
 

 .......................               شوبرُ ثعوِ سعبلی               

 .......................سبریخ

 

 های نوین زیستی ریاست محترم پژوهشکده فناوری

 
 ثبظالم،

.........  ...........  هقطع ................احشراهب ثذیٌَظیلِ خبًن/آقبی  ..........................   ثب شوبرُ داًشجَیی  ........................  رششِ..................   

  139 ...../....../    لغبیز  139...../  ..../ از سبریخ.جْز اًجبم رظبلِ خَد   ...................... سلفي سوبض .........  داًشگبُ...................... ...داًشکذُ........

ثبشذ. خَاّشوٌذ هی سحز راٌّوبیی ایٌجبًت ّبی هرثَطِهشقبضی اظشفبدُ از سجْیسار ٍ فضبی آزهبیشگبّی اًشخبة شذُ زیر ثب سعرفِ

 /اظز ّوکبری الزم عٌبیز گردد.

 

 اظشبد راٌّوب ًبم ٍ ًبم خبًَادگی               
 اهضبء ٍ سبریخ                                                                      

 

 
 گروه پژوهشی ............................... پژوهشکده محترم مدیر 

 
 ثبظالم،
 ./اقذام فرهبئیذ ٍ سعرفِ ّبی هصَة ثررظی ٍ هطبثق هقررارلطفبً        

 

 
 

 دکشر علی رهضبًی  
 دصٍّشکذُرئیط 

 

 
 پژوهشی پژوهشکدهمحترم  کارشناس

 

 ثبظالم،
ٍ ّووبٌّگی ٍ    اقوذام ،  دصٍّشوکذُ  هطبثق سعرفِ ی هصوَة هجلغ   ..................................   ریبل احشراهبً هقرر فرهبئیذ ًعجز ثِ ٍاریس      

 د./گرداًجبم الزم  ّوکبری
 

 

 ...................هذیر گرٍُ دصٍّشی                                                                                                                 

 اهضبء    

 

 
 
 



 

 

 شًد () ایه بخش تًسط استاد راَىمای محترم داوشجً تکمیل می ریس تجُیسات ي فضای آزمایشگاَی مًرد ویاز

 

 
 اظشبد راٌّوب ًبم ٍ ًبم خبًَادگی                

 اهضبء ٍ سبریخ                                                                      
 
 
 
 
 

هشعْوذ هوی گوردم    ، 139ضوي ارائِ فیش ٍاریس ّسیٌِ ّبی هرثَط ثب شوبرُ ....................هَرخِ  ...../..../   ایٌجبًت ...........................................
سوبهی هقررار ایوٌی ٍ آزهبیشگبّی، قَاًیي ٍضع شذُ در گرٍُ ٍ ّوچٌیي حفبظز فیسیکی در ظبعبر حضَرم در آزهبیشگبُ هرثَطوِ را  

ثور عْوذُ ایٌجبًوت     سوبهوب  از سجْیسار ٍ رعبیز ًکبر ایوٌی جْز دیشگیری از ّرگًَِ حبدثِهعئَلیز اظشفبدُ صحیح  ٍرعبیز ًوبین 
 ثبشذ.هی

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًشجَ
 اهضبء ٍ سبریخ                                                                               

 
 
 
 

 
 

 

 

 /فضای مًرد ویازتکىیک/ دستگاٌ تعذاد تعرفٍ )تًمان( جمع َسیىٍ تًضیحات

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ریال                        

 ( شبا باوک ملی)  های واریزی به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههزینهکل جمع 

 IR 
 َا از طریق دستگاٌ کارتخًان پژيَشکذٌ قابل پرداخت است.کلیٍ َسیىٍ



 سعرفِ ّبی سجْیسار ٍ فضبی آزهبیشگبّی
 داًشگبُ زًجب ّبی ًَیي زیعشیدصٍّشکذُ فٌبٍری

 

 سعذاد ًبم دظشگبُ ردیف
 معیارمحاسبه

 ) واحد ( 

 هسینه

 ) تومان (
 سَضیحبر

  1000 ًوًَِ ای 1 دظشگبُ کذٍرر ظٌج  1
  1000 ًوًَِ ای 1 آلوبى   eppendorfدظشگبُ ثبیَ فَسَهشر شرکز 2
  500 ًوًَِ ای V-530 1دظشگبُ اظذکشرٍفشَهشر شرکز جبظکَ  3
  5000 ًوًَِ ای 1 ظَیط  buchiدظشگبُ ظَکعلِ شرکز  4
  000/40 ّر راُ اًذازی 1 دظشگبُ فریسدرایر ّوراُ ثب دوخ خالء 5

  500 ًوًَِ ای S2000 UV/ViS 1 هذل WPAدظشگبُ اظذکشَفشَ هشر 6
  000/20 ًوًَِ ای GBC 1هذل  HPLCدظشگبُ  7
  000/10 رٍزاًِ 1 دار CO2  815دظشگبُ اًکَثبسَر 8
  500 ًوًَِ ای 1 هشر PHدظشگبُ  9

 ظبعز(1)حذاکثر 000/20 ّر ثبر اظشفبدُ eppendorf 1شرکز    5810Rدظشگبُ ظبًشریفیَش یخچبلذار هذل 10

  000/20 ّر ثبر اظشفبدُ S2 1دظشگبُ الکشرٍفَرز عوَدی هذل  11

  000/5 ّر ثبر اظشفبدُ Max Fill 1دظشگبُ الکشرٍفَرز افقی هذل  12

  000/10 ّر ثبر اظشفبدُ LTA300  1دظشگبُ اسَ کالٍ رٍهیسی هذل   13
  000/2 ًوًَِ ای 1 داک   دظشگبُ شل 14
  1000 ًوًَِ ای 1 سراًط لَهیٌَسَر  UVدظشگبُ  15
  000/5 ّر ثبر اظشفبدُ 1 آهریکب Bio Radهذل  PCRدظشگبُ  16
  000/10 ّر ثبر اظشفبدُ 1 اظشرالیب Rg-3000   ،Roter- Geneهذل   Real timeدظشگبُ  17
  4000 ظبعشی Eppendorf 1شرکز   Comfortدظشگبُ سرهَهیکعر هذل  18
  1000 ظبعشی W350S 1ثي هبری اظشیل دهبظٌج دار هذل  19
  1000 ظبعشی 1 شیکر ارلي 20
  5000 ّر ثبر اظشفبدُ 1 1َّد الهیٌبر کالض  21
  2000 رٍزاًِ 1 815هذل    Low temperatureدظشگبُ اًکَثبسَر  22
  000/10 رٍزاًِ Memmert 1دظشگبُ  آٍى کَچک  شرکز  23
   ظبعشی 1 آلوبى GFLشرکز  3006دظشگبُ شیکر هذل  24
  000/10 ّر ثبر اظشفبدُ Herolab 1شرکز  Hicen 21Cدظشگبُ ظبًشریفیَش هذل 25
  000/10 هبّبًِ ّر ثبکط Jtul 300 1شرکز شال سجْیس هذل  -c80فریسر  26
 با اعالم یک روز قبل 000/40 لیشری 1 ایراى Faterrizpardazدٍثبر سقطیر شرکزآة هقطر   27

  000/10 لیشری ا ثبر سقطیر  1آة هقطر   28
  000/5 ظب عشی Corbett research 1شرکز  Compayهذل  PCRدظشگبُ  29
  000/5 رٍزاًِ 2 آلوبى Memmertآٍى ایعشبدُ شرکز  30
  000/7 هبّبًِ 2 هذل دبرض   -20فریسر  31
  000/10 هبّبًِ GFL 1هذل  -c80فریسر  32
  000/7 هبّبًِ 1 شرکز یخعبراى -c 20فریسر 33
  000/10 ّر ثبر اظشفبدُ 1 کشز ثبفز 1اسبقک کشز ثبفز کالض 34
  500 ظبعز2حذاکثر  1 لیشری 35لیشری ٍ  10سبًک ازر هبیع  35
  000/10 ظب عشی 1 هیکرٍظکَح سرظین 36
  000/2 ّر ثبر اظشفبدُ 1 هیکرٍظکَح  ایٌَرر 37
  500/2 ًوًَِ ای 2 کلًَجر 38


