
 (تومان)به هزار  9939سال  خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی هزینه
 

 واحد خدمات
هزینه برای اعضای 

 دانشکده کشاورزی

سایر هزینه برای 

 دانشگاه بوعلی  مراکز

هزینه خارج از 

 دانشگاه

Real time PCR 
(Gradient, HRM, Endpoint 

genotype, Nested) 

 07 25 41 هر بار اجرا

Real time PCR 
(Gene Expression-Relative and 

absolute) 

 07 12 45 هر بار اجرا

Gradient PCR 17 07 8 هر بار اجرا 

 47 0 5 هر نمونه نانودراپ

 42 45 0 هر بار اجرا فقط دستگاه -الکتروفورز افقی 

فقط  - (DGGE)الکتروفورز گرادیان 

 دستگاه
 07 12 45 هر بار اجرا

 477 02 57 هر نمونه (GC) گازکروماتوگرافی

سنج فیبر گیری فیبر خام با اندازه

  اتوماتیک
 87 07 07 هر نمونه

فریزدرایر )نمونه بر پایه آب، تا حجم 

 میلی لیتر( 055

 42هر اجرای 

 ساعته
07 457 407 

 87 07 02 هر نمونه استخراج چربی با سوکسله

 477 87 07 هر نمونه اتوماتیک کلدال ازت با گیریاندازه

HPLC 427 457 477 هر نمونه 

سانتی  05×05)هر ظرف  -05فریزر 

 متر(
 5 4 2/7 هر روز

 2 1 4 هر نمونه pHاندازه گیری 

 



 ادامه

 واحد خدمات
هزینه برای اعضای 

 دانشکده کشاورزی

هزینه برای سایر 

 مراکز دانشگاه بوعلی 

هزینه خارج از 

 دانشگاه

 8 0 4 ساعتهر  آون

دور  00555تا سانتریفوژ یخچال دار )

 (در دقیقه

 اجراهر 
5 8 47 

 47 8 5 هر ساعت حمام التراسونیک

 2 1 4 هر ساعت هیتر مگنت دار

2/7 هر لیتر آب دیونیزه  5 0 

 4 0 - هر کیلوگرم یخ پودری

 

 ،برای واریز هزینه به سایت دانشگاه بوعلی سیناتوانند متقاضیان استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی می

، حوزه دانشکده کشاورزی را د. در این بخش مرکز درآمدنمراجعه نمای )pay.basu.ac.ir( بخش درگاه پرداخت درآمدها

آزمایشگاه ها و کارگاه ها و درمانگاه فروش خدمات  را و عنوان پرداخت دانشکده کشاورزی را گروه پرداخت

 با رسید وجه همراهپیش از انجام آزمایش الزم است که  .دنانتخاب و هزینه را واریز نمای 1311161با شناسه پرداخت  ها

  .داده شودبه دفتر آزمایشگاه تحویل  درخواست خدمات فرم
 

 (014و   012 های)داخلی 381-044424433-1: دانشکده کشاورزی شماره تماس آزمایشگاه مرکزی

 

https://pay.basu.ac.ir/

