امکانات ً تجيیسات آزمایشگاىی
فضاىای آمٌزشی ً تحقیقاتی:
 .1آزهبیشگبٍ آهْزشی ثرای داًشجْیبى پسشکی ،دًذاًپسشکی ّ دارّضبزی ّاقع در طجقَ اّل
 .2آزهبیشگبٍ تحقیقبتی ثرای داًشجْیبى دکتری تخصصی  ّ Ph.Dداًشجْیبى کبرشٌبضی ارشذ ّاقع در طجقَ ُفتن
تجيییسات آزمایشگاىی بخش آمٌزشی:


ّضبیل کشت ّ ًگِذاری ثبکتریِب ّ ضلْلِب



ُْد ثبکتریْلْژی



اًکْثبتْر  CO2دار



هیکرّضکْپ ًْری ( 33عذد)



ضبًتریفْژ



اضپکترّفتْهتر



ترازُّبی حطبش



دضتگبٍ آة هقطرگیری



اتْکالّ



 5عذد یخچبل

تجيییسات آزمایشگاىی بخش تحقیقاتی:
آزمایشگاه تحقیقاتی ًیرًش شناسی شامل قسمت ىای زیر میباشد.
اطبق کشت ضلْل
اطبق RNA
آزمایشگاه تحقیقاتی میکرًبشناسی شامل قسمت ىای زیر میباشد.
اطبق کشت هیکرّثی
 .1اظبق هحیط ضبزی ،شطتشْ ّ اتْکالّ
 .2اتبق تِیَ الم ّ رًگ آهیسی ّ تِیَ ّ ًگَ داری ضْیَ ُبی هختلف ثبکتری

اطبق پرّتئیي
اطبق RNA
اطبق DNA Etraction
اطبق ایسّلَ آهبدٍ ضبزی ّاکٌش ُبی PCR
اطبق الکترّفْرز
اطبق آزهبیشبت ضرّلْژی
اًجبر هْاد ّ لْازم آزهبیشگبُی


هیکرّضکْپ ًْری



هیکرّضکْپ هعکْش فبز کٌترضت ثب اهکبًبت عکص ثرداری ّ فیلن ثرداری



هیکرّضکْپ ایوٌْفلْرضبًص



یک دضتگبٍ تبًک ازت



 3دضتگبٍ PCR



 1دضتگبٍ Real-Time PCR



دضتگبٍ الیسا



ضبًتریفْژ یخچبل دار



ضبًتریفْژ



دضتگبٍ آة هقطرگیری دّثبرتقطیر



ُْد الهیٌبر کالش 2



ُْد ثبکتریْلْژی



ایٌکْثبتْر CO2



تجِیسات PCR



الکترّ فْرزیص
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 2عذد فریسر -03



آّى



ترازّی حطبش



 PHهتر



اضپکترّفتْهتر



اتْکال

کتابخانو:
گرٍّ ثب ثیش از  143جلذ کتبة ثَ زثبى اًگلیطی ّحذّد  233جلذ کتبة ثَ زثبى فبرضی ّ  12عٌْاى هجلَ علوی در
زهیٌَ هْضْعبت هیکرّة شٌبضی ،ثیوبری ُبی عفًْیّ ،یرّش شٌبضی ،ایوٌی شٌبضی ،پسشکی ّ ثیْلْژی ّ اهکبى
اضتفبدٍ از کبهپیْتر ّ ایٌترًت در دضترش ُوکبراى گرٍّ ّ داًشجْیبى تحصیالت تکویلی هی ثبشذ.
گرًه ًیرًش شناسی
قطوت ّیرّش شٌبضی در گرٍّ هیکرثْثیْلْژی دارای یک آزهبیشگبٍ کشت ضلْل ّ آزهبیشگبٍ هْلکْلی هی ثبشذ کَ در
آزهبیشگبٍ تحقیقبتی گرٍّ ّاقع در طجقَ  0قرار دارد.
در آزهبیشگبٍ کشت ضلْل اهکبًبتی از قجیل ُْد الهیٌبر کالش  ، 2اًکْثبتْر حبّی  ، CO2یخچبل ّ فریسر ّجْد دارد.
اهکبًبت آزهبیشگبٍ هْلکْلی ًیس شبهل دضتگبٍ ترهْضبیکلر ّ  Real time PCRاضت کَ ثصْرت هشترک ثب دیگر ّضبیل
آزهبیشگبٍ هْرد اضتفبدٍ قرار هی گیرد.
قطوت ّیرّش شٌبضی ،در آغبز فعبلیت خْد را ثب ثرگساری کالضِبی کشت ضلْل ثرای داًشجْیبى هیکرة شٌبضی شرّع
ًوْد ّ ثتذریج فعبلیت ُبی هْلکْلی را در قبلت پرّژٍ ُبی تحقیقبتی ثَ عولکرد خْد افسّد .اهرّز ایي قطوت در فعبلیت
ُبی آهْزشی هبًٌذ ثرقراری کبرگبُِب ّ ّاحذ اًتخبثی کشت ضلْل ّ ًیس ارائَ پبیبى ًبهَ ُب ّ طرحِبی تحقیقبتی ًقش خْد
را ایفب هی کٌذ.

