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 گروه علوم تشریح بافت شناسی و پاتولوژی یشگاهموجود در آزما یزاتتجهلیست 

 

 یدارا شگاهیآزما نیا واقع درطبقه دوم بال زرد دانشکده پزشکی. : و پاتولوژی آزمایشگاه بافت شناسی

 نیباشد که ا یمتصل به پروژکتور م کروسکوپیدانشجو و م-استاد کروسکوپیم ،ینور ۀشرفتیپ یها کروسکوپیم

 حیتوض یدهایرا بطور کامل متوجه شوند و بتوانند از اسال دیاسات حاتیدهد تا توض یم انیامکان را به دانشجو

 .ندینما هیواضح ته ریتصاو یداده شده براحت

 بافت شناسی و پاتولوژی یشگاهموجود در آزما یزاتتجهلیست 

 تعداد برند دستگاه ردیف 

 میکروسکوپ 1
Nikon 

 عدد  22

 میکروسکوپ 2
Novex 9 عدد 

 میکروسکوپ 3
Leito 9 عدد 

 میکروسکوپ با دوربین  4
LABOMED 

 عدد 1

 میکروسکوپ با دوربین 5
Nikon 1 عدد 

 میکروسکوپ پنج چشمی 6
LABOMED 1 عدد 

 عدد 2 دید سبز دستگاه آماده سازی بافت  7

8 
 عدد 2 دید سبز دستگاه دیپنسر

9 
 عدد 2 دید سبز میکروتوم

10 
 عدد 1 تهران طب تکنیک فور

11 
 عدد 2 دید سبز دستگاه شناور ساز بافت
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 جنین شناسی یشگاهموجود در آزما یزاتتجهلیست 

 

 شگاهیآزما نیا واقع درطبقه اول بال قرمز دانشکده پیراپزشکی. : آزمایشگاه جنین شناسی مرحوم دکتر دارابی 

 انیامکان را به دانشجو نیباشد که ا یمو..  فلورسنت ،کشت سلول  ،ینور ۀشرفتیپ یها کروسکوپیم یدارا

 تا جهت آزمایشات از آنها استفاده کنند. دهد  یم کارشناسی ارشد

 جنین شناسی یشگاهموجود در آزما یزاتتجهلیست 

 

 تعداد برند دستگاه ردیف

 عدد Nikon 1 میکروسکوپ لوپ 1

 عدد Novex 1 میکروسکوپ 2

 عدد LABOMED 1 میکروسکوپ 3

 عدد LABOMED 1 میکروسکوپ اینورت 4

میکروسکوپ فلورسنت با  5

 دوربین

Nikon 1 عدد 

 عدد euromex 1 میکروسکوپ 6

 عدد Rerchertdung 1 میکروسکوپ 7

 عدد Eppendorf 1 سانتریوفیوژ یخچالدار 8

 عدد ROTOFIX 1 سانتریوفیوژ 9

 عدد NUAIR 1 دوکالس هود  10
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 عدد Memmert 1 دارCO2انکوباتور  11

 عدد MVExc 2 تانک نیتروژن 12

 عدد KIAGEN 2 میکروفیوژ/اسپین 13

14 PH متر دیجیتال رومیزی JENWAY 1 عدد 

15 PH متر دیجیتال رومیزی AZ 1 عدد 

 عدد PTA 1 هات پلیت همزن دیجیتال 16

 عدد Ruhramag 1 هات پلیت 17

 عدد Eppendorf 1 ست سمپلر 18

 عدد CAPP 1 ست سمپلر 19

 عدد Transferpette 1 ست سمپلر 20

 عدد Yellow line 1 هموژنایزر 21

 عدد Bellanzo 1 ماکروویو 22

 عدد Memmert 1 بن ماری 23

 عدد Saman zist 1 دستگاه الکتروفورز 24

 عدد ACCULAB 1 ترازو دیجیتال 25

 عدد BEKO 1 فریزر یخچال 26

 عدد EMERSUN 1 یخچال 27

 عدد EMERSUN 1 فریزر 28

 

 


