ژن-1
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  DNAبررسی حضور یا عدم حضور یک ژن در یک قطعه -2
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 لیست دستگاههاي آزمایشگاه کنترل دارو

 آب مقطر گیري  : نام دستگاه 

  2001/4 :مدل دستگاه 

  GFL: شرکت سازنده 

                          آلمان: کشور سازنده

  یکبار تقطیر  :  مشخصات

  جهت گرفتن آب مقطر: کاربرد

 اسپکتروفوتومتر: نام دستگاه 

  6300 :مدل دستگاه 

  JENWAY :شرکت سازنده

  آلمان                        : کشور سازنده

   visible Range:  مشخصات 

این دستگاه توانایی طیف سـنجی   –جهت اندازه گیري غلظت ماده رنگی محلولها: کاربرد

  .نانومتر را دارا می باشد 320-1000در طول موج 

  سانتریفیوژ : نام دستگاه 

  5702 :مدل دستگاه

  Eppendorf: شرکت سازنده

 آلمان                        : کشور سازنده
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 24 -و اندازه گیري در سه مـد جـذب، عبـور و غلظـت     -4.4rpm -نوع ماکرو: مشخصات

  شاخه

این دستگاه -جهت جدا کردن مواد از هم توسط نیروي گریز از مرکز با سرعت باال: کاربرد

  .دما را ندارد را دارد، این دستگاه توانایی تنظیم 3000rcfو  4400rpmتوانایی چرخش با 

  انکوباتور: نام دستگاه 

  INB 400 :مدل دستگاه 

  Memmert : شرکت سازنده

                 آلمان         : کشور سازنده

  لیتر 22در جه سانتی گراد و با ظرفیت  70تا  20در محدوده دمایی : مشخصات

  جهت انکوباسیون محیط هاي کشت میکروبی و گرمخانه گذاري      : کاربرد

    Oven: نام دستگاه 

  UNB  400 :مدل دستگاه 

  Memmert: شرکت سازنده

  آلمان                        : کشور سازنده

 لیتر 22درجه سانتی گراد و با ظرفیت  220تا 20در محدوده دمایی : مشخصات

 جهت استریل خشک لوازم شیشه اي و فلزي: کاربرد

  شوف بالن  : نام دستگاه 

  :مدل دستگاه
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 BI: شرکت سازنده

 انگلستان                    : کشور سازنده

–قابلیت ایجاد حرارت تا نقطه جوش و داراي صفحه نسوز مقاوم بـه حـرارت    : مشخصات

  میلی لیتري 1000

  ایجاد حرارت:  کاربرد

  بن ماري  شیکر دار   : نام دستگاه 

 WB-22مدل   :مدل دستگاه

  Memmert: شرکت سازنده

 آلمان      :کشور سازنده

  درجه سانتی گراد  100حداکثر دما : مشخصات 

ت ایجاد حرارت غیر مستقیم  در محلولها و گرم نگـه داشـتن  محـیط هـاي     جه:  کاربرد

  کشت و انواع محلولها

  بن ماري شیکر دار: نام دستگاه 

  NB303  :مدل دستگاه 

 Biotex :شرکت سازنده

  کره  :کشور سازنده
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 -درجـه سـانتی گـراد    80تـا  5رنج دمـا   -  RPM 200تا30 -لیتر 12ظرفیت : مشخصات

STROKE:30mm –انـدازه   -240.30.150انـدازه داخلـی     -سـاعت  48نج زمان  باالي ر

 10KGوزن   - 270.350.210خارجی 

جهت همزدن محیط کشت و محلول در حین ایجاد حرارت الزم و مـورد نیـاز بـا    :  کاربرد

  قابلیت  تنظیم دما و زمان و سرعت هم زدن

  رفراکتومتر دیجیتالی   : نام دستگاه 

  1Tمدل   :مدل دستگاه 

  ATAGO :شرکت سازنده

 ژاپن  :کشور سازنده

 چشمی و پرتابل ، قابلیت اتصال به حمام آبی جهت کنترل دماي نمونه: مشخصات

نـوعی  (تعیین غلظت و بریکس مایعات از طریق اندازه گیري ضریب شکست نـور  :  کاربرد

  )شکست سنج

  نوري معمولی میکروسکوپ: نام دستگاه  

 KF2:    مدل دستگاه  

  زایس: شرکت سازنده

 آلمان          :کشور سازنده

 برابر نمونه ها 100-40-10بزرگنمایی : مشخصات 

  براي مشاهدات میکروسکوپی انواع میکرو ارگانیزمها : کاربرد



 دانشکده داروسازی زنجان
 

١٧ 
 

  میکروسکوپ نوري: نام دستگاه 

  H500 WILO PRAX:  مدل دستگاه 

  Hund :شرکت سازنده

 آلمان       :کشور سازنده

 برابر نمونه ها 100-40-10رگنمایی بز: مشخصات

  براي مشاهدات میکروسکوپی انواع میکرو ارگانیزمها: کاربرد

  پالریمتر: نام دستگاه  

  WXG-4    :  مدل دستگاه 

  TYPE :شرکت سازنده

 چین     :کشور سازنده

    -+180رنج اندازه گیري چرخش نوري -kg 5وزن : مشخصات

  Dial Venire Value in rrading :0.05 

Overall adaimensions: 540*220380(mm) 

Monochromatic Light Source(Sodium Lamp ): 5893A 

 )راست بري و چپ بري محلولها(براي اندازه گیري زاویه چرخش نور پالریزه :  دکاربر

  انکوباتور شیکر دار: نام دستگاه 

     1000:  مدل دستگاه

   Heidolph :شرکت سازنده
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 آلمان      :هکشور سازند

  -97*375*170اندازه  -درجه سانتی گراد 65حداکثر رنج دما : مشخصات

  جهت انکوبه کردن محیط هاي کشت  میکروبی حین  هم زدن : کاربرد

  اتو کالو  : نام دستگاه 

 K.T.9.100-2:  مدل دستگاه 

  ریحان طب    : شرکت سازنده

  ایران  :کشور سازنده

 –بـار   2حـداکثر فشـار    -درجه سانتی گراد 133حداکثز دما تا -KG 50وزن : مشخصات

 mm304و ارتفاع    mm400و قطر 3mmمحفظه استیل با ضخامت 

درجه با فشـار   121در دماي ... جهت استریلیزاسیون مر طوب محیط هاي کشت و: کاربرد

  بار، با حرارت مرطوب 2/1

  ترازوي رطوبت سنج  : نام دستگاه 

  MB45:  مدل دستگاه 

  OHAUS  :شرکت سازنده

  سوئیس       :کشور سازنده

 گرم0.001-درجه سانتی گراد 200تا 50محدوده دمایی . کیلو گرم  45ظرفیت : مشخصات

  براي تعیین میزان رطوبت مواد: کاربرد

  ترازوي دیجیتال: نام دستگاه 
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  CP225D:  مدل دستگاه

 Sartorius :شرکت سازنده

 آلمان  :کشور سازنده

 رقم اعشار 5: اتمشخص 

  گرم 220توزین فوق حساس براي انواع مواد پودري تا :کاربرد

  دستگاه پالروگراف     : نام دستگاه 

  797: مدل دستگاه 

   Metrohm :شرکت سازنده

  سوئیس  :کشور سازنده

هاي آبکاري الکتریکی دومین کاربرد  گیري افزودنیهاي مواد آلی در حمام اندازه: مشخصات

ها، ارزیابی و کالیبراسـیون در   ها براي ثبت داده تمامی تکنیک. باشد دستگاه میمهم این 

هـاي شـیمیایی    نرم افزار گنجانده شده است و همچنین روشهاي مهم که اغلب در حمـام 

، امکـان   i797مدل. شود، بهینه شده و در حافظه دستگاه ذخیره گردیده است استفاده می

سازد و این به مفهوم  سنگین با یک دستگاه رامقدور میو تعیین فلزات  CVSاندازه گیري 

هاي سرمایه گذاري خرید دستگاه و اجراي آزمایشـها، هماننـد زمـان     آن است که هزینه

الکتـرود  . صرف شده براي آشنایی کار با دستگاه به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است

از جملـه سنسـورهاي    (RDE)یا الکترود دیسک چرخان  (MME)چند کاره قطره  جیوه 

 .مورد استفاده در این دستگاه می باشند

  با تکنیک  ولتامتري ppm, ppbدر حد  اندازه گیري فلزات: کاربرد
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  شیمی داروییلیست دستگاههاي آزمایشگاه 

  DSC(Differential scanning calorimetry) :نام دستگاه 

  

 METTLER TOLEDO: شرکت سازنده 

   DSC1 STARe system:مدل دستگاه

 : ویژگیهاي دستگاه 

  محدوده دمایی 22Cالی   °500

0.2±K صحت  

  شیب حرارتی 0.1k/minالی   50 

درجه  700الی 22براي آنالیز حرارتی ترکیبات، پلیمرها، عناصر در گستره دمایی : کاربرد 

  سانتی گراد
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   TLC(Thin layer Chromatography): نام دستگاه 

  سوئیس  CAMAG: شرکت سازنده 

   CAMAG TLC Basic kit   022.0210: مدل دستگاه 

  :کاربرد

از این دستگاه براي تشخیص و جداسازي نمونه هاي سنتز شده ، نمونه هاي مجهول، ترکیبات داروئی، 

بیوشیمیایی،شیمیایی استفاده می شود حد تشخیص این روش بسیار باال بوده بطوریکه یکی ازدقیق 

  .رین روشهاي جداسازي محسوب می شودت

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دستگاه تعیین نقطه ذوب : نام دستگاه 

  شرکت الکتروترمال انگلستان: شرکت سازنده 

  IA9200: مدل دستگاه 
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  : ویژگی هاي دستگاه 

 محدوده دمایی بر حسب سانتیگراد  40الی400

 درجه200صحت داده تا دماي 0.5

 درجه400صحت داده تا دماي 1.0

  

  : کاربرد 

 تعیین نقطه ذوب مواد آلی

 

 

  

  

  

  

  حمام آب: نام دستگاه 

   Germany  Memmert:شرکت سازنده 

  WB 22 :مدل دستگاه 

 : ویژگیهاي دستگاه 

  درجه سلسیوس  25- 95:  محدوده دمایی 

  داراي نشانگر دیجیتالی  دما

  : کاربرد 
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  .شده جهت حرارت دهی غیر مستقیم در محدوده دمایی تعریف 

 

 

  

  

  

  

  

  

نام 

دستگاه 

  انکوباتور: 

  memmert Germany: شرکت سازنده 

   INB 400  :مدل دستگاه 

 : ویژگیهاي دستگاه 

 درجه سلسیوس  20- 70:  محدوده دمایی 

  ساعت   0- 99: زمانی   محدوده

  :کاربرد 

دستگاهی است که براي نگهداري و کشت نمونه 

به .. محیطی به لحاظ دما ، رطوبت و ترکیب گازهاي مو جود در هوا وهاي آزمایشگاهی در شرایط خاص 

  کار می رود
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  دستگاه تقطیر در خالء: نام دستگاه 

  Heidolph Germany: شرکت سازنده 

  Laborota 4003 :مدل دستگاه 

 : ویژگیهاي دستگاه 

 درجه سلسیوس 20- 150:  محدوده دمایی 

  اتوماتیک : زمانی   محدوده

    mbar 1000 -1 : :ء محدوده خال

  .جهت تقطیر محلولها و حاللها در دماي پایین :کاربرد 

 

 

 

 

  نام 

  

  

  

  

  

  

  



 دانشکده داروسازی زنجان
 

٢٥ 

  دستگاه سنتز موازي: دستگاه 

  

  Heidolph Germany: شرکت سازنده 

 Synthesis 1:مدل دستگاه 

  :ویژگیهاي دستگاه

  و موازي جهت سنتز مواد مختلف با روشها و شرایط متفاوت بصورت همزمان: کاربرد 
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  لیست تجهیزات دستگاهی آزمایشگاه فارماسیوتیکس

  نانوسایزر: نام دستگاه

  ZEN3600: مدل دستگاه

   Malvern: شرکت سازنده

 انگلستان: کشور سازنده

در  براي اندازه گیري پتانسیل زتا ذرات : ویژگی ها

 تا   0.6nmو سایز ذرات پراکنده شده در حالل در دامنه سایز 10µm تا   5nmدامنه سایز 

6µmدالتون میتواند مورد استفاده   107×2تا  1000در دامنه سایز   و نیز تعیین وزن ملکولی

  .قرار می گیرد

  رئومتر: نام دستگاه

  +R/S-CPS: مدل دستگاه

   Brookfield : شرکت سازنده

  آمریکا: کشور سازنده

دستگاه براي اندازه گیري خواص رئولوژي ترکیبات مایع و نیمه جامد در این : ویژگی ها

ویسکوزیته این . درجه سانتیگراد میتواند مورد استفاده قرار گیرد 200- 20محدوده دمایی 

  .باشد  9900M (cP)-10مایعات و نیمه جامدات میتواند در محدوده

   دیسولوشن: نام دستگاه

 PT-DT70 : مدل دستگاه
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   Pharma Test : زندهشرکت سا

  آلمان: کشور سازنده

  .براي اندازه گیري رها سازي دارو در طول زمان مورد استفاده قرار می گیرد: ویژگی ها

  سنجش فرسایش: نام دستگاه

 PTF E: مدل دستگاه

   Pharma Test : شرکت سازنده

  آلمان: کشور سازنده

اثر عوامل فیزیکی مورد استفاده قرار برا ي بررسی میزان فرسایش قرص ها در : ویژگی ها

  .میگرد

  سنجش زمان باز شدن: نام دستگاه

 PTZ S: مدل دستگاه

   Pharma Test : شرکت سازنده

  آلمان: کشور سازنده

براي بررسی زمان باز شدن یک دارو در شرایط معدي یا روده مورد استفاده : ویژگی ها

  .قرار میگرد

 

  سختی سنج: نام دستگاه

 PTB: اهمدل دستگ
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   Pharma Test : شرکت سازنده

  آلمان: کشور سازنده

 .این دستگاه براي سنجش سختی قرص پرس شده صورت می گیرد:  ویژگی ها

  اسپکتروفتومتر: نام دستگاه

  6300: مدل دستگاه

   JENWAY : شرکت سازنده

  : کشور سازنده

نانومتر را دارا می  320-1000این دستگاه توانایی طیف سنجی در طول موج : ویژگی ها

  .باشد

  اولتراسانتریفیوژ: نام دستگاه

 OptimaTM MAX-XP: مدل دستگاه

  Beckman Coulter : شرکت سازنده

  امریکا: کشور سازنده

دور بر دقیقه با  150000این دستگاه با توانایی سانتریفیوژ محلول ها با دور : ویژگی ها

RCF90000(×g) ابعاد نانو را دارا می باشد همچنین این  توانایی ته نشین کردن ذرات در

  .و ایجاد خال نیز برخوردار می باشد (C°40-0)دستگاه از قابلیت تنظیم دما 

  سانتریفیوژ: نام دستگاه

  3k30: مدل دستگاه
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  Sigma : شرکت سازنده

 آلمان: کشور سازنده

برخوردار بوده و همچنین  (C°40-20-)این دستگاه از ویژگی تنظیم دمایی: ویژگی ها

  . را دارا میباشدRCF64411(×g) دور بر دقیقه با  30000توانایی چرخش تا 

  سانتریفیوژ: نام دستگاه

  5702: مدل دستگاه

  Eppendorf : شرکت سازنده

  آلمان: کشور سازنده

را دارد، این دستگاه  3000rcfو  4400rpmاین دستگاه توانایی چرخش با : ویژگی ها

  .ایی تنظیم دما را نداردتوان

  سانتریفیوژ: نام دستگاه

  R 5702:مدل دستگاه

  Eppendorf : شرکت سازنده

  آلمان: کشور سازنده

را دارد، این دستگاه  3000rcfو  4400rpmاین دستگاه توانایی چرخش با : ویژگی ها

  .دارد (C°40-9-)توانایی تنظیم دما را در دامنه 

  هموژنایزر: نام دستگاه

 Silent Crusher M: مدل دستگاه
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   Heidolph: شرکت سازنده

  آلمان: کشور سازنده

این دستگاه براي هموژن نمودن محلول ها مورد استفاده قرار میگیرد و بر : ویژگی ها

حسب شفت هاي گوناگون توانایی اعمال فشار هاي مختلف را دارا می 

  .باشد

  سونیکاتور: نام دستگاه

  UP200H: مدل دستگاه

  Hiescher: شرکت سازنده

  آلمان :کشور سازنده

این پروب سونیکاتور به گونه اي طراحی شده است که با استفاده از پروب :ویژگی ها

 .هرتز می نماید 60با قدرت  مربوطه به داخل محلول وارد شده و اقدام به سونیکه نمودن

  پرس قرص: نام دستگاه

  :مدل دستگاه

  Shakti Pharmatech: شرکت سازنده

  هند  :کشور سازنده

این دستگاه پرس قرص روتار : ویژگی ها

  .سنبه میباشد 10با ظرفیت 
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  سري دستگاه هاي ساخت شکل دارویی قرص:نام دستگاه

   Shakti Pharmatech: شرکت سازنده

  هند : :کشور سازنده

این سري دستگاه ها مربوط به مراحل مختلف ساخت شکل دارویی قرص که : ویژگی ها

شامل آسیاب هاي مختلف جهت تهیه پودر، مخلوط هاي گوناگون براي پیش مخلوط 

کردن پودر ها، دستگاه هاي گرانول سازي به روش خشک و مرطوب، الک هاي اتوماتیک، 

  . دن قرص و غیره می باشنددستگاه پرس قرص،  پن هاي مربوط به روکش دا
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  آزمایشگاه فارماکوگنوزي

  میکروسکوپ نوري  - 1

  zeiss                                                       شرکت زایس 

  آلمان: کشور

  برابر نمونه ها 100-40-10بزرگنمایی : ویژگی

  مشاهده نمونه هاي میکروسکوپی : کاربرد

  آون                                                                     - 2

   memmertشرکت 

          آلمان: کشور

درجه  220تا  20قابلیت تنظیم حرارت از : ویژگی

  سانتیگراد به همراه قابلیت تنظیم زمان

  خشک کردن نمونه ها : کاربرد

  سانتریفوژ                                                                 - 3

 2041مدل   .centurion scientific ltdشرکت 

centrifuge  
  انگلیس: کشور

  Rpm 6000حداکثر سرعت : ویژگی
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  سانتریفوژ کردن نمونه ها : کاربرد

 روتاري                                                                - 4

 HB4و  RV05 BASIC مدل IKA-WERKEشرکت 

BASIC  
 ژاپن: کشور

درجه  250-50محدوده دمایی حرارت : ویژگی

  سانتیگراد

  حذف حالل در مواد شیمیایی به طریقه تبخیر : کاربرد

  کلونجر - 5

  شرکت گلدیس

  ایران: کشور

 درجه 10تا  1تنظیم دما : ویژگی

اسانس گیري از نمونه هاي گیاهی معطر و داراي اسانس : کاربرد

  روغنی

    سوکسله - 6

   Electrothermal  (BI)شرکت

  انگلیس: کشور

 درجه 10تا  1تنظیم دما : ویژگی
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  حرارت دادن و اسانس گیري از نمونه هاي گیاهی معطر و داراي اسانس روغنی: کاربرد

  فیتوترون - 7

  شرکت نور صنعت

  ایران: کشور

و نور % 100درجه و رطوبت تا  65تنظیم دما  تا : ویژگی

 ساعته  24با تنظیم 

ایجاد شرایط مناسب رشد براي نمونه هاي گیاهی مورد استفاده براي کشت : کاربرد

  سلولهاي گیاهی

8 - TLC  

  CAMAGشرکت 

  آلمان: کشور

یی با استفاده از جداسازي ترکیبات مواد شیمیا: ویژگی

 کروماتوگرافی کاغذي

  جداسازي اجزاي تشکیل دهنده مواد شیمیایی : کاربرد

  شوف بالن - 9

   Electrothermal  (BI)شرکت

  انگلیس: کشور

 درجه 10تا  1تنظیم دما : ویژگی
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  حرارت دادن : کاربرد

  آب مقطر گیر - 10

  شرکت فاطر الکترونیک 

  ایران: کشور

 یک بار تقطیر گرفتن آب مقطر: ویژگی

  تولید آب مقطر: کابرد
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  آزمایشگاه فارماکولوژي

  

  ترازوي ثابت توزین حیوانات: نام دستگاه 

 Avl 13 c: مدل دستگاه 

  OHAUS: شرکت سازنده 

  سوئیس: کشور سازنده 

داراي قطعه شماري، توزین نمونه هاي متحرك، ثابت نگه داشتن اعداد روي : مشخصات 

  . صفحه، جمع بندي وزنی، درصد وزنی

توزین انواع مواد شیمیایی، توزین موش سوري، با توضیح اینکه دقت این دستگاه : کاربرد 

0.001   

  .اشدگرم می ب 410است و بیشترین مقدار توزین در حد توان این دستگاه 

  میکروسکوپ: نام دستگاه 

 نوري: مدل دستگاه 

 ZEISS: شرکت سازنده 

 آلمان: کشور سازنده 

داراي اجزاي مکانیکی که مستقیماً در ایجاد : مشخصات 

تصویر نقشی ندارند و شامل کلیه بخش هاي نگه دارنده، ثابت کننده و حرکت دهنده 

له، پیچ هاي تنظیم کننده، صفحه پایه میکروسکوپ، دسته، دیافراگم، لو: هستند مثل

  . objectiveالمپ روشنایی، کندانسور، : و اجزاي نوري شامل. پالتین، صفحه چرخان
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امکان بررسی ذرات بسیار ریز که با چشم غیر مسلح قابل رویت نبوده را فراهم : کاربرد 

  .شودساخته است بطوریکه این وسیله امروزه مهمترین ابزار بیولوژیست ها محسوب می 

مطالعه بافت ها توسط میکروسکوپ در صورتی به راحتی امکان پذیر است که ضخامت 

  .آنها در حدي باشد که نور را به سادگی از خود عبور داده و تصویر واضحی ارائه دهد

  سانتریفیوژ: نام دستگاه  

 5702: مدل دستگاه 

 eppendorf: شرکت سازنده 

  آلمان: کشور سازنده 

  یخچال بدون: مشخصات 

هنگامیکه جدا کردن رسوب از محلول با روش هاي معمولی صاف کردن مشکل : کاربرد 

سانتریفیوژ براي جدا کردن مقادیر بسیار کم . باشد، از سانتریفیوژ  استفاده می شود

رسوب به کار می رود، زمانی که مقدار رسوب بسیار کم است، ابتدا محلول را سانتریفیوژ 

کاربرد دیگر سانتریفیوژ در جداسازي دو مایع مخلوط . می کنندکرده و سپس دکانته 

نشدنی است، در این صورت پس از سانتریفیوژ کردن، مایع سنگین تر در پایین لوله جمع 

  . گفتنی است سانتریفیوژ با نیروي گریز از مرکز کار می کند. می شود

  سمپلر: نام دستگاه 

  to 5 ml  lμ 0.1: مدل دستگاه 

 eppendorf: : شرکت سازنده 
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  آلمان: کشور سازنده 

  داراي سر سمپلر : مشخصات 

براي برداشتن مقادیر بسیار کم از مایعات استفاده می شود، از سمپلر در : کاربرد

آزمایشاتی که مقادیر کمی از مایعات قرار است مصرف شود و ومقدار این مایعات تحت 

اگر سمپلر کالیبره باشد تمام حجم موجود . شود کنترل آزمایش کننده باشد استفاده می

در آن باید تخلیه شود، قابل ذکر است کالیبراسیون سمپلر راحت است و باید قبل از کار 

  .با آن انجام شود

  هات پلیت: نام دستگاه 

 Harvard apparatus: مدل دستگاه 

 Harvard: شرکت سازنده 

  انگلستان: کشور سازنده 

دماي . یک صفحه ي گرم کننده و یک محفظه ي شیشه اي می باشدداراي : مشخصات 

دستگاه توسط پیچ ها و دکمه هاي تعبیه شده بر روي آن قابل تغییر می باشد و تحت 

  .کنترل فرد آزمایشگر است

براي تست درد سنجی بر روي حیوانات آزمایشگاهی استفاده می شود و حداکثر : کاربرد 

درجه می باشد، اگر حیوان بیش از حد  50ش سوري دماي استفاده ي مجاز آن براي مو

مجاز بر روي دستگاه قرارداده شود بافت پا آسیب می بیند گر چه حیوان هیچ رفلکسی 

  .نشان ندهد
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 IR motor Activity monitor :  نام دستگاه

  LE 8811: مدل دستگاه 

 pan lab: شرکت سازنده 

  اسپانیا: کشور سازنده 

  بدون برنامه اتصال به کامپیوتر: مشخصات 

  IRثبت حرکات حیوانات با استفاده از اشعه : کاربرد 

 Tail flick : نام دستگاه 

  Analgesia meter: مدل دستگاه 

 Harvard: شرکت سازنده 

  انگلستان : کشور سازنده 

  داراي چمبر محدب، آنالوگ: مشخصات 

  بررسی درد حیوانات: کاربرد 

 Stimulator: نام دستگاه  

  LE 12106 digital: مدل دستگاه 

  pan lab: شرکت سازنده 

  اسپانیا: کشور سازنده 

  تک کاناله دیجیتال : مشخصات 

  ایجاد تحریکات پالسی کوچک: کاربرد 
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 Stereo tax : نام دستگاه 

 51603: مدل دستگاه 

 Stoelting:  شرکت سازنده 

  آمریکا: کشور سازنده 

 Dual manipulater:  مشخصات 

  جراحی مغـــــــز: کاربرد 

 ریکوردر چهار کاناله : نام دستگاه  

 ML 866: مدل دستگاه 

 pan lab: شرکت سازنده 

  اسپانیا: کشور سازنده 

  کانال خروجی 2کانال تقویتی،  2کانال ورودي،  4: مشخصات 

 ثبت سیگنال هاي مکانیکی و تبدیل آن به دیجیتال: کاربرد 

 ارگان بس دو کاناله:  نام دستگاه

 TR0 015: مدل دستگاه 

 pan lab:  شرکت سازنده

  اسپانیا: کشور سازنده 

  ترانس دیوسر 2کانال داراي چمبر ماژوالر قابل تعویض  2: مشخصات 

  مطالعه بافت هاي ایزوله حیوانات: کاربرد 
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  گیوتین: نام دستگاه 

  -: مدل دستگاه 

  Steoelting: شرکت سازنده 

  آمریکا: سازنده کشور 

  استیل، تک محفظه اي، دستی: مشخصات 

  .قطع اندام حیوان پس از بیهوشی کامل: کاربرد 

 دستگاه متابولیــــک کیـــج: نام دستگاه 

  -: مدل دستگاه 

  -: شرکت سازنده 

  )شرکت تحقیق گستران طب(تولید داخل : کشور سازنده 

راي نگه داراي یک محفظه ب  Metabolic cage: مشخصات 

 .داري حیوان ، دو کانال مجزا براي جمع آوري ادرار و مدفوع حیوان

بنا به نیاز محقق می تواند از حیوان آزمایشگاهی زنده نمونه هاي ادرار و مدفوع : کاربرد 

  .بگیرد

  .داراي دو کانال مجزا است که هیچ گاه نمونه هاي ادرار و مدفوع اختالط پیدا نمی کنند

  .متابولیکی حیوان توسط این دستگاه بررسی می شودتغییرات 

         

  هیتر استیرر: نام دستگاه
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  SHPM-10: مدل دستگاه

  SHIN- SAENG: شرکت سازنده

  Korea: کشور سازنده

داراي صفحه ي گرم کننده و : دستگاه مشخصات

قابلیت هم زدن محلول حین گرم کردن و داراي 

  . 1،2،3،4تعدادي مگنت 

  گرم کردن محلول همزمان با همزدن: دستگاه کاربرد

  PH Meter: دستگاه نام

 86502: مدل دستگاه

 AZ: شرکت سازنده

  :کشور سازنده

داراي یک سنسور، صفحه ي نمایشگر آنالوگ ومقداري بافر براي : دستگاه مشخصات

  .مرطوب نگه داشتن سنسور

  .مواد محلول  phتعیین محدوده ي : دستگاه کاربرد

  Vortex: نام دستگاه

  L46: مدل دستگاه

 LABINCO: شرکت سازنده

  : کشور سازنده
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  دور در ثانیه10داراي سرعت چرخش  : دستگاه مشخصات

  .براي هم زدن مواد داخل لوله ي آزمایش به کار می رود: دستگاه کاربرد

 تانک ازت  :نام دستگاه

  10-47/11 :مدل دستگاه  

  MVE :شرکت سازنده  

 آمریکا  :سازندهکشور   

  .لیتر است4/47ظرفیت تانک  :مشخصات دستگاه  

  درجه سانتیگرادبراي نگهداري نمونه هاي منجمد شده -196ایجاد دماي  :کاربرد دستگاه  


