
 

 (1401خدمات تخصصی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کاشان )سال های استفاده از تجهیزات و تعرفه 

 ()ریال هزینه تعداد/ساعت نام تکنیک آزمایشگاهی آزمایشگاه 

1 

 مولکولی

 نمونه 8(       تعداد تا DNA ،RNAنانودراپ )تعیین غلظت 
 به ازای هر خوانش نمونه 8تعداد بیش از                                                              

300.000 

600.000 

 Run 1.600.000به ازای هر  )سایبرگرین( PCRریل تایم  2

 Run 1.300.000به ازای هر  PCR (TaqMan)ریل تایم  3

4 HRM (High resolution melt)  به ازای هرRun 3.200.000 

5 PCR  ،معمولی، گرادیان دمایی( سنتزcDNA  وRT-PCR)  به ازای هرRun 800.000 

6 
)هر ران کاری  15000rpmیا  20000gمیکروسانتریفیوژ یخچال دار با دور حداکثر 

 ای(دقیقه 15حداکثر 
 Run 120.000به ازای هر 

 Run 250.000به ازای هر  ژل الکتروفورز افقی )به ازای حداکثر یک ساعت( 7

 250.000 به ازای هر عکس دستگاه ژل داکیومنتیشن )به ازای یک ژل( 8

 50.000 ساعت 1به ازای هر  هود المینار 9

10 

کشت 

 سلول

 ml 25 2.000.000-3.000.000به ازای هر فالسک  کشت سلول )دفریزینگ،تعویض محیط، فریزینگ و یک پاساژ(

 -- بنیادی و کشت اولیه )بافت حیوانی و انسان( هایاستخراج سلول 11
15.000.000-

20.000.000 

 500.000 به ازای یک کرایوتیوب در هرماه تانک ازتها در نگهداری سلول 12

 20.000.000 به ازای هر پلیت غلظت، یک الین سلولی( 6)یک تیمار،  MTTبررسی سمیت سلولی با استفاده از  13

 150.000 ساعت 24هر  یبه ازا دار CO2انکوباتور  14

 100.000 به ازای هر بار استفاده اتوکالو 15

 100.000 ازای هر بار استفادهبه  فور 16

17 

آنالیز 

 دستگاهی

 Run 1.000.000به ازای هر  ( ( بدون مواد مصرفیHPLCکروماتوگرافی مایع در فشار باال )

 --- نانوکامپوزیتنانوذرات و سنتز ساخت و  18
15.000.000-

20.000.000 

 8.000.000 به ازای هر یک نمونه گیریعصاره 19

 5.000.000 ازای هر یک نمونهبه  تقطیر 20

 200.000 دقیقه 10به ازای هر  (التراسونیک پروبی) هموژنایزردستگاه  21

 700.000 هر ماه یازا به -20نگهداری نمونه در فریزر  - 22

23 
سنجش 

پروتئین و 

مهندسی 

 ژنتیک

 100.000 ساعت 24هر  یازا به انکوباتور معمولی

24 PH meter 150.000 هر بار استفاده 

25 
، BCA، بردفورد، ELISAهایی مثل پلیت ریدر مالتی اسکن )خوانش جذب در روش

MTT ،MTS )و غیره 
 300.000 به ازای هر خوانش

26 Western blot  به ازای Run 1.900.000 

 700.000 هر ماه یازا به -70نگهداری نمونه در فریزر  - 27
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