
 مرکس تحقیقات بیوتکنولوشی:

در راعتای تَععِ اهَر پضٍّؾی در سهیٌِ در حال پیؾزفت تیَتکٌَلَصی در دٍ حَسُ هیکزٍتی ٍ هَلکَلی  1331ایي هزکش اس عال 

راُ اًذاسی گزدیذ ٍ در طی عالْای اخیز تا فزاّن عاسی اًَاع دعتگاّْای هَرد ًیاس هجوَعِ ًغثتا کاهلی را تزای اًجام اًَاع 

پایاى ًاهِ  00وی فزاّن ًوَدُ اعت. ایي هزکش تا تِ حال فضای السم تزای اهَر پضٍّؾی تیؼ اس تحقیقات در ایي حَسُ حغاط عل

کارؽٌاعی ارؽذ ٍ دکتزی در حَسُ ّای هختلف پشؽکی ٍ غیز پشؽکی را فزاّن ًوَدُ اعت ٍ در حال حاضز تا دارا تَدى اهکاًات 

 ًایی پذیزػ ًوًَِ تزای اًجام آًالیشّای هختلف را ًیشدارد. کافی آهادُ پذیزػ داًؾجَیاى خارج اس داًؾگاُ تَدُ ٍ حتی تَا

ّوچٌیي طی عالیاى اخیز تا جوع آٍری اًَاع تاکتزیْا ٍ قارچْا اس ًوًَِ ّای اعتاًذارد ٍ ًوًَِ ّای تالیٌی ٍ هحیطی تاًک 

 گًَِ آهادُ ارائِ عزٍیظ در عطح اعتاى هی تاؽذ. 00هیکزٍتی هزکش تا داؽتي ًشدیک تِ 

کارّای اًجام ؽذُ در ایي هزکش در حَسُ تیَتکٌَلَسی هیکزٍتی هی تَاى تِ ؽٌاعایی ٍ جذاعاسی تاکتزیْای تجشیِ کٌٌذُ  اس جولِ

آالیٌذُ ّای سیغت هحیطی هثل تاکتزی ّای تجشیِ کٌٌذُ فٌل ٍ هؾتقات آى، تاکتزی ّای تجشیِ کٌٌذُ تزکیثات ًفتی، 

کل ٍ کادهیَم، تاکتزیْای تجشیِ کٌٌذُ تاًي، هطالعِ تاکتزیْای هغثة تاکتزیْای حذف کٌٌذُ فلشات عٌگیي هثل عزب، ًی

پَعیذگی دًذاى ٍ اثز تاکتزیْای پزٍتیَتیک هثل الکتَتاعیلْا در جلَگیزی اس پَعیذگی دًذاى ٍ ّوچٌیي اعتخزاج اگشٍپلی 

 عاکاریذّای تاکتزیْای هختلف ٍ اثز آى تز رٍی علَلْای عزطاًی اؽارُ ًوَد. 

تز  FOK1( SNPتکٌَلَسی هَلکَلی ًیش هی تَاى تِ هطالعات اًجام ؽذُ در خصَؿ ؽٌاعایی پلی هَرفیغن صًتیکی )در حَسُ تیَ

( ٍ راتطِ چاقی ٍ ًاسایی در تیي خاًوْای اصفْاًی ٍ ّوچٌیي ؽٌاعایی پلی هَرفیغن صًتیکی  صى VDRرٍی گیزًذُ ٍیتاهیي دی)

FTO .در جویت چاق اصفْاًی اؽارُ کزد 

 دعتگاّْای هَجَد در ایي هزکش تِ تفکیک حَسُ تِ صَرت سیز هی تاؽذ:اهکاًات ٍ 

 بیوتکنولوشی میکروبی: –الف 

 –دعتگاُ(، اًکَتاتَر ؽیکزدار  2اًکَتاتَر دی اکغیذ کزتي، اًکَتاتَر یخچالذار، اٍلتزاعاًتزیفَص یخچالذار، اًکَتاتَر هشٍفیل)

 2دعتگاُ(، هیکزٍعکَج ًَری)2هتز، کلٌی کاًتز هعوَلی، ٍرتکظ لَلِ)PHآٍى، ، 2دعتگاُ(، اتَکالٍ، َّد الهیٌار ًَع 2یخچالذار)

دعتگاُ(، تزاسٍی 3، َّد ؽیویایی، ّیتز هغٌاطیغی )UPS، کاهپیَتز ٍ -20دعتگاُ(، عًَیکاتَر، یخچال تشرگ ضذ اعیذ، فزیشر 

 گزم، پزیٌتز. 01/0دیجیتالی 

 بیوتکنولوشی مولکولی: -ب

عزی(، دعتگاُ دیًَایشر، دعتگاُ صل داک،  3الکتزٍفَرس افقی کَچک ٍ هتَعط ٍ دعتگاُ پاٍرعَپالی)تاًک  اتاق الکتروفورز:

 دعتگاُ(.2هایکزٍٍیَ ٍ کاهپیَتز، تاًک الکتزٍفَرس عوَدی هتَعط ٍ تشرگ)

 ، اًکَتاتَر کؾت تافت.2َّد الهیٌار ًَع اتاق کشت بافت:



لذار، اًکَتاتَر ؽیکزدار هشٍفیل، ؽیکز ارلي، عاًتزیفَص، َّد ؽیویایی، تي هیکزٍعاًتزیفَص، هیکزٍعاًتزیفَص یخچا فضای عمومی:

هتز، هیکزٍٍرتکظ، تي هاری جَػ، تي هاری عزٍلَصی، ّیتز هغٌاطیغی، ًاًَدراج، االیشا پلیت ریذر، االیشا PHهاری ؽیکزدار، 

گزم، تزهَتالک  0001/0ٍ  001/0ی دیجیتالی ، کاهپیَتز، تزاسRT-PCRٍ، دعتگاُ PCR ، دعتگاُ تزهَعایکلزPCRٍاؽز، اتاق کار 

 دعتگاُ(، پزیٌتز.2دعتگاُ(، ٍرتکظ لَلِ )2)

 دستگاههای در حال خریداری: -ج

فزیش درایز، کلٌی کاًتز دیجیتالی تا قاتلیت عکظ تزداری ٍ اتضال تِ کاهپیَتز، اعپکتزٍفتَهتز، فتَهتز تیَؽیوی، تزاًغلَهیٌاتَر 

 دعتگاُ(.2لیتزی) 50ٍ  00دعتگاُ(، اتَکالٍ 2لیتزی) 103دعتگاُ(، اًکَتاتَر2)PCR ،  دعتگاُ تزهَعایکلزUVًَر

 

 

 

 


