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  آناليزدستگاه هاي آزمايشگاه 

  

  )GC(گازيكروماتوگرافي :دستگاه نام 

  Agilent :مدل دستگاه 

  آمريكا: كشور سازنده 

اسـت و   FIDو   TCDداراي دتكتـور  : مشخصات دسـتگاه  

بوده فاز ثابت آن ستوني از جـنس سـيليكا    Ingectorيك 

 مي باشد و گاز حامل آن نيتروژن مي باشد

 كيبات آلي و داروئي بكار مي رودبراي شناسايي و جداسازي تر: كاربرد دستگاه 

  )GC-Mass(جرمي-كروماتوگرافي گازي:نام دستگاه 

  Agilent :مدل دستگاه 

  آمريكا: كشور سازنده 

 Ingectorو يك بوده  Massداراي دتكتور : مشخصات دستگاه 

  بوده فاز ثابت آن ستوني از جنس سيليكا مي باشد و گاز حامل آن نيتروژن مي باشد

  

تركيبات آلـي و   و تعيين دقيق جرم مولكولي جداسازي ،براي شناسايي : برد دستگاه كار

  داروئي بكار مي رود

  )LC-Mass(جرمي-كروماتوگرافي مايع:نام دستگاه 
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  آمريكا: كشور سازنده 

بـوده فـاز ثابـت آن     Auto Injectorو يك بوده  Massداراي دتكتور : مشخصات دستگاه 

  كا مي باشد و گاز حامل آن نيتروژن مي باشدستوني از جنس سيلي

تركيبات آلـي و   و تعيين دقيق جرم مولكولي جداسازي ،براي شناسايي : كاربرد دستگاه 

  داروئي بكار مي رود

  

  

  

  

  

  

  اسپكتروفولوريمتر:نام دستگاه 

  Hitachi: مدل دستگاه

  ژاپن:كشور سازنده 

داراي طـول مـوج   : مشخصات دستگاه 

Emission  وExcitation  

تعيـين جـذب و   بـراي  : كاربرد دستگاه 

  غلظت تركيبات بكار ميرود
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  اسپكتروفوتومتر:نام دستگاه 

  Genesys : مدل دستگاه

  امريكا:كشور سازنده 

 190داراي محدوده جذب بين طول موج : مشخصات دستگاه 

  نانومتر  مي باشد 1100تا 

  و غلظت تركيبات بكار ميرودتعيين جذب براي : كاربرد دستگاه 

 )HPLC(دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد باال: نام دستگاه 

   Water :مدل دستگاه 

  آمريكا: كشور سازنده 

 بوده و شامل دو پمپ مي باشد UV-Visداراي دتكتور : مشخصات دستگاه 

تركيبات آلـي و   مولكوليو تعيين دقيق جرم  جداسازي ،براي شناسايي : كاربرد دستگاه 

  داروئي بكار مي رود
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 )HPLC(دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد باال: نام دستگاه 

   KNAURE :مدل دستگاه 

  آلمان: كشور سازنده 

 بوده و شامل يك پمپ مي باشد UV-Visداراي دتكتور : مشخصات دستگاه 

تركيبات آلـي و   و تعيين دقيق جرم مولكولي ازيجداس ،براي شناسايي : كاربرد دستگاه 

  داروئي بكار مي رود
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  آب خالص ساز:نام دستگاه 

  SG: مدل دستگاه

  لمان آ:كشور سازنده 

  فيلتر مختلف براي صاف كردن  3داراي : مشخصات دستگاه 

  ميكروزيمنس مي باشد 0.056خالص كردن آب در حد براي : كاربرد دستگاه 

  

  فريز دراير:ستگاه نام د

  EYELA: مدل دستگاه

  ژاپن:كشور سازنده 

  : مشخصات دستگاه 

  براي فريز كردن مواد بكار مي رود: كاربرد دستگاه 

  FT-IR:نام دستگاه 

 BRUKER: مدل دستگاه

  لمان آ:كشور سازنده 

داراي امواج مادون قرمـز بـراي   : مشخصات دستگاه 

  شناسايي تركيبات آلي 

  شناسايي تركيبات آلي بكار مي رودبراي : د دستگاه كاربر
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  دستگاه هاي آزمايشگاه بيوتكنولوژي

                                                                                                                          -86فريزر :نام دستگاه 

 U570 :مدل دستگاه

 NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC :شركت سازنده

  آمريكا                                                                              :كشور سازنده

  جهت ذخيره ونگهداري نمونه ها  :كاربرد دستگاه

                                                 Infinte M200     :ميكرو پليت ريدرمدل دستگاه:نام دستگاه

 TECAN:شركت سازنده

  اتريش:كشور سازنده 

اين دستگاه توانايي اندازه گيري جـذب  :مشخصات دستگاه

نمونه ها در طول موجهاي مختلف را دارد،همچنين قابليـت  

نمونـه  .نمونـه هـا را دارد  Top and Buttomاندازه گيـري لـومي سـانس و فلوئورسـانس     

  . رندهادرميكرو پليت ويا سل قرار مي گي

  ،اندازه گيري فلوئورسنت مواد بيولوژيكيDNA and RNA ODتعيين :كاربرد دستگاه

  سانتريفيوژ يخچالدار                                                                              :نام دستگاه

  K 16-3  :مدل دستگاه

  SIGMA :شركت سازنده

  آلمان:كشور سازنده
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ــا  6000ازRPMايــن دســتگاه داراي روتورهــاي مختلــف وداراي :اهمشخصــات دســتگ ت

  .است26000

 جداسازي اجزائ مختلف سلول: كاربرد دستگاه

  ميكرو سانتريفيوژيخچالدار                                                                      :نام دستگاه

  5417R:مدل دستگاه

  eppendorf:شركت سازنده

  آلمان:سازندهكشور 

  .ميباشد14000اين دستگاه RPMحداكثر:  مشخصات دستگاه

  جداسازي اجزائ مختلف سلول:كاربرد دستگاه

                                                                                                  Gel Doct:نام دستگاه

 D1-01 :مدل دستگاه

  Major Science :شركت سازنده

  تايوان:كشور سازنده

نانومترميباشـدوداراي  365و254اين دسـتگاه داراي طـول موجهـاي   :مشخصات دستگاه

  .مگاپيكسل كداك مي باشد8دوربين

  روي ژلDNAبررسي باندهاي: كاربرد دستگاه

  تانك ازت                                                            :نام دستگاه 

 10-47/11:مدل دستگاه
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 MVE:شركت سازنده

  آمريكا: كشور سازنده

  .ليتر است4/47ظرفيت تانك :مشخصات دستگاه

  درجه سانتيگرادبراي نگهداري نمونه هاي منجمد شده-196ابجاد دماي :كاربرد دستگاه

 ميكروسكوپ معكوس                                                   :نام دستگاه

 Axiovert 40C :مدل دستگاه

 ZEISS:شركت سازنده

  آلمان:كشور سازنده

داراي عدسيهاي با كيفيت باالويك كندانسـورفاز كنتراسـت بافاصـله    :مشخصات دستگاه

  ومانيتور CCDكارطوالني وعدسيهاي شيئي با تداركات الزم براي دوربين عكاسي 

  ديدن سلولها وشمارش آنها:كاربرد دستگاه

  ب                                                      مرطو Co2انكوباتور:نام دستگاه

 INC 108 :مدل دستگاه

 memmert:شركت سازنده

  آلمان: كشور سازنده

  .ليتر ميباشد 50ظرفيت آن :مشخصات دستگاه

ايجاد يك محيط كنترل شده با رطوبت باالوفشار زيادبراي نگهداري نمونه :كاربرد دستگاه

  هاي كشت سلول
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  تانك الكتروفورز                                                   :اهنام دستگ

   MSMINI10:مدل دستگاه

  Cleaver :شركت سازنده

  انگلستان:كشور سازنده

  روي ژل DNAبررسي باندهايِ:كاربرد دستگاه

  وسترن بالت                                          :نام دستگاه

 SD20 :مدل دستگاه

  Cleaver :كت سازندهشر

  انگلستان:كشور سازنده

يكي از روشهاي بالتينگ است كه براي تشخيص وآناليز پروتئينها استفاده :كاربرد دستگاه

  .مي شود

  آون                                                      :نام دستگاه

 UNB 400 :مدل دستگاه

 memmert:شركت سازنده

  آلمان: كشور سازنده

درجـه   220تـا  20ليتر ميباشـدومحدوده دمـايي آن از   22ظرفيت آن :مشخصات دستگاه

  .سانتيگراد مي باشد

  استريل كردن شيشه آالت وظروف : كاربرد دستگاه
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  انكوباتور معمولي                                                        :نام دستگاه

 INB 400: مدل دستگاه

 memmert:شركت سازنده

  آلمان: كشور سازنده

درجـه   70تـا  20ليتـر ميباشـدومحدوده دمـايي آن از    22ظرفيت آن :مشخصات دستگاه

  .سانتيگراد مي باشد

  انكوباسيون ميكرو ارگانيسم ها : كاربرد دستگاه

  فلوسايتومتري:نام دستگاه

                                          BD FACSCalibur:مدل دستگاه

 BD:هشركت سازند

  آمريكا: كشور سازنده

  .اين  دستگاه سه رنگ مي باشد: مشخصات دستگاه

  :كاربرد دستگاه

  RNA,DNAپروتئين،چربي، :تعيين مقدار محتويات مختلف سلولي مثل-1

  تعيين اثر آنتي بيوتيك خاص-2

  تعيين درصد فعاليت سلولهاي زنده-3

  تعيين فعاليت آنزيمها -4

  طراحي سوبسترا-5
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                                            Realtime PCR:نام دستگاه

  Corbett 5 Plex HRM:مدل دستگاه

  Corbett: شركت سازنده

 استراليا: كشور سازنده

  .مي باشد HRMاين دستگاه داراي : مشخصات دستگاه

  :كاربرد دستگاه

  تعيين تعداد كپي از هرژن-1

  سنجش ميزان بيان ژن-2

  سنجش ويروسها-3

 DNAازه گيري ميزان آسيب به اند-4

  پيگيري نتايج پيوند عضو-5

  ترموسايكلر                                                                        : نام دستگاه

  BIO-RAD-icycler: مدل دستگاه

 BIO-RAD:شركت سازنده

  آمريكا: كشور سازنده

  .بااليي مي باشد Rampتايي و96اين دستگاه داراي بالكهاي : مشخصات دستگاه

  :كاربرد دستگاه

  تهيه نسخه هاي متعدد از يك ژن-1
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  DNAبررسي حضور يا عدم حضور يك ژن در يك قطعه -2
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 ليست دستگاههاي آزمايشگاه كنترل دارو

 آب مقطر گيري  : نام دستگاه 

  2001/4 :مدل دستگاه 

  GFL: شركت سازنده 

             آلمان             : كشور سازنده

  يكبار تقطير  :  مشخصات

  جهت گرفتن آب مقطر: كاربرد

 اسپكتروفوتومتر: نام دستگاه 

  6300 :مدل دستگاه 

  JENWAY :شركت سازنده

  آلمان                        : كشور سازنده

   visible Range:  مشخصات 

انايي طيـف سـنجي   اين دستگاه تو –جهت اندازه گيري غلظت ماده رنگي محلولها: كاربرد

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

  سانتريفيوژ : نام دستگاه 

  5702 :مدل دستگاه

  Eppendorf: شركت سازنده

 آلمان                        : كشور سازنده
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 24 -و اندازه گيري در سه مـد جـذب، عبـور و غلظـت     -4.4rpm -نوع ماكرو: مشخصات

  شاخه

اين دسـتگاه  -جدا كردن مواد از هم توسط نيروي گريز از مركز با سرعت باالجهت : كاربرد

  .دما را ندارد را دارد، اين دستگاه توانايي تنظيم 3000rcfو  4400rpmتوانايي چرخش با 

  انكوباتور: نام دستگاه 

  INB 400 :مدل دستگاه 

  Memmert : شركت سازنده

    آلمان                      : كشور سازنده

  ليتر 22در جه سانتي گراد و با ظرفيت  70تا  20در محدوده دمايي : مشخصات

  جهت انكوباسيون محيط هاي كشت ميكروبي و گرمخانه گذاري      : كاربرد

    Oven: نام دستگاه 

  UNB  400 :مدل دستگاه 

  Memmert: شركت سازنده

  آلمان                        : كشور سازنده

 ليتر 22درجه سانتي گراد و با ظرفيت  220تا 20حدوده دمايي در م: مشخصات

 جهت استريل خشك لوازم شيشه اي و فلزي: كاربرد

  شوف بالن  : نام دستگاه 

  :مدل دستگاه



 لسيت دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاههای دانشکده داروسازی زنجان
 

١٥ 
 

 BI: شركت سازنده

 انگلستان                    : كشور سازنده

–م بـه حـرارت   قابليت ايجاد حرارت تا نقطه جوش و داراي صفحه نسوز مقاو : مشخصات

  ميلي ليتري 1000

  ايجاد حرارت:  كاربرد

  بن ماري  شيكر دار   : نام دستگاه 

 WB-22مدل   :مدل دستگاه

  Memmert: شركت سازنده

 آلمان      :كشور سازنده

  درجه سانتي گراد  100حداكثر دما : مشخصات 

محـيط هـاي    جهت ايجاد حرارت غير مستقيم  در محلولها و گرم نگـه داشـتن   :  كاربرد

  كشت و انواع محلولها

  بن ماري شيكر دار: نام دستگاه 

  NB303  :مدل دستگاه 

 Biotex :شركت سازنده

  كره  :كشور سازنده



 لسيت دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاههای دانشکده داروسازی زنجان
 

١٦ 
 

 -درجـه سـانتي گـراد    80تـا  5رنج دمـا   -  RPM 200تا30 -ليتر 12ظرفيت : مشخصات

STROKE:30mm – ازه انـد  -240.30.150انـدازه داخلـي     -سـاعت  48رنج زمان  باالي

 10KGوزن   - 270.350.210خارجي 

جهت همزدن محيط كشت و محلول در حين ايجاد حرارت الزم و مـورد نيـاز بـا    :  كاربرد

  قابليت  تنظيم دما و زمان و سرعت هم زدن

  رفراكتومتر ديجيتالي   : نام دستگاه 

  1Tمدل   :مدل دستگاه 

  ATAGO :شركت سازنده

 ژاپن  :كشور سازنده

 و پرتابل ، قابليت اتصال به حمام آبي جهت كنترل دماي نمونهچشمي : مشخصات

نـوعي  (تعيين غلظت و بريكس مايعات از طريق اندازه گيري ضريب شكست نـور  :  كاربرد

  )شكست سنج

  نوري معمولي ميكروسكوپ: نام دستگاه  

 KF2:    مدل دستگاه  

  زايس: شركت سازنده

 آلمان          :كشور سازنده

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

  براي مشاهدات ميكروسكوپي انواع ميكرو ارگانيزمها : كاربرد



 لسيت دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاههای دانشکده داروسازی زنجان
 

١٧ 
 

  ميكروسكوپ نوري: نام دستگاه 

  H500 WILO PRAX:  مدل دستگاه 

  Hund :شركت سازنده

 آلمان       :كشور سازنده

 برابر نمونه ها 100-40-10بزرگنمايي : مشخصات

  روسكوپي انواع ميكرو ارگانيزمهابراي مشاهدات ميك: كاربرد

  پالريمتر: نام دستگاه  

  WXG-4    :  مدل دستگاه 

  TYPE :شركت سازنده

 چين     :كشور سازنده

    -+180رنج اندازه گيري 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 گيري زاويه چرخش نور پالريزه :  دكاربر

  انكوباتور شيكر دار: نام دستگاه 

     1000:  مدل دستگاه

   Heidolph :شركت سازنده
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 آلمان      :كشور سازنده

  -97*375*170اندازه  -درجه سانتي گراد 65حداكثر رنج دما : مشخصات

  جهت انكوبه كردن محيط هاي كشت  ميكروبي حين  هم زدن : كاربرد

  اتو كالو  : نام دستگاه 

 K.T.9.100-2:  مدل دستگاه 

  ريحان طب    : شركت سازنده

  ايران  :كشور سازنده

 –بـار   2حـداكثر فشـار    -درجه سانتي گراد 133حداكثز دما تا -KG 50وزن : مشخصات

 mm304و ارتفاع    mm400و قطر 3mmتيل با ضخامت محفظه اس

درجه بـا فشـار    121در دماي ... جهت استريليزاسيون مر طوب محيط هاي كشت و: كاربرد

  بار، با حرارت مرطوب 2/1

  ترازوي رطوبت سنج  : نام دستگاه 

  MB45:  مدل دستگاه 

  OHAUS  :شركت سازنده

  سوئيس       :كشور سازنده

 گرم0.001-درجه سانتي گراد 200تا 50محدوده دمايي . كيلو گرم  45ظرفيت : مشخصات

  براي تعيين ميزان رطوبت مواد: كاربرد

  ترازوي ديجيتال: نام دستگاه 
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  CP225D:  مدل دستگاه

 Sartorius :شركت سازنده

 آلمان  :كشور سازنده

 رقم اعشار 5: مشخصات 

  گرم 220توزين فوق حساس براي انواع مواد پودري تا :كاربرد

  دستگاه پالروگراف     : نام دستگاه 

  797: مدل دستگاه 

   Metrohm :شركت سازنده

  سوئيس  :كشور سازنده

هاي آبكاري الكتريكي دومين كاربرد  گيري افزودنيهاي مواد آلي در حمام اندازه: مشخصات

سـيون در  ها، ارزيـابي و كاليبرا  ها براي ثبت داده تمامي تكنيك. باشد مهم اين دستگاه مي

هـاي شـيميايي    نرم افزار گنجانده شده است و همچنين روشهاي مهم كه اغلب در حمـام 

، امكـان   i797مدل. شود، بهينه شده و در حافظه دستگاه ذخيره گرديده است استفاده مي

سازد و اين به مفهوم  و تعيين فلزات سنگين با يك دستگاه رامقدور مي CVSاندازه گيري 

هاي سرمايه گذاري خريد دستگاه و اجراي آزمايشـها، هماننـد زمـان     آن است كه هزينه

الكتـرود  . صرف شده براي آشنايي كار با دستگاه به مقدار قابل توجهي كاهش يافته است

از جملـه سنسـورهاي    (RDE)يا الكترود ديسك چرخـان   (MME)چند كاره قطره  جيوه 

 .مورد استفاده در اين دستگاه مي باشند

  با تكنيك  ولتامتري ppm, ppbدر حد  ازه گيري فلزاتاند: كاربرد
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  شيمي داروييليست دستگاههاي آزمايشگاه 

  DSC(Differential scanning calorimetry) :نام دستگاه 

  

 METTLER TOLEDO: شركت سازنده 

   DSC1 STARe system:مدل دستگاه

 : ويژگيهاي دستگاه 

  محدوده دمايي 22Cالي   °500

0.2±K صحت  

  شيب حرارتي 0.1k/minالي   50 

درجه  700الي 22براي آناليز حرارتي تركيبات، پليمرها، عناصر در گستره دمايي : كاربرد 

  سانتي گراد
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   TLC(Thin layer Chromatography): نام دستگاه 

  سوئيس  CAMAG: شركت سازنده 

   CAMAG TLC Basic kit   022.0210: مدل دستگاه 

  :كاربرد

از اين دستگاه براي تشخيص و جداسازي نمونه هاي سنتز شده ، نمونه هاي مجهول، تركيبات داروئي، 

بيوشيميايي،شيميايي استفاده مي شود حد تشخيص اين روش بسيار باال بوده بطوريكه يكي ازدقيق 

  .ترين روشهاي جداسازي محسوب مي شود

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دستگاه تعيين نقطه ذوب : نام دستگاه 

  شركت الكتروترمال انگلستان: شركت سازنده 

  IA9200: مدل دستگاه 
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  : ويژگي هاي دستگاه 

 محدوده دمايي بر حسب سانتيگراد  40الي400

 درجه200صحت داده تا دماي 0.5

 درجه400صحت داده تا دماي 1.0

  

  : كاربرد 

 تعيين نقطه ذوب مواد آلي

 

 

  

  

  

  

  حمام آب: نام دستگاه 

   Germany  Memmert:شركت سازنده 

  WB 22 :مدل دستگاه 

 : ويژگيهاي دستگاه 

  درجه سلسيوس  25-95:  محدوده دمايي 

  داراي نشانگر ديجيتالي  دما

  : كاربرد 
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  .جهت حرارت دهي غير مستقيم در محدوده دمايي تعريف شده 

 

 

  

  

  

  

  

  

نام 

دستگاه 

  انكوباتور: 

  memmert Germany: شركت سازنده 

   INB 400  :مدل دستگاه 

 : ويژگيهاي دستگاه 

 درجه سلسيوس  20-70:  محدوده دمايي 

  ساعت   0-99: زماني   محدوده

  :كاربرد 

دستگاهي است كه براي نگهداري و كشت نمونه 

به .. هاي آزمايشگاهي در شرايط خاص محيطي به لحاظ دما ، رطوبت و تركيب گازهاي مو جود در هوا و

  كار مي رود
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  دستگاه تقطير در خالء: تگاه نام دس

  Heidolph Germany: شركت سازنده 

  Laborota 4003 :مدل دستگاه 

 : ويژگيهاي دستگاه 

 درجه سلسيوس 20-150:  محدوده دمايي 

  اتوماتيك : زماني   محدوده

    mbar 1000-1 : :محدوده خالء 

  .جهت تقطير محلولها و حاللها در دماي پايين :كاربرد 

 

 

 

 

   نام
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  دستگاه سنتز موازي: دستگاه 

  

  Heidolph Germany: شركت سازنده 

 Synthesis 1:مدل دستگاه 

  :ويژگيهاي دستگاه

  جهت سنتز مواد مختلف با روشها و شرايط متفاوت بصورت همزمان و موازي: كاربرد 
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  ليست تجهيزات دستگاهي آزمايشگاه فارماسيوتيكس

  نانوسايزر: نام دستگاه

  ZEN3600: همدل دستگا

   Malvern: شركت سازنده

 انگلستان: كشور سازنده

براي اندازه گيري پتانسيل زتا ذرات در : ويژگي ها

 تا   0.6nmو سايز ذرات پراكنده شده در حالل در دامنه سايز 10µm تا   5nmدامنه سايز 

6µmرد استفاده دالتون ميتواند مو  107×2تا  1000در دامنه سايز   و نيز تعيين وزن ملكولي

  .قرار مي گيرد

  رئومتر: نام دستگاه

  +R/S-CPS: مدل دستگاه

   Brookfield : شركت سازنده

  آمريكا: كشور سازنده

اين دستگاه براي اندازه گيري خواص رئولوژي تركيبات مايع و نيمه جامد در : ويژگي ها

ويسكوزيته اين . درجه سانتيگراد ميتواند مورد استفاده قرار گيرد 200- 20محدوده دمايي 

  .باشد  9900M (cP)-10مايعات و نيمه جامدات ميتواند در محدوده

   ديسولوشن: نام دستگاه

 PT-DT70 : مدل دستگاه
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   Pharma Test : شركت سازنده

  آلمان: كشور سازنده

  .براي اندازه گيري رها سازي دارو در طول زمان مورد استفاده قرار مي گيرد: ويژگي ها

  سنجش فرسايش: نام دستگاه

 PTF E: مدل دستگاه

   Pharma Test : شركت سازنده

  آلمان: كشور سازنده

برا ي بررسي ميزان فرسايش قرص ها در اثر عوامل فيزيكي مورد استفاده قرار : ويژگي ها

  .ميگرد

  سنجش زمان باز شدن: نام دستگاه

 PTZ S: مدل دستگاه

   Pharma Test : شركت سازنده

  مانآل: كشور سازنده

براي بررسي زمان باز شدن يك دارو در شرايط معدي يا روده مورد استفاده : ويژگي ها

  .قرار ميگرد

 

  سختي سنج: نام دستگاه

 PTB: مدل دستگاه
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   Pharma Test : شركت سازنده

  آلمان: كشور سازنده

 .اين دستگاه براي سنجش سختي قرص پرس شده صورت مي گيرد:  ويژگي ها

  پكتروفتومتراس: نام دستگاه

  6300: مدل دستگاه

   JENWAY : شركت سازنده

  : كشور سازنده

نانومتر را دارا مي  320-1000اين دستگاه توانايي طيف سنجي در طول موج : ويژگي ها

  .باشد

  اولتراسانتريفيوژ: نام دستگاه

 OptimaTM MAX-XP: مدل دستگاه

  Beckman Coulter : شركت سازنده

  امريكا: كشور سازنده

دور بر دقيقه با  150000اين دستگاه با توانايي سانتريفيوژ محلول ها با دور : ويژگي ها

RCF90000(×g)  توانايي ته نشين كردن ذرات در ابعاد نانو را دارا مي باشد همچنين اين

  .و ايجاد خال نيز برخوردار مي باشد (C°40-0)دستگاه از قابليت تنظيم دما 

  سانتريفيوژ: نام دستگاه

  3k30: مدل دستگاه
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  Sigma : شركت سازنده

 آلمان: كشور سازنده

برخوردار بوده و همچنين  (C°40-20-)اين دستگاه از ويژگي تنظيم دمايي: ويژگي ها

  . را دارا ميباشدRCF64411(×g) دور بر دقيقه با  30000توانايي چرخش تا 

  سانتريفيوژ: نام دستگاه

  5702: مدل دستگاه

  Eppendorf : شركت سازنده

  آلمان: كشور سازنده

را دارد، اين دستگاه  3000rcfو  4400rpmاين دستگاه توانايي چرخش با : ويژگي ها

  .توانايي تنظيم دما را ندارد

  سانتريفيوژ: نام دستگاه

  R 5702:مدل دستگاه

  Eppendorf : شركت سازنده

  آلمان: كشور سازنده

را دارد، اين دستگاه  3000rcfو  4400rpmاين دستگاه توانايي چرخش با : ويژگي ها

  .دارد (C°40-9-)توانايي تنظيم دما را در دامنه 

  هموژنايزر: نام دستگاه

 Silent Crusher M: مدل دستگاه
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   Heidolph: شركت سازنده

  آلمان: كشور سازنده

اين دستگاه براي هموژن نمودن محلول ها مورد استفاده قرار ميگيرد و بر : ويژگي ها

فت هاي گوناگون توانايي اعمال فشار هاي مختلف را دارا مي حسب ش

  .باشد

  سونيكاتور: نام دستگاه

  UP200H: مدل دستگاه

  Hiescher: شركت سازنده

  آلمان :كشور سازنده

اين پروب سونيكاتور به گونه اي طراحي شده است كه با استفاده از پروب :ويژگي ها

 .هرتز مي نمايد 60با قدرت  به سونيكه نمودن مربوطه به داخل محلول وارد شده و اقدام

  پرس قرص: نام دستگاه

  :مدل دستگاه

  Shakti Pharmatech: شركت سازنده

  هند  :كشور سازنده

اين دستگاه پرس قرص روتار : ويژگي ها

  .سنبه ميباشد 10با ظرفيت 
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  سري دستگاه هاي ساخت شكل دارويي قرص:نام دستگاه

   Shakti Pharmatech: شركت سازنده

  هند : :كشور سازنده

اين سري دستگاه ها مربوط به مراحل مختلف ساخت شكل دارويي قرص كه : ويژگي ها

شامل آسياب هاي مختلف جهت تهيه پودر، مخلوط هاي گوناگون براي پيش مخلوط 

كردن پودر ها، دستگاه هاي گرانول سازي به روش خشك و مرطوب، الك هاي اتوماتيك، 

  . س قرص،  پن هاي مربوط به روكش دادن قرص و غيره مي باشنددستگاه پر
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  آزمايشگاه فارماكوگنوزي

  ميكروسكوپ نوري  -1

  zeiss                                                       شركت زايس 

  آلمان: كشور

  برابر نمونه ها 100-40-10بزرگنمايي : ويژگي

  ميكروسكوپي  مشاهده نمونه هاي: كاربرد

  آون                                                                     -2

   memmertشركت 

          آلمان: كشور

درجه  220تا  20قابليت تنظيم حرارت از : ويژگي

  سانتيگراد به همراه قابليت تنظيم زمان

  خشك كردن نمونه ها : كاربرد

                                                     سانتريفوژ              -3

 2041مدل   .centurion scientific ltdشركت 

centrifuge  
  انگليس: كشور

  Rpm 6000حداكثر سرعت : ويژگي
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  سانتريفوژ كردن نمونه ها : كاربرد

 روتاري                                                                -4

 HB4و  RV05 BASIC مدل IKA-WERKEت شرك

BASIC  
 ژاپن: كشور

درجه  250- 50محدوده دمايي حرارت : ويژگي

  سانتيگراد

  حذف حالل در مواد شيميايي به طريقه تبخير : كاربرد

  كلونجر -5

  شركت گلديس

  ايران: كشور

 درجه 10تا  1تنظيم دما : ويژگي

داراي اسانس اسانس گيري از نمونه هاي گياهي معطر و : كاربرد

  روغني

    سوكسله -6

   Electrothermal  (BI)شركت

  انگليس: كشور

 درجه 10تا  1تنظيم دما : ويژگي
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  حرارت دادن و اسانس گيري از نمونه هاي گياهي معطر و داراي اسانس روغني: كاربرد

  فيتوترون - 7

  شركت نور صنعت

  ايران: كشور

و نور % 100درجه و رطوبت تا  65تنظيم دما  تا : ويژگي

 ساعته  24با تنظيم 

ايجاد شرايط مناسب رشد براي نمونه هاي گياهي مورد استفاده براي كشت : كاربرد

  سلولهاي گياهي

8- TLC  

  CAMAGشركت 

  آلمان: كشور

جداسازي تركيبات مواد شيميايي با استفاده از : ويژگي

 كروماتوگرافي كاغذي

  يميايي جداسازي اجزاي تشكيل دهنده مواد ش: كاربرد

  شوف بالن -9

   Electrothermal  (BI)شركت

  انگليس: كشور

 درجه 10تا  1تنظيم دما : ويژگي



 لسيت دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاههای دانشکده داروسازی زنجان
 

٣٥ 
 

  حرارت دادن : كاربرد

  آب مقطر گير -10

  شركت فاطر الكترونيك 

  ايران: كشور

 گرفتن آب مقطر يك بار تقطير: ويژگي

  توليد آب مقطر: كابرد
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  لوژيآزمايشگاه فارماكو

  

  ترازوي ثابت توزين حيوانات: دستگاه نام 

 Avl 13 c: مدل دستگاه 

  OHAUS: شركت سازنده 

  سوئيس: كشور سازنده 

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

  . صفحه، جمع بندي وزني، درصد وزني

با توضيح اينكه دقت اين دستگاه توزين انواع مواد شيميايي، توزين موش سوري، : كاربرد 

0.001   

  .گرم مي باشد 410است و بيشترين مقدار توزين در حد توان اين دستگاه 

  ميكروسكوپ: نام دستگاه 

 نوري: مدل دستگاه 

 ZEISS: شركت سازنده 

 آلمان: كشور سازنده 

داراي اجزاي مكانيكي كه مستقيماً در ايجاد : مشخصات 

مل كليه بخش هاي نگه دارنده، ثابت كننده و حركت دهنده تصوير نقشي ندارند و شا

پايه ميكروسكوپ، دسته، ديافراگم، لوله، پيچ هاي تنظيم كننده، صفحه : هستند مثل

  . objectiveالمپ روشنايي، كندانسور، : و اجزاي نوري شامل. پالتين، صفحه چرخان
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قابل رويت نبوده را فراهم  امكان بررسي ذرات بسيار ريز كه با چشم غير مسلح: كاربرد 

  .ساخته است بطوريكه اين وسيله امروزه مهمترين ابزار بيولوژيست ها محسوب مي شود

مطالعه بافت ها توسط ميكروسكوپ در صورتي به راحتي امكان پذير است كه ضخامت 

  .آنها در حدي باشد كه نور را به سادگي از خود عبور داده و تصوير واضحي ارائه دهد

  سانتريفيوژ: م دستگاه نا 

 5702: مدل دستگاه 

 eppendorf: شركت سازنده 

  آلمان: كشور سازنده 

  بدون يخچال: مشخصات 

هنگاميكه جدا كردن رسوب از محلول با روش هاي معمولي صاف كردن مشكل : كاربرد 

سانتريفيوژ براي جدا كردن مقادير بسيار كم . باشد، از سانتريفيوژ  استفاده مي شود

سوب به كار مي رود، زماني كه مقدار رسوب بسيار كم است، ابتدا محلول را سانتريفيوژ ر

كاربرد ديگر سانتريفيوژ در جداسازي دو مايع مخلوط . كرده و سپس دكانته مي كنند

نشدني است، در اين صورت پس از سانتريفيوژ كردن، مايع سنگين تر در پايين لوله جمع 

  . فيوژ با نيروي گريز از مركز كار مي كندگفتني است سانتري. مي شود

  سمپلر: نام دستگاه 

  to 5 ml  lμ 0.1: مدل دستگاه 

 eppendorf: : شركت سازنده 
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  آلمان: كشور سازنده 

  داراي سر سمپلر : مشخصات 

براي برداشتن مقادير بسيار كم از مايعات استفاده مي شود، از سمپلر در : كاربرد

كمي از مايعات قرار است مصرف شود و ومقدار اين مايعات تحت آزمايشاتي كه مقادير 

اگر سمپلر كاليبره باشد تمام حجم موجود . كنترل آزمايش كننده باشد استفاده مي شود

در آن بايد تخليه شود، قابل ذكر است كاليبراسيون سمپلر راحت است و بايد قبل از كار 

  .با آن انجام شود

  هات پليت: نام دستگاه 

 Harvard apparatus: ل دستگاه مد

 Harvard: شركت سازنده 

  انگلستان: كشور سازنده 

دماي . داراي يك صفحه ي گرم كننده و يك محفظه ي شيشه اي مي باشد: مشخصات 

دستگاه توسط پيچ ها و دكمه هاي تعبيه شده بر روي آن قابل تغيير مي باشد و تحت 

  .كنترل فرد آزمايشگر است

تست درد سنجي بر روي حيوانات آزمايشگاهي استفاده مي شود و حداكثر  براي: كاربرد 

درجه مي باشد، اگر حيوان بيش از حد  50استفاده ي مجاز آن براي موش سوري دماي 

مجاز بر روي دستگاه قرارداده شود بافت پا آسيب مي بيند گر چه حيوان هيچ رفلكسي 

  .نشان ندهد
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 IR motor Activity monitor :  نام دستگاه

  LE 8811: مدل دستگاه 

 pan lab: شركت سازنده 

  اسپانيا: كشور سازنده 

  بدون برنامه اتصال به كامپيوتر: مشخصات 

  IRثبت حركات حيوانات با استفاده از اشعه : كاربرد 

 Tail flick : نام دستگاه 

  Analgesia meter: مدل دستگاه 

 Harvard: شركت سازنده 

  انگلستان : كشور سازنده 

  داراي چمبر محدب، آنالوگ: مشخصات 

  بررسي درد حيوانات: كاربرد 

 Stimulator: نام دستگاه  

  LE 12106 digital: مدل دستگاه 

  pan lab: شركت سازنده 

  اسپانيا: كشور سازنده 

  تك كاناله ديجيتال : مشخصات 

  ايجاد تحريكات پالسي كوچك: كاربرد 
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 Stereo tax : نام دستگاه 

 51603: مدل دستگاه 

 Stoelting:  شركت سازنده 

  آمريكا: كشور سازنده 

 Dual manipulater:  مشخصات 

  جراحي مغـــــــز: كاربرد 

 ريكوردر چهار كاناله : نام دستگاه  

 ML 866: مدل دستگاه 

 pan lab: شركت سازنده 

  اسپانيا: كشور سازنده 

  كانال خروجي 2يتي، كانال تقو 2كانال ورودي،  4: مشخصات 

 ثبت سيگنال هاي مكانيكي و تبديل آن به ديجيتال: كاربرد 

 ارگان بس دو كاناله: نام دستگاه 

 TR0 015: مدل دستگاه 

 pan lab:  شركت سازنده

  اسپانيا: كشور سازنده 

  ترانس ديوسر 2كانال داراي چمبر ماژوالر قابل تعويض  2: مشخصات 

  ايزوله حيواناتمطالعه بافت هاي : كاربرد 
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  گيوتين: نام دستگاه 

  -: مدل دستگاه 

  Steoelting: شركت سازنده 

  آمريكا: كشور سازنده 

  استيل، تك محفظه اي، دستي: مشخصات 

  .قطع اندام حيوان پس از بيهوشي كامل: كاربرد 

 دستگاه متابوليــــك كيـــج: نام دستگاه 

  -: مدل دستگاه 

  -: شركت سازنده 

  )شركت تحقيق گستران طب(توليد داخل : زنده كشور سا

داراي يك محفظه براي نگه داري   Metabolic cage: مشخصات 

 .حيوان ، دو كانال مجزا براي جمع آوري ادرار و مدفوع حيوان

بنا به نياز محقق مي تواند از حيوان آزمايشگاهي زنده نمونه هاي ادرار و مدفوع : كاربرد 

  .بگيرد

  .ل مجزا است كه هيچ گاه نمونه هاي ادرار و مدفوع اختالط پيدا نمي كنندداراي دو كانا

  .تغييرات متابوليكي حيوان توسط اين دستگاه بررسي مي شود

         

  هيتر استيرر: نام دستگاه
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  SHPM-10: مدل دستگاه

  SHIN- SAENG: شركت سازنده

  Korea: كشور سازنده

ه و داراي صفحه ي گرم كنند: دستگاه مشخصات

قابليت هم زدن محلول حين گرم كردن و داراي 

  . 1،2،3،4تعدادي مگنت 

  گرم كردن محلول همزمان با همزدن: دستگاه كاربرد

  PH Meter: دستگاه نام

 86502: مدل دستگاه

 AZ: شركت سازنده

  :كشور سازنده

داراي يك سنسور، صفحه ي نمايشگر آنالوگ ومقداري بافر براي : دستگاه مشخصات

  .وب نگه داشتن سنسورمرط

  .مواد محلول  phتعيين محدوده ي : دستگاه كاربرد

  Vortex: نام دستگاه

  L46: مدل دستگاه

 LABINCO: شركت سازنده

  : كشور سازنده
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  دور در ثانيه10داراي سرعت چرخش  : دستگاه مشخصات

  .براي هم زدن مواد داخل لوله ي آزمايش به كار مي رود: دستگاه كاربرد

 تانك ازت  :تگاهنام دس

  10-47/11 :مدل دستگاه  

  MVE :شركت سازنده  

 آمريكا  :كشور سازنده  

  .ليتر است4/47ظرفيت تانك  :مشخصات دستگاه  

  درجه سانتيگرادبراي نگهداري نمونه هاي منجمد شده -196ايجاد دماي  :كاربرد دستگاه  


