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 آزمایشگاه خدمات

روش های میکروسکوپی و با  مهم از نظر پزشکیشناسایی حشرات  -

 (PCR) یمولکول

 و مدیریت تلفیقی ناقلین مشاوره کاربرد سموم در مبارزه با آفات خانگی -

 RNA و DNA رنجام تست های مولکولی از جمله تکثیا -

 ایانآنالیز پروتئین های منتج از بندپ -

 های دیابتیارائه پک الرو لوسیلیا سریکاتا در درمان زخم  -

 آزمایشگاه امکانات

 میکروسکوپ 

 

موجودیت  میتوانبا استفاده از میکروسکوپها  کاربرد:

میکروارگانیسمها، ساختار سلولها و کوچکترین اجزاء 

  را مطالعه نمود.گیاهان، حیوانات و قارچ ها 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بزرگنمایی  در حالت کلی، برای مشاهدات با کاربرد: (لوپ) استریومیکروسکوپ

اندک مورد استفاده قرار می گیرند. روش ایجاد تصویر 

در استریو میکروسکوپ ها، به نحوی است که به جای 

استفاده از نور انتقالی برای ایجاد تصویر، بیشتر از نور 

 .منعکس شده نمونه ها، تصویر ایجاد می شود

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://microscope-bio.blogfa.com/tag/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE&psig=AOvVaw3nrCz9hRZWMAj5AaQcDsIr&ust=1586279852278000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjMqJKn1OgCFQAAAAAdAAAAABAD


خنک سازی برای دارای مزیت  دستگاه اینکاربرد:  سانتریفیوژ یخچال دار

محافظت در برابر تخریب نمونه ها، ناشی از گرمای 

تولید شده توسط عمل چرخش است. در بیشتر موارد 

 -20 گستره دمایی برای یک سانتریفیوژ یخچال دار از

 دمایی، محدوده این که باشد می سانتگراد درجه 40 تا

و پادتن   PCR ،RNA ،DNAآنالیز برای را آنها

  .مناسب می سازد

 

 

 

 

 

 

 و DNA از این دستگاه به منظور تکثیرکاربرد:  ترموسایکلر دستگاه

RNA   استفاده می شود. این دستگاه بیشتر در

کمک می کند داشته و های بالینی کاربرد  آزمایشگاه

تکثیر شده قابل شناسایی گردد. از  DNA که

ترموسایکلر برای تشخیص انواع بیماریها می توان 

نیز معروف   PCRاین دستگاه با نامکمک گرفت. 

 .است

 

 های حجم سنجش زمینه در دستگاهاین  کاربرد: (Nano Drop) نانودراپ

، علوم زیستی اسپکتروفتومتر حوزه در پایین

، drug discoveryژنومیکس، پروتئومیکس، 

بکار  bio-manufacturingتشخیص مولکولی و 

میرود. این دستگاه بدون نیاز به کووت و با استفاده از 

میکرولیتر از نمونه قادر است در زمانی کمتر  2الی  1

ثانیه کلیه طول موجهای موجود در طیف مورد  10از 

جذب و و غلظت وده نانومتر، اسکن نم 1نظر را با دقت 

نوری ماده مورد نظر را تعیین کند. با توجه به سرعت 

و میزان کم نمونه مصرفی، ضمن صرفه  آنبسیار باالی 

جویی در زمان و هزینه، بسیاری از آزمایشات 

ی کنترل کیفی و ژنومیکس، پروتئومیکس و بیوشیم

 می شود.بهینه 

 

https://www.azin-co.com/%d8%a7%d8%b3%d9%be%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1/


 بطورکلی الکتروفورز حرکت ذرات پراکنده در کاربرد: دستگاه الکتروفورز

داخل مایع تحت تأثیر یک میدان الکتریکی یکنواخت 

  DNA زیستی مانند ماکرومولکولهای .است

توان با قراردادن آنها در یک میدان می را پروتئینها و

بار  و وزن مولکولی الکتریکی، بر اساس شکل فضایی،

  می شوند.، تفکیک الکتریکی

 

 

برای مشاهده ژل های الکتروفورز شده با اشعه  کاربرد: Gel Documentation دستگاه

UV .دستگاه این  از دستگاه ژل داک استفاده می شود

و یا مرئی به ژل می تاباند و  UVنور را در محدوده 

یا پروتئین  DNAمواد حساس به فلوئورسنت که به 

به یک  "عموما د.نشان می دهرا بصورت  چسبیده اند

انیتور و دوربین عکاسی نیز متصل بوده و نتایج را در م

دوربین می توان آنها را ثبت  نشان داده و با مانیتور

 کرد.

 

این وسیله برای کنترل ذرات ریز معلق کاربرد:  هود بیولوژیک

فعالیتهایی مانند که حاصل میکروبی یا سمی در هوا 

 باز و کردن پی پت کردن، سانتریفوژ مخلوط کردن،

. میرود بکار میباشد، خالدار ظرفهای در کردن

از ، با ایجاد جریان هوای مناسب کبیولوژی هودهای

 کاربر، محیط اطراف و نمونه حفاظت می کند.

 

 

Western blotting :یکی از روشهای بالتینگ بوده که جهت  کاربرد

. این شودیاستفاده م نهایپروتئ زیو آنال صیتشخ

 نیمونوگلوبولیا یبادیوجود آنت دکنندهییتأدستگاه 

همراه تست  ی بوده و بهروسیو هاینیپروتئ هیعل یج

 خواهد بود. ناناطمی مورد ٪۹۹از  شیب زا،یال

 
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://www.azin-co.com/%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c%d9%88%da%98/
https://www.azin-co.com/%d9%be%db%8c%d9%be%d8%aa/


SDS-Page  :عمول برای بررسی دستگاه بطور م ایناز کاربرد

محاسبه مقدار نسبی و تعیین  احل خالص سازی،رم

 . در تکنیکاستفاده می شودوزن مولکولی پروتئینها 

SDS-PAGE  به دلیل استفاده از ماده سدیم دودسیل

و همچنین ویژگیهای عالی ژل پلی ( SDS) سولفات

اکریل آمید قدرت تفکیک پروتئینها بسیار خوب می 

  .باشد

 

شیکرانکوباتور برای نگهداشتن محلولها یا  از کاربرد: شیکر انکوباتور

کشت میکروبها یا تستهای آزمایشگاهی در حرارت 

این وسیله با کنترل رطوبت، . خاص استفاده می شود

ید کربن شرایطی دما، میزان اکسیژن و دی اکس

  رگانیسمهای زنده فراهم می کند.مناسب برای رشد ا

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موزه حشره شناسی

 موزه:کارشناس 

 مهندس امین حسین پور

کارشناس ارشد حشره شناسی 

 پزشکی و مبارزه با ناقلین

 

موزه مکانی برای نگهداری انواع  خدمات موزه: 

شناسی پزشکی حشره موزه .می باشد بندپایان

رکن اساسی کالسهای عملی مرتبط با بحث 

 شناسی پزشکی است.حشره

  

 

 موزهفضای 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 و مگوتاریوم انسکتاریوم آنوفل استفنسی

انسکتاریوم و کارشناس 

 مگوتاریوم:

 مرضیه شهریاریمهندس 

کارشناس ارشد حشره شناسی 

 پزشکی و مبارزه با ناقلین

 خدمات انسکتاریوم و مگوتاریوم: 

انواع  همچنین و مکان پرورش و نگهداری آنوفل استفنسی

نیازمند رسیدگی منظم و بوده رطوبت مناسب تحت دما و  مگسها

باشد. پرورش این  و روزانه در گروه حشره شناسی پزشکی می

در جهت انجام طرحهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان  ها گونه

 درون دانشکده و خارج دانشکده انجام می پذیرد.
 

 انسکتاریوم آنوفل استفنسی فضای

 

 مگوتاریوم فضای

 


