بنام خدا
دستگاه طیف سنجی نانو دراپ
دعتگبُ ًبًَ دراح اعپکتزٍ فتَهتز ثب آؽکبر عبس آرایِ ای )(Nano Drop Array Spectrophotometer
ؽزکت طیف عٌج پیؾزٍپضٍّؼ آسهبیؾگبُ هزکشی داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ ًصت ٍ راُ اًذاسی ؽذُ ٍ آهبدُ
ارائِ خذهبت ثِ اعتبداى ،داًؾجَیبى ٍ پضٍّؾگزاى گزاهی هی ثبؽذ  .در طیف عٌجی هزئی -فزاثٌفؼ ،ثبریکِای
اس ًَر (پزتَ) در ًبحیِ هزئی ٍ فزاثٌفؼ ثِ هبدُ هَرد ًظز تبثبًذُ هی ؽَد ٍ ثب ثزرعی ًَ ر ثبستبثؾی ای جذثی ای
ًؾزی اطالػبت دریبفت هیگزدد ً.بًَ دراح اعپکتزٍ فتَهتز ثب آؽکبر عبس آرایِ ای  ،قبثلیت طیف گیزی حجن
فَق الؼبدُ کوی اس ًوًَِ را در ًبحیِ هزئی ٍ فزاثٌفؼ طیف الکتزٍهغٌبطیظ ) (UV-Visدر کوتز اس ثبًیِ ثطَر
ّوشهبى دارد .ایي دعتگبُ ،اًذاسُ گیزی ؽذت  -جذة و ػجَر ّوِ طَل هَج ّب را اًجبم هی دّذً .زم افشار
عیغتن اهکبى ًوبیؼ ّوشهبى طیف ّب ٍ کٌتزل ثخؾْبی هختلف را ارائِ هی ًوبیذ  .ایي دعتگبُ جْت آًبلیش
ًوًَِ ّبی  ، DNA/RNAپزٍتئیي ً ،وًَِ ّبی ثیَؽیویبیی ،ثیَلَصی ،صًتیکً ،بًَ ،دارٍیی ،ؽیویبیی،
کلیٌیکی ،سیغت هحیطی ٍ  . . .هَرد اعتفبدُ قزار هی گیزد .حَسُ کبرثزد ایي دعتگبُ ؽبهل هزاکش داًؾگبّی،
تحقیقبتی ،صٌبیغ ؽیویبیی ٍ دارٍیی ،آسهبیؾگبُ ّبی پشؽکی ٍ کلیٌیکی ٍ  . . .هی ثبؽذ .

هحل اعتقزار دعتگبُ:
داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ -ثَلَار پضٍّؼ -خیبثبى ٍرسػ -آسهبیؾگبُ هزکشی -آسهبیؾگبُ طیف عٌجی ًبًَ
دراح

ّشیٌِ طیف گیزی:
ثِ اساء ّز ًوًَِ  150.000ریبل
تریف
اعتبداى هحتزم ٍ داًؾجَیبى ػشیش داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ هیتَاًٌذ ثب اعتفبدُ اس گزًت ٍ تخفیف ٍیضُ ع
ؽذُ در عبهبًِ آسهبیؾگبُ هزکشی اس خذهبت ایي دعتگبُ اعتفبدُ ًوبیٌذ.
عبیز هتقبضیبى اس جولِ صٌبیغ ٍ هَعغبت ،هیتَاًٌذ ثب پزداخـت ّشیٌِ اس ایي دعتگبُ ٍ عبیز اهکبًبت آسهبیؾگبُ
هزکشی ثْزُهٌذ گزدًذ.
جْت کغت اطالػبت ثیؾتز در خصَؿ عبػبت ارئِ خذهتًَ ،ثت دّی ٍ دریبفت ًتبیج ثب تلفي  38804388ثب
کذ  051یب داخلی  4388عزکبر خبًن هٌْذط طالئی توبط حبصل فزهبئیذ.

