
  تحقیقات آزمایشگاه

وان آزمایشگاه نبه ع دانشگاه علوم پزشکی جهرم با داشتن امکانات آزمایشات ژنتیکی، سلولی و مولکولی زمایشگاه تحقیقاتآ

 .و تا کنون بیش از صدها پروژه در قالب طرح تحقیقاتی و پایان نامه در آن انجام شده است می باشدمطرح مرکزي تحقیقاتی 

این آزمایشگاه که در عالوه بر این آزمایشگاه تحقیقات پذیراي طرح هاي تحقیقاتی سایر مراکز و دانشگاهها نیز بوده است. 

  .ساختمان دانشکده علوم پزشکی احداث گردیده داراي نیروي انسانی مستعد و خالق می باشد سایت پردیسمحل 

  قاتیتحق شگاهیاهداف آزما

  در حوزه سلولی و مولکولیانجام طرح هاي تحقیقاتی  

 يپروژه ها يبستر مناسب برا جادیاعضاي هیئت علمی و ا يجذب و استفاده از استعدادهاي تحقیقاتی و کاربرد 

   ینیو بال هیمشترك علوم پا

 یبا محققین و دانشجویان دانشگاه جهت اجراي پروژه هاي تحقیقاتی جدید در حیطه سلولی و ملکول همکاري   

  آزمایشگاهی تزایو تجه فضاها

  متر مربع 200فضاي آزمایشگاه تحقیقاتی  به مساحت حدود    

  ).متر مربع 14حدود تحقیقاتی سلولی(بخش     •

  متر مربع)  14حدود ( real time PCR , PCRاتاق مخصوص  •

  ).متر مربع 6حدود ( PCR preparation اتاق •

  ).متر مربع 12( وسترن بالت اتاق مخصوص    •

  آزمایشگاه تحقیقاتتجهیزات 

   : داراي  تجهیزات مولکولی بخش -1



 PCR  ،Real Time PCR  

 استخراج    اتاق)DNA  وRNA( 

  افقی و دستگاه  الکتروفورزUV  داکیومنت 

 سونیکاتور  

  وسترن بالتدستگاه 

 اسپکتروفتومتر 

 بن ماري  
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 انکوباتورCO2دار  

 اسمومتر  

 میکروسکوپ اینورت  

 2کالس  هود بیولوژي 

 یسلول يبردار ریتصو یتالیجید نیدورب 

 پمپ خال و اپلیکاتور 

جداسازي و و  نیز در این آزمایشگاه فعال می باشد سلول هاي بنیاديبخش  ،هم چنین با توجه به مهیا بودن امکانات

 کشت سلول هاي بنیادي به صورت فعال انجام می گیرد. 
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 االیزا ریدر 

 االیزا واشر 

 میکروسکوپ فلورسنت 
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 انواع میکروسکوپ هاي استریو و نوري  

 انکوباتورCO2دار  

 تانک ازت  
 


