
400چمبر گرگانآقای اسالمیشرکت به بان شیمی1

600یخچال اصفهانآقای علی خاصیداروسازی فارابی اصفهان2

+A مدل 300چمبر تهرانآقای محمدیدارو سازی امید بهبود3

+A مدل 120هود میکروبی تهرانخانم جعفریشرکت تری تاژن4

+Aالبرزآقای دکتر محبیشرکت ماکو فار مافرد آور5  مدل600چمبر 

+A مدل600چمبر اشتهاردآقای مهندس کریمیشرکت هستی آریا شیمی6

300آون البرزآقای محمدیشرکت زیست تخمیر7

+A لیتر 400تعداد دو عدد چمبر تهرانخانم رضاییشرکت دارویی مهر سام8

انکوباتور معمولیالبرزآقای صادقیشرکت البرز زاگرس9

+A 400چمبر گرگانآقای اسالمیشرکت به بان شیمی10

100هود میکروبی عرض سبزه وارآقای دکتر اشرفیشرکت آنی جهش فارمد11

 لیتری300چمبر تهرانآقای مهندس خالقیشرکت پرسیس ژن12

+A 800هود میکروبی عرض تهرانخانم رحیمیشرکت بن یاخته13

+A 300یخچال تهرانخانم دکتر چمن سرادرسا دارو14

+A لیتر مدل 400عدد چمبر 2البرزمهندس نخجبانیمهرسام دارو15

+A مدل600چمبر تهرانخانم دکتر میرزا زادهوندا فارمد16

+A مدل600چمبر تهرانخانم دکتر میرزا زادهسالمت بینا فارمد17

+A لیتر مدل 1300چمبر قمدکتر شریفیقائم دارو18

+A مدل 120هود میکروبی عرض تهراندکتر نجفینانو فناوری پارس فرداد19

 لیتر53انکوباتور معمولی کردانمهندس سالمیگلدن پاتراتوس20

+A لیتر مدل 1300چمبر تبریزخانم خداوردیداروسازی دانا21

+A مدل 600چمبر تهرانخانم رسولیسالمت پرمون امین22

 دو درب600شیکر انکوباتور یخچالدار تهراندکتر عابدیتوسعه تجارت بن دا23

+A مدل 300چمبر تهرانخانم دکتر بیاناتیسنجش داروی رازی24

+A مدل 125شیکر انکوباتور یخچالدار تهرانمهندس خطیربهستان دارو25

125 عدد انکوباتور معمولی 2تهرانمهندس خطیربهستان دارو26

+A مدل 300 عدد چمبر 2تهرانمهندس خطیربهستان دارو27

+A مدل 300چمبر تهرانمهندس صادقیاریا دارو28

+A لیتری مدل 150چمبر گرگانخانم میرزا آقاییماه بانوی زیبای پارس29

+A مدل 300چمبر تهرانخانم دکتر بیاناتیسنجش داروی رازی30

+A مدل 300یخچال تهرانمهندس میرزا آقایی سینا دارو31

داروسازی



+A مدل 600یخچال تهرانمهندس میرزا آقایی سینا دارو32

+A لیتری 300درجه -30فریزر تهرانمهندس میرزا آقایی سینا دارو33

اتاق ژرمیناتورتهرانمهندس شجاعیزیست ماده عصر34

+A لیتری مدل 125چمبر قممهندس زندینامی گستر دیبا35

+A مدل 1300چمبر تهرانخانم پورداددلتا دارو36

+A لیتری مدل 150چمبر تهرانخانم علیاریآریا سالمت سینا37

+A لیتری مدل 600 عدد یخچال 2تهرانآقای مهرانپورتوفیق دارو38

 لیتری53آونتهرانخانم دکتر بیاناتیسنجش داروی رازی39

+A لیتری مدل 600چمبر تهرانخانم پورداددلتا دارو40

+A مدل 100هود میکروبی تهرانمهندس شکریشفافارمد41

+A لیتری مدل 600چمبر مازندرانمهمندس امیدیاطمینان دارو42

 لیتری125شیکر انکوباتور معمولی تهرانمهندس کاشانیمایا زیست43

شیکر رومیزیتهرانمهندس محمدی فردتکزیما دارو البرز44

 عدد هیتر استیرر5تهرانخانم کمالیتسنیم دارو45

+A مدل 100هود میکروبی عرض شیرازدکتر عبودی+A مدل 100هود میکروبی عرض 46

+A لیتری مدل 300چمبر نیشابورخانم محمودیتریتا داروی آرتا47

+A لیتری مدل 700انکوباتور یخچالدار تهرانمهندس میرزاآقاییسینا دارو48

+A مدل 300انکوباتور یخچالدار گلستانمهندس اسالمیبه بان شیمی49

+A مدل 100هود میکروبی عرض گلستانبه بان شیمی50

ورک استیشنتهرانمهندس شکریشفافارمد51

+A لیتری مدل 1200چمبر تبریزمهندس صالحیداروسازی دانا52

53آون تهرانخانم دکتر افضلینانو دارو البرز53

A مدل 53شیکر انکوباتور یخچالدار تبریزمهندس صالحیداروسازی دانا54

A مدل 53شیکر انکوباتور یخچالدار شیرازهومن ژن پارس55

+A مدل 150دوعدد چمبر تهرانمهندس متینکیمیاگران امروز56

600دو عدد انکوباتور یخچالدار تهرانمهندس فضابخشنانو دارو57

+A مدل 100هود میکروبی عرض بندعباسآزمایشگاه پویا شیمی بندرعباس58

+A لیتری مدل 600یخچال تهرانمهرانپورتوفیق دارو59



+A مدل 400انکوباتور یخچالدار تهرانمهندس فضابخشنانو دارو60

+A مدل 600چمبر تهرانخانم دکتر شفیعیاکسیر فارمد61

+A مدل 400 عدد چمبر 2گلستانخانم دکتر کاویانایمن فارمد لوتوس62

150 عدد هود میکروبی 3تهرانمهندس ملکیتولیددارو63

100 عدد هود میکروبی 2تهرانمهندس ملکیتولیددارو64

120 عدد هود میکروبی عرض 2تهرانخانم دکتر مومن کیایینگین دارو65

100هود میکروبی رشتخانم اسماعیلیسبحان انکولوژی66

+A مدل 600یخچال مشهدخانم مهندس آراستهپرارین پارس67

درجه- 70 لیتری 60فریزر قزوینمهندس طاهرخانیکیمیا زیست پارسیان68

150آون البرزخانم دکتر مومن کیاییراژمند فارمد69

سردخانهتهرانخانم دکتر تقویسینا دارو70

اتاق چمبرتهرانخانم دکتر تقویسینا دارو71

 عدد قفسه نوری7تهرانآقای دکتر سعیدیدانشگاه شهید بهشتی تهران1

استریالیزرشهر کردآقای دکتر قره خانیدانشگاه شهر کرد2

فور آون- شیکر انکوباتور معمولینیشابورآقای دکتر نعیم زادهدانشگاه علوم پزشکی و درمانی نیشابور3

+A 600یخچال آزمایشگاهیاصفهانآقای دکتر محمدیدانشگاه اصفهان دانشکده شیمی4

بن ماری جوش سرو لوژی با درب شیبداراصفهانآقای فشندیدانشگاه صنعتی دانشکده نساجی5

0هود میکروبی کالس دو- 125شیکر انکوباتور معمولی زنجانآقای دکتر حمزه ایدانشگاه علوم پزشکی زنجان6

7
دانشگاه شاهد مرکز تحقیقات گیاهان 

دارویی
+Aهود میکروبی کالس دو  مدل تهرانآقای دکتر طالعی

125شیکر انکوباتور یخچالدار کرمانشاهآقای صادقیدانشگاه رازی کرمانشاه8

تک نفره-هود المینار کالس یک اصفهانآقای دکتر صادقیدانشگاه اصفهان9

10
دانشکده علوم و فنون - دانشگاه تهران 

نوین
+Aهود المینار کالس یک افقی مدل تهرانخانم محمودی

 طبقه4قفسه نوری کشت بافت شاهرودآقای دکتر ابراهیمیدانشگاه صنعتی شاهرود11

125آون تهرانخانم فالحیدانشگاه الزهرا12

13
دانشگاه مازندران دانشکده زیست 

شناسی
125شیکر انکوباتور یخچالدارتهرانآقای غالمی فرد

120 عرض 1هود کالس مراغهآقای جعفریدانشکده فنی و کشاورزی مراغه14

شیکر انکوباتور یخچالداررفسنجانآقای عسکریدانشگاه ولی عصر رفسنجان15

+A 1300فیتوترون تهرانآقای دکتر پدرامدانشگاه تربیت مدرس16

 عدد استریالیزر3 لیتر و 125انکوباتور -  لیتر53انکوباتور رفسنجانخانم الهام دهقاندانشگاه ولی عصر رفسنجان17

شیکر انکوباتور -125انکوباتور کاشانآقای مهرداد مرادیدانشگاه کاشان18

دانشگاه ها



350استریالیزر اردبیلآقای دکتر داوریدانشگاه محقق اردبیل19

1300فیتوترون -شیکر انکوباتور یخچالدارآملآقای دکتر اندیدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل20

شیکر انکوباتور یخچالدار-240آون -125دو عدد آون لرستاندکتر اسماعیلیدانشگاه لرستان21

شیکر رومیزی میله ایاصفهانآقای عباسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان22

 لیتر100اتو کالو شهر کردوحید مظهریدانشگاه علوم پزشکی شهر کرد23

240آون -اتاق کشت بافت + - A 600ژرمیناتور  -A 300ژرمیناتورلرستاندکتر اسماعیلیدانشگاه لرستان24

قفسه نوری کشت و بافتتهرانخانم زهرا فالحیدانشگاه الزهرا25

26
دانشکده علوم و فنون - دانشگاه تهران 

نوین
استریالیزرتهرانآقای دکتر میر معصومی

600ژرمیناتور خور اسگانآقای امینیدانشگاه خور اسگان27

+Aهود میکروبی مدل کرمانشاهآقای کریمیاندانشگاه رازی28

350تعداد هشت عدد استریالیزر تهراندکتر میر معصومیآقای دکتر میر معصومی29

عدد استریالیزر2تهراندکتر میر معصومیآقای دکتر میر معصومی30

هود میکروبی کالس دوقزوینیزدانیدانشگاه علوم پزشکی قزوین31

+A مدل 120هود کشت بافت تک نفرهتهراندکتر میر معصومیآقای دکتر میر معصومی32

+A مدل 120هود میکروبی تهرانآقای حضرتیجهاد دانشگاهی تهران33

350استریالیزر تهرانآقای حضرتیجهاد دانشگاهی تهران34

 طبقه3قفسه نوری کشت بافت مازندرانآقای مهریدانشگاه مازندران35

پاکدشتخانم تکاوردانشگاه فنی و حرفه ای36
A 1300فیتوترون 

350استریالیزر 

 لیتر75اتو کالو تهرانآقای حضرتیجهاد دانشگاهی تهران37

 لیتر75اتو کالو تهراندانشگاه آزاد شهر قدس38

 لیتر75اتو کالو مازندرانآقای مهریدانشگاه مازندران39

600 عدد آون 2مشهددکتر جباری آزاددانشگاه فردوسی40

A مدل80هود میکروبی عرض خلخالدکتر شفقتدانشگاه علوم پزشکی خلخال41

+A مدل 600شیکرانکوباتور یخچالدار تهرانآقایی نژاددانشگاه شاهد42

+A مدل 120هود میکروبی عرض ساریدکتر یاریدانشگاه فنی و حرفه ای ساری43

+A لیتری مدل 300یخچال آزمایشگاهیاصفهانآقای طاهریدانشگاه اصفهان44

+A مدل 100 عدد هود میکروبی عرض 2گرگاندکتر یوسفیدانشگاه گرگان45

 لیتر25اتو کالو گرگاندکتر یوسفیدانشگاه گرگان46

 عدد ترولی10زابلدکتر کمال الدیندانشگاه زابل47

 عدد قفسه کشت بافت سه طبقه5زابلدکتر کمال الدیندانشگاه زابل48

120هود کشت بافت عرض زابلدکتر کمال الدیندانشگاه زابل49

 طبقه3قفسه نوری کشت بافت تهرانآقایی نژاددانشگاه شاهد50



+A مدل 600 فیتوترون تهرانآقایی نژاددانشگاه شاهد51

350استریالیزر تهراندکتر احمد ونددانشگاه علوم پزشکی52

ترولیتهراندکتر احمد ونددانشگاه علوم پزشکی53

450استریالیزر تهراندکتر برغمدیدانشگاه آزاد شهرقدس54

 لیتری25اتوکالو یزددکتر نجاتیدانشگاه یزد55

+A مدل 120 عدد هود المینار کشت بافت 3زابلدکتر کمال الدیندانشگاه زابل47

شیکر رومیزی کلمپیزابلدکتر کمال الدیندانشگاه زابل48

شیکر رومیزی میله ایزابلدکتر کمال الدیندانشگاه زابل49

 عدد قفسه نوری کشت بافت سه طبقه25زابلدکتر کمال الدیندانشگاه زابل56

+A مدل 1300فیتوترون زابلدکتر کمال الدیندانشگاه زابل57

+A مدل 600ژرمیناتور تهرانآقایی نژاددانشگاه شاهد59

+A مدل 600 فیتوترون تهرانآقایی نژاددانشگاه شاهد60

+Aمدل - 20 لیتری 450فریزر تهرانآقایی نژاددانشگاه شاهد61

استریالیزرآملآقای دکتر اندیدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل62

+A مدل 120هود میکروبی عرض آملآقای دکتر گواهیدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل63

قفسه نوری کشت بافت سه طبقهآملآقای دکتر گواهیدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل64

بن ماریگلستاندکتر بهنیافردانشگاه گنبد کاووس65

 لیتری55اتوکالوگلستاندکتر بهنیافردانشگاه گنبد کاووس66

 عدد شیکر رومیزی میله ای3تهرانخانم دکتر قناتیدانشگاه تربیت مدرس67

240آون رفسنجاندکتر عسگریدانشگاه رفسنجان68

A مدل 600انکوباتور یخچالدار رشتدکتر منجمدانشگاه گیالن69

25اتوکالو تهراندکتر برغمدیدانشگاه آزاد شهرقدس70

 عدد هات پلیت3تهراندکتر برغمدیدانشگاه آزاد شهرقدس71

75اتوکالو اراکخانم دکتر صورتگردانشگاه اراک72

 لیتری125آون لرستانخانم دکتر مومنیدانشگاه لرستان73

 لیتری100اتو کالو مشهددکتر وسیعیدانشگاه فردوسی74

بن ماریدزفولدکتر سرکاکیدانشگاه جندی شاپور75

A مدل 600شیکر انکوباتور یخچالدار دزفولدکتر سرکاکیدانشگاه جندی شاپور76

بن مارییاسوجدکتر فیاضدانشگاه یاسوج77

شیکر رومیزی میله اییاسوجدکتر فیاضدانشگاه یاسوج78



A مدل 300یخچال یاسوجدکتر فیاضدانشگاه یاسوج79

قفسه نوری رشد گیاهبیرجنددانشگاه بیرجند80

+A مدل 125شیکر انکوباتور یخچالدار تهرانخانم دکتر بیداریدانشگاه تربیت مدرس81

 لیتری55اتوکالو اصفهاندکتر محمدیدانشگاه اصفهان82

 لیتری53آون اصفهاندکتر محمدیدانشگاه اصفهان83

شیکر رومیزی میله ایاصفهاندکتر محمدیدانشگاه اصفهان84

A مدل 600انکوباتور یخچالدار گیالندکتر منجمدانشگاه گیالن85

350استریالیزر ارومیهقلی زادهجهاد دانشگاهی ارومیه86

+A دو طبقه مدل 600شیکر انکوباتور یخچالدار سراواندکتر جام نیادانشگاه سراوان87

 لیتری125آون لرستاندکتر مومنیدانشگاه لرستان88

75اتوکالو اراکدکتر صورتگردانشگاه اراک89

25اتوکالو تهراندکتر برغمدیدانشگاه شهرقدس90

 عدد هات پلیت3تهراندکتر برغمدیدانشگاه شهرقدس91

+A مدل 120هود کشت بافت عرض تهران دکتر میرمعصومیدانشگاه تهران92

 لیتری22 عدد بن ماری 2تهران دکتر میرمعصومیدانشگاه تهران93

Aمدل 125شیکر انکوباتور یخچالدار تهراندکتر رامشینیپردیس ابوریحان94

ترازوتهراندکتر رامشینیپردیس ابوریحان95

رک دربدارتهراندکتر رامشینیپردیس ابوریحان96

آسیاب برقیتهراندکتر رامشینیپردیس ابوریحان97

درجه- 40 لیتری 450فریزر زنجانخانم نوید خالددانشگاه زنجان98

شیکر رومیزی میله ایزنجانخانم نوید خالددانشگاه زنجان99

شیکر رومیزی میله ایکرمانخانم دکتر رامشکدانشکده طب سنتی کرمان100

 لیتری یک طبقه400شیکر انکوباتور معمولی تهرانخانم خاکسارعلوم پزشکی تهران101

 لیتری53انکوباتور معمولی زابلخانم سوری نظامیدانشگاه زابل102

 لیتری53آون زابلخانم سوری نظامیدانشگاه زابل103

شیکر رومیزی میله ایزابلخانم سوری نظامیدانشگاه زابل104

عدد هیتر استیرر 10زابلخانم سوری نظامیدانشگاه زابل105

عدد بن ماری 2زابلخانم سوری نظامیدانشگاه زابل106



A لیتری مدل 300شیکر انکوباتور یخچالدار سنندجدکتر حیدریدانشگاه کردستان107

قفسه استیلتهرانخانم فالحدانشگاه الزهرا108

 لیتری100اتوکالو آملخانم رهاییمرکز فن آوری آوری های نوین آمل109

 لیتری25اتوکالو اصفهاندکتر صادقیدانشگاه اصفهان110

عدد کمد نگهداری مواد 3همداندکتر پورتقیدانشگاه مالیر111

350عدد استریالیزر  5تهرانخانم رزاقیجهاد دانشگاهی تهران112

180عدد هود کشت بافت  2تهرانخانم رزاقیجهاد دانشگاهی تهران113

عدد هیتر استیرر 2تهرانخانم رزاقیجهاد دانشگاهی تهران114

100اتوکالو تهرانخانم رزاقیجهاد دانشگاهی تهران115

هیتر استیررمازندراندکتر سروریدانشگاه نوشیروانی بابل116

 عدد هیتر استیرر2قزویندانشگاه امام خمینی قزوین117

شیکر رومیزی میله ایاصفهان مهندس امینیدانشگاه آزاد خوراسگان118

+A لیتر 600ژرمیناتور اصفهانمهندس امینیدانشگاه آزاد خوراسگان119

A مدل 150شیکر انکوباتور یخچالدار دزفولدکتر سرکاکیدانشگاه جندی شاپور120

شیکر رومیزی میله ایکرماندکتر سرچشمه پوردانشگاه باهنر کرمان121

180هود کشت بافت کرماندکتر سرچشمه پوردانشگاه باهنر کرمان122

 لیتری125انکوباتور معمولی کرماندکتر سرچشمه پوردانشگاه باهنر کرمان123

استریالیزرشهر کرددکتر غضنفریشرکت فناور زیست دژگرد کلونچی1

شیکر رومیزی میله ایاصفهانآقای زاده عباسشرکت پرتو نگاران سالمت پارس2

لیتر1000اتو کالو + -A 180هود کشت بافت -استریالیزر مازندرانآقای دکتر قانعیشرکت زر کشت3

+Aهود کشت بافت یک نفره تهرانآقای عالیفرشرکت خاور میانه شرق4

600ژرمیناتورمرودشتآقای انصاری مرو دشت87شرکت کشت گستر 5

استریالیزرتهرانخانم خسرویشرکت کشت بافت طال6

+A مدل 180هود کشت بافت عرض کردستاندکتر ید اللهیشرکت ایرانیان7

+A نفره 2هود کشت بافت البرزآقای جزنیآقای جزنی8

استریالیزر -1هود کالس مهالتمهندس صالحیگلخانه گل و گیاه صالحی9

350استریالیزر-1هود المینار کالس البرزآقای دکتر صفی پورآقای دکتر صفی پور10

استریالیزرشهر کردخانم غضنفریشرکت فناور زیست دژگرد کلونچی11

استریالیزرقزوینخانم خلجخانم خلج12

استریالیزرمهالتآقای صالحیگلخانه گل و گیاه صالحی13

120هود کشت بافت -  عدد استریالیزر 3تعداد تهرانآقای عالیفرشرکت گل و گیاه خاورمیانه14

شرکت کشت بافت



استریالیزرقزوینسرکار خانم افتخاریشرکت نهال گستر رویان15

شیکر انکوباتور-120هود کشت بافت -350استریالیزرمهالتآقای صالحیگلخانه گل و گیاه صالحی16

 لیتری150آون آقای کاشانیشرکت توسعه فناوری17

+A مدل 180هود کشت بافت مهدی زادهمهدی زاده18

350استریالیزر اردبیلآقای صادقیتعاونی آراز19

قفسه نوری کشت بافت چهار طبقه- استریالیزر +- Aهود کشت بافت دونفره مدل اهوازآقای شاوریگلخانه فدک رزکان20

 لیتر100اتو کالو اهوازآقای شاوریگلخانه فدک رزکان21

+A مدل 120هود میکروبی عرض کرجخانم دکتر شوشتریگلنان پوراتوس22

180فیلتر باکس عرض کرجآقای دکتر نظرعلیگلنان پوراتوس23

+A مدل 120هود کشت بافت عرض تهراندکتر وحدتیگل و گیاه خاورمیانه24

350استریالیزر تهراندکتر وحدتیگل و گیاه خاورمیانه25

+A عدد هود کشت بافت دو نفره مدل 3نیشابورمهندس حسین آبادیکشت و صنعت جوین26

+Aشیکر انکوباتور یخچالدار چهارقلو مدل نیشابورمهندس حسین آبادیکشت و صنعت جوین27

 لیتری125آون نیشابورمهندس حسین آبادیکشت و صنعت جوین28

450 عدد استریالیزر 3نیشابورمهندس حسین آبادیکشت و صنعت جوین29

+A مدل 120هود کشت بافت تهرانخانم دکتر افغانیزیست بانی پایا30

350استریالیزر تهرانخانم دکتر افغانیزیست بانی پایا31

+A مدل 180سه عدد هود کشت بافت تهراندکتر یدالهی32

350 عدد استریالیزر  5تهراندکتر یدالهی33

+Aهود کشت بافت تک نفره مدل محالتخانم کرمعلی34

350استریالیزر محالتخانم کرمعلی35

350عدد استریالیزر  2تهرانخانم دکتر افغانیزیست بانی پایا36

+A مدل 100هود کشت بافت رومیزی عرض تهرانخانم سبحانی فردکشت بافت مینو رز37

هات پلیتتهرانخانم سبحانی فردکشت بافت مینو رز38

 لیتری25اتوکالو تهرانخانم سبحانی فردکشت بافت مینو رز39



شیکر رومیزی میله ایتهرانخانم دکتر مرادیژینو زیست فناوری40

+A مدل 100هود کشت بافت رومیزی عرض تهرانخانم دکتر مرادیژینو زیست فناوری41

 لیتری25اتوکالو تهرانخانم دکتر مرادیژینو زیست فناوری42

350عدد استریالیزر  2 تهرانخانم دکتر افغانیزیست بانی پایا43

180 عرض 1دو عدد هود المینار کالس مازندرانتبریزیمجتمع کشاورزی گروه ایران سبز44

350عدد استریالیزر  3مازندرانتبریزیمجتمع کشاورزی گروه ایران سبز45

350استریالیزر تهرانمهندس مقدمکشت بافت کشتینو46

350 عدد استریالیزر 3البرزدکتر حسامیکشت بافت حسامی47

+A مدل 180 عدد هود کشت بافت عرض 2اصفهانمهندس عبدالهیپرتیکان بذر گستر48

350استریالیزر مازندرانمهندس قانعیزرکشت49

120 لف عرض 1هود کالس 2مازندرانتبریزیمجتمع کشاورزی گروه ایران سبز50

استریالیزر 2مازندرانتبریزیمجتمع کشاورزی گروه ایران سبز51

350استریالیزر شیرازمهندس قنبریزیما خرم اریان52

 با استریالیزر120 عدد هود لف عرض 2 مازندرانقهرمانیمجتمع کشاورزی گروه ایران سبز53

+A مدل 180هود کشت بافت اصفهانمهندس بهبهانیانبوه کشت اصفهان54

53آون البرزمهندس وفاجوییگلنان پوراتوس55

120هود شیمی عرض البرزمهندس وفاجوییگلنان پوراتوس56

+A مدل 180هود کشت بافت اصفهانمهندس بهبهانیانبوه کشت اصفهان57

+A لیتری مدل 600 عدد ژرمیناتور 2کشت و صنعت امام خمینی58

 تا استریالیزر4تبریزآقای مسعودیفرادارو کشت تبریز59

600ژرمیناتور اهوازمهندس بلدیکشت و صنعت سلمان فارسی60

300ژرمیناتور اصفهانخانم شادمان61

350 با دو عدد استریالیزر 120 عدد هود لف 2مازندرانمحمدصادق62

350 با دو عدد استریالیزر 120 عدد هود لف 2مازندرانقهرمان63

120هود کشت بافت تهرانخاورمیانه شرق64

180هود کشت بافت اصفهانانبوه کشت اصفهان65

120هود کشت بافت قزوینمهندس عزیزمحمدی66



180-120فیلتر باکس عرض تهراندکتر صنعتیپژوهشگاه ملی مهندس ژنتیک1

استریالیزرتهرانآقای حضرتیآقای حضرتی2

+A لیتری 600تعداد سه عدد ژرمیناتور تهرانخانم فالح حسینیموسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع3

استریالیزرتهرانآقای حضرتیآقای حضرتی4

عدد ژرمیناتور2البرزمهندس کمیجانیموسسه اصالح بذر و نهال5

350استریالیزرالبرزدکتر نوروزیموسسه تحقیقات اصالح و تهیه6

120هود میکروبی تهراندکتر صنعتیپژوهشگاه ملی مهندس ژنتیک7

120عدد هود کشت بافت 8-350عدد استریالیزر8 البرزدکتر هداوندپژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی8

+Aتهرانخانم فالح حسینیموسسه جنگل ها و مراتع9  لیتر600عدد ژرمیناتور 3

 طبقه4 عدد قفسه نوری کشت بافت 2ساریمهندس صابر بوالحقپژوهشکده ژنتیک طبرستان10

350استریالیزر مازندرانخانم حسینیاتحادیه باغداران11

350 عدد استریالیزر 4البرزدکتر هداوندپژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی12

125 عدد آون 3البرزدکتر هداوندپژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی13

+A مدل 300 عدد شیکر انکوباتور یخچالدار 2البرزدکتر هداوندپژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی14

+A مدل 180 عدد هود کشت بافت 4البرزدکتر هداوندپژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی15

 عدد بدنه اتاق کشت بافت5البرزدکتر هداوندپژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی16

55اتوکالو کردستاندکتر شمیپارک علم و فناوری کردستان17

+A مدل 125شیکر انکوباتور یخچالدار کردستاندکتر شمیپارک علم و فناوری کردستان18

 لیتری300آون کردستاندکتر شمیپارک علم و فناوری کردستان19

+A مدل 120هود میکروبی عرض کردستاندکتر شمیپارک علم و فناوری کردستان20

+A لیتری مدل 600 عدد ژرمیناتور 2اهوازدکتر موذننیشکر اهواز21

 لیتری53آون تهراندکتر قفقازیطبا زیست پلیمر22

پژوهشگاه و مراکز تحقیقاتی



+Aمدل 120هود میکروبی افغانستانآفای یوسفیآسیا فارما1

100 عرض 2هود المینار کالس تبریزآقای دکتر نظامیشرکت زیست فناور پینار2

+A مدل 125شیکر انکوباتور یخچالدار تهرانآقای حدادشرکت گلنان پور اتوس3

+Aمدل 120هود میکروبی 3تعداد افغانستانآقای یوسفی آسیا فارما4

استریالیزر- هود کشت بافت تک نفرهالبرزمهندس سلیمانآقای مهندس سلیمان5

 عدد استریالیزر4- نفره2هود کشت بافت - هود کشت بافت یک نفرهکردستانآقای دکتر یدالهیآقای دکتر یدالهی6

+A 300ژرمیناتور گرگانآقای سید حسینیشرکت نمونه واثق7

هود المینار کشت بافتتهرانآقای دکتر یدالهیدکتر یدالهی8

600آون تهرانمهندس حسین علیشرکت صبا تجهیز9

400عدد چمبر A+ 2تهرانمهندس محمدیانشرکت رادبهین دانش10

+A لیتر 600ژرمیناتور تهرانمهندس زمانیشرکت هوران11

انکوباتور معمولیلرستانخانم شادابفرفجر صبا12

+A لیتر مدل 400عدد چمبر 2تهرانمهندس محمدیانرادبهین دانش13

+A لیتر مدل 150یخچال تهرانمهندس منفردماد آزما14

450استریالیزر تبریزساقوتیساقوتی15

+A مدل 120هود کشت بافت قممرادپورمرادپور16

+Aهود کشت بافت دونفره مدل تهرانزمانیزمانی17

+A مدل 600ژرمیناتور تهرانزمانیزمانی18

+A لیتری مدل 300چمبر تهرانمهندس فاتحیدانشور شیمی19

بن ماریتبریزخانم عابدینیفرایند تجهیز تبریز20

قفسه نوری کشت بافت چهار طبقهیزدمهندس صامعیکاالی پزشکی حکمت21

350استریالیزر یزدمهندس صامعیکاالی پزشکی حکمت22

450استریالیزر تهرانبراتی23

+A لیتری مدل 150یخچال اهوازامیدیانفوالد کاوه اروند24

قفسه نوری کشت بافت سه طبقهتهرانمهندس سجادیکاسپین کوهدشت25

شرکت ها



+A مدل 120 عدد هود کشت بافت عرض 2تهرانمهندس عالیفر26

350 عدد استریالیزر 2تهرانمهندس عالیفر27

+A مدل 180هود کشت بافت عرض اهوازمهندس شاوری28

دو عدد قفسه نوری کشت بافت چهار طبقهاهوازمهندس شاوری29

ترولیاهوازمهندس شاوری30

350استریالیزر اهوازمهندس شاوری31

350استریالیزر تهرانرنگریز32

انکوباتور دو درب معمولی و یخچالدارتهرانمهندس بابایی33

120هود شیمی عرض تهرانمهندس بابایی34

کمد نگهداری موادتهرانمهندس بابایی35

 لیتری53 عدد آون 3تهرانمهندس بابایی36

+A لیتری مدل 150 عدد چمبر 2تهرانمهندس باباییشیمی ساختمان37

+A مدل 80هود میکروبی عرض تهرانمهندس بابایی38

+A مدل 180هود کشت بافت مازندرانمهندس خسرویخزرطب39

350استریالیزر مازندرانمهندس خسرویخزرطب40

قفسه نوری کشت بافت سه طبقهمازندرانمهندس خسرویخزرطب41

ترولیمازندرانمهندس خسرویخزرطب42

+A مدل 125شیکر انکوباتور یخچالدار مازندرانمهندس خسرویخزرطب43

350دو عدد استریالیزر تهرانمهندس حقیقت پرست44

+A مدل 600یخچال تهران+A مدل 600یخچال زرکام45

ورک استیشنتهرانخانم جعفریتری تاژن46

53آون تهرانمهندس احمدیشیمی ساختمان47

125آون تهرانمهندس افضلیکانی کاران آسیا48

+A مدل 180هود کشت بافت عرض مازندرانپورقاسم49

350دو عدد استریالیزر مازندرانپورقاسم50

شیکر رومیزی فنریتهرانزیست فناوری گیتی ژن51

+A مدل 120 عدد هود کشت بافت عرض 2تهرانمهندس عالیفر52

350 عدد استریالیزر 2تهرانمهندس عالیفر53

+A مدل 180هود کشت بافت عرض اهوازمهندس شاوریگلخانه رزکان54



دو عدد قفسه نوری کشت بافت چهار طبقهاهوازمهندس شاوریگلخانه رزکان55

ترولیاهوازمهندس شاوریگلخانه رزکان56

350استریالیزر اهوازمهندس شاوریگلخانه رزکان57

+A مدل 180هود کشت بافت قممهندس اقدامی58

350استریالیزر قممهندس اقدامی59

A لیتری مدل 600انکوباتور یخچالدار بندرعباسخانم غالمی60

350استریالیزر تهرانمهندس کدیورپایا وردآسا61

350استریالیزر عراقعبدالعثمان62

 عدد هات پلیت2عراقعبدالعثمان63

 عدد شیشه جار5000عراقعبدالعثمان64

 لیتری100اتوکالو عراقعبدالعثمان65

120 عدد هود کشت بافت عرض 2عراقعبدالعثمان66

350استریالیزر عراقعبدالعثمان67

+A مدل 120 عدد هود کشت بافت عرض 2اصفهانخانم مهندس حقیرمهندسی پزشکی نوین68

 لیتری75اتوکالو خراسان رضویمهندس ایروانیماکیان فسفات69

 لیتری600 عدد آون 10تهرانخانم کاظمیطبا زیست پلیمر70

90هود المینار عرض تهرانمهندس بابایی71

150هود المینار عرض تهرانمهندس بابایی72

180هود المینار عرض تهرانمهندس بابایی73

 لیتری100اتوکالو تهرانمهندس کاظمیصنایع پزشکی فارمد74

75EME350استریالیزر لبنانفرحات

76EMEدو عدد ترولیلبنانفرحات

77EMEمدل 100دو عدد هود میکروبی عرض لبنانفرحات A+

78EMEبا شیرگاز120هود کشت بافت عرض لبنانفرحات 

79EMEبا شیرگاز100هود کشت بافت عرض لبنانفرحات 

80EMEدو عدد قفسه نوری کشت بافت سه طبقهلبنانفرحات

81EMEلیتری150آون لبنانفرحات 

82EMEعدد شیشه کشت بافت1500لبنانفرحات 

83EMEعدد مجنتا1000لبنانفرحات 



84KTG450استریالیزر تهران

چمر تست دما و رطوبتتهرانمهندس خداکرمیعلم و صنعت آوا85

دو عدد ترولیاصفهانآقای محمد صادق86

شیکر رومیزی میله ایتبریزمهندس الیقیخوشگوار87

+A مدل 600انکوباتور یخچالدار تبریزمهندس الیقیخوشگوار88

350استریالیزر تهرانموالیی89

120دوعدد هود میکروبی عراقمهندس یزدانی90

100اتوکالو تهرانمهندس کاظمیفارمد پالست91

 لیتری53آون البرزخانم پارساسیلیکون کابل یاقوت92

بن ماریزنجانمهندس موالییآمیزه های پلیمری ابهر93

+A لیتری مدل 300یخچال فریزر البرزخانم مهندس آقاکشی پورزرکام94

+A مدل 600چمبر اصفهانمهندس عزیزیکیان سامان اسپادان95

 لیتری400آون تهرانمهندس خاوریپاپک پارسیان96

350استریالیزر کرمانشاهمهندس قاسمیکاال پزشکی فارابی97

400آون تهرانمهندس صرافآریا رازی98

 لیتری1100 عدد آون 4تهرانمهندس رحمانیجهش طب99

53آون تهرانمهندس خداکرمیعلم و صنعت آوا100

101EMEبا پایه100سه عدد هود شیمی عرض لبنانفرحات 

+A تست دما مدل 600چمبر البرزخانم مهندس پارساسیلیکون کابل یاقوت102

A طلقی 53شیکر انکوباتور معمولی تهراندکتر عزیزلو103

125آون مشهددکتر مزینیدکتر مزینی1

125آون چها محال بختیاریآقای دکتر پناهیآزمایشگاه کوثر2

350استریالیزر + -A مدل 120هود میکروبی مشهددکتر مزینیدکتر مزینی3

عدد هود میکروبی مدلA+ 3تهراندکتر حکمتآزمایشگاه یادگار4

فیلتر باکستهراندکتر حکمتآزمایشگاه یادگار5

ورک استیشنتهراندکتر حکمتآزمایشگاه یادگار6

+A مدل 180هود کشت بافت عرض چها محال بختیاریدکتر یدالهیدکتر یدالهی7

350 عدد استریالیزر 4چها محال بختیاریدکتر یدالهیدکتر یدالهی8

ظرف کشت بافتمشهدآقای خزاییآزمایشگاه کوروش9

استریالیزرقزوینآقای جهانی10

 عدد استریالیزر6فردیسدکترحسامیگلخانه گل و گیاه حسامی11

آزمایشگاه ها و بیمارستان ها



 لیتری55اتوکالو پردیسدکتر محمدیپژوهشکده علوم شناختی12

+A مدل 120هود کشت بافت عرض تهراندکتر افغانیزیست بانی پایا13

350استریالیزر تهراندکتر افغانیزیست بانی پایا14

ورک استیشنتهرانمهندس اکبریانستیتو پاستور15

+A لیتری مدل 125شیکر انکوباتور یخچالدار تهرانخانم اشرفیبیمارستان رجایی16

 لیتری150درجه - 86فریزر تهراندکتر بهروزآلکا طب17


