
 (Core Facility) مرکزی تحقیقاتهای  آزمایشگاهزه حو 1401سال  اولنیمه  جدول هزینه خدمات رم ف

 

 6از  1صفحه 

 

  

 1401تعرفه سال  های مرتبطدستگاه نام خدمت ردیف

 ریال 250.000 و ... رک و قفس مخصوص NMRIفروش موش غیر همخون   1

 ریال 650.000 و ... رک و قفس مخصوص BALB/Cو  C57فروش موش همخون   2

 ریال 600.000 رک و قفس مخصوص و ... آلبینو Wistar  )موش صحرایی( نژاد Ratفروش   3

 هفته ۱۸با سن زیر  Nude موش فروش  4
  IVCرک و قفس مخصوص 

 و ... clean roomدر  
 ریال 5.000.000

 هفته ۱۸با سن باالی  Nudeفروش موش   5
  IVCرک و قفس مخصوص 

 و ... clean roomدر  
 ریال 3.000.000

6  
ه مصرفی در ی یک وسیل( براMouse Embryo Assay) آزمون جنین موش

IVF 
 ریال 30.000.000 جنین شناسی مایشگاه مجهززآ

 ریال 40.000.000 آزمایشگاه مجهز جنین شناسی IVFبرای یک ماده مصرفی در  (MEA) آزمون جنین موش  7

8  
تحریک تخمک گذاری شده حاوی  BALB/Cو یا  /C57موش سوری/فروش 

 روزه 0.5جنین 
 ریال ۱.300.000 رک و قفس مخصوص و ...

9  
یک تخمک گذاری شده حاوی جنین رحت C57/BALB/Cموش سوری/فروش 

 روزه ۱.5
 ریال ۱.500.000 رک و قفس مخصوص و ...

10  
تحریک تخمک گذاری شده حاوی جنین  C57/BALB/Cموش سوری/فروش 

 روزه3
 ریال ۱.600.000 رک و قفس مخصوص و ...

 الیر 2.500.000 .رک و قفس مخصوص و .. روزه 0.5ریک تخمک گذاری شده حاوی جنین فروش رت تح  11

 ریال 2.300.000 رک و قفس مخصوص و ... روزه ۱.5فروش رت تحریک تخمک گذاری شده حاوی جنین   12



 (Core Facility) مرکزی تحقیقاتهای  آزمایشگاهزه حو 1401سال  اولنیمه  جدول هزینه خدمات رم ف

 

 6از  2صفحه 

 

 1401تعرفه سال  های مرتبطدستگاه نام خدمت ردیف

 ریال50.000هر نوبت تزریق برای هر سر حیوان  سرنگ، مقید کننده، لوله موئین تزریقات موش کوچک آزمایشگاهی  13

 ریال 60.000نگیری برای هر سر حیوان خو تبهر نو موئین سرنگ، مقید کننده، لوله خونگیری موش کوچک آزمایشگاهی  14

 Nude نگهداری موش  15
  IVCرک و قفس مخصوص 

 clean roomدر  
 ریال ۱00.000هر سر روزانه 

 رک و قفس مخصوص نگهداری موش کوچک آزمایشگاهی  16
 ریال 20.000نه مشتری درون سازمانی روزا

 ریال 50.000روزانه   مشتری برون سازمانی

 ریال ۱00.000هر نوبت تزریق برای هر سر حیوان  سرنگ، مقید کننده راییحصقات موش ریزت  17

 ریال 200.000هر نوبت خونگیری برای هر سر حیوان  سرنگ، مقید کننده خونگیری موش صحرایی  18

 ژسرنگ گاوا گاواژ موش کوچک/موش صحرایی  19
 ریال ۱00.000 موش کوچکهر نوبت برای هر 

 الیر 200.000 رتهر  یهر نوبت برا

 موش صحرایی نگهداری  20
 برون سازمانی ریال 70.000روزانه  رک و قفس مخصوص

 ریال درون سازمانی 55.000

 ایجاد حیوان مدل زخم  21
بیهوشی، تراشیدن موها، ست جراحی، پانچ، 

 استریومیکروسکوپ
 ریال۱.500.000ایجاد هر حیوان 

22  

 

 ی سطحی بدنپیوند بافت در اعضا

 

ست جراحی،   ،بیهوشی، تراشیدن موها

 وپکیکروساستریوم
 ریال۱.500.000هر حیوان 

 پیوند بافت در اعضای داخلی بدن  23
بیهوشی، تراشیدن موها، ست جراحی، 

 استریومیکروسکوپ
 الیر 2.000.000هر حیوان 



 (Core Facility) مرکزی تحقیقاتهای  آزمایشگاهزه حو 1401سال  اولنیمه  جدول هزینه خدمات رم ف

 

 6از  3صفحه 

 

 1401تعرفه سال  های مرتبطدستگاه نام خدمت ردیف

 ریال ۱.500.000هر حیوان  فس مخصوصرک و ق آزمون ساختارهای بایوسنتتیک)مهندسی بافت( در اعضای سطحی بدن   24

 ریال 2.000.000هر حیوان  رک و قفس مخصوص ای داخلی بدنتیک)مهندسی بافت( در اعضتآزمون ساختارهای بایوسن  25

 ریال ۱00.000هر نوبت تزریق برای هر حیوان  سرنگ، مقید کننده، سرسوزن تزریقات خرگوش آزمایشگاهی  26

 نگ، مقید کننده، سرسوزنسر خونگیری خرگوش آزمایشگاهی  27

 ر حیوان ری برای هیگهر نوبت خون

  ریال ۱50.000ی لیتر میل 5تا 

 ریال 200.000میلی لیتر  20تا  5

 ریال 250.000میلی لیتر  35تا  20

 ریال 300.000میلی لیتر  45تا  35

 ریال ۱50.000خونگیری درون سازمانی: 

 رک و قفس مخصوص خرگوش آزمایشگاهی نگهداری  28
 لاری ۸0.000مشتری درون سازمانی: روزانه 

 ریال ۱۸0.000مشتری برون سازمانی: روزانه 

 هاز اعضا و بافت انمونه برداری   29
بیهوشی/ بی حسی، پانچ، 

 استریومیکروسکوپ
 ریال 700.000هر نوبت نمونه برداری برای هر حیوان 

 لیار ۱.000.000هر نوبت تعویض پانسمان  بیهوشی، سرنگ شستشو، نرمال سالین تعویض پانسمان و شستشوی زخم  30

 ratاستحصال اسپرم موش/  31
 وپتری دیش، محیط کشت  جراحی،لوازم 

... 

 ریال ۱.000.000درون سازمانی هر حیوان: 

 ریال 4.000.000برون سازمانی هر حیوان 

 Ratاستحصال تخمک نابالغ موش/  32
لوازم جراحی، پتری دیش، محیط کشت و 

... 

 ریال 2.000.000درون سازمانی هر حیوان: 

 ریال 3.000.000وان برون سازمانی هر حی

 تخمک بالغاستحصال   33
ط کشت و حیلوازم جراحی، پتری دیش، م

... 

 ریال 3.000.000درون سازمانی هر حیوان: 

 ریال 7.000.000برون سازمانی هر حیوان 



 (Core Facility) مرکزی تحقیقاتهای  آزمایشگاهزه حو 1401سال  اولنیمه  جدول هزینه خدمات رم ف

 

 6از  4صفحه 

 

 1401تعرفه سال  های مرتبطدستگاه نام خدمت ردیف

34  IVF /در موشRat آزمایشگاهی 
لوازم جراحی، پتری دیش، محیط کشت و 

... 

 :تخمک 60هر ران شامل حداکثر 

 ریال 7.000.000درون سازمانی 

 ریال ۱5.000.000ن سازمانی برو

 تزریق درون سیتوپالسمی اسپرم حیوانات آزمایشگاهی  35
لوازم جراحی، میکرومنیپوالتور، پتری 

 دیش، محیط کشت و ...

 :تخمک 50هر ران شامل حداکثر 

 ریال 5.200.000 درون سازمانی

  ریال ۱2.000.000 برون سازمانی

 ایشگاهینات آزمروزه حیوا 5تا  3بیوپسی از جنین   36
ی، میکرومنیپوالتور، پتری لوازم جراح

 یط کشت و ...دیش، مح

 جنین:  30حیوان ماده یا  2هر ران شامل حداکثر 

 ریال  6.000.000درون سازمانی 

 ریال ۱3.000.000برون سازمانی 

 ارزیابی اسپرم موش/رت  37
کشت و لوازم جراحی، پتری دیش، محیط 

... 
 الری 5.000.000هر حیوان 

 ال جنین(ک تخمک گذاری تا انتقحریوسه از ت)تمامی پر قال جنینانت  38
بیهوشی، تراشیدن موها، ست جراحی 

 تخصصی، استریومیکروسکوپ

 گیرنده حیوان 2ران شامل حداکثر  هر

 ریال ۸.000.000 درون سازمانی

 ریال ۱7.000.000برون سازمانی 

 ریال ۱.000.000 مریتا ،هات بالک ،نریرستر (tail bleeding time) وانیاز دم ح یزیمدت زمان خونر یتست انعقاد  39

 ریال ۱.200.000 یا، ست جراحموه دنیشترا ،یهوشیب عمل وازکتومی در موش کوچک  40

 ریال ۱.500.000 یموها، ست جراح دنیتراش ،یهوشیب عمل وازکتومی در موش صحرایی  41

 ریال 2.000.000 یموها، ست جراح دنیتراش ،یهوشیب خرگوشعمل وازکتومی در   42



 (Core Facility) مرکزی تحقیقاتهای  آزمایشگاهزه حو 1401سال  اولنیمه  جدول هزینه خدمات رم ف

 

 6از  5صفحه 

 

 1401تعرفه سال  های مرتبطدستگاه نام خدمت ردیف

 ریال ۱.500.000 یموها، ست جراح دنیتراش ،یهوشیب برداشت بیضه در موش آزمایشگاهی عمل  43

 ریال 2.000.000 یموها، ست جراح دنیتراش ،یهوشیب عمل برداشت بیضه در رت  44

 ریال 2.500.000 یجراحموها، ست  دنیتراش ،یهوشیب عمل برداشت بیضه در خرگوش  45

 ریال 2.000.000 یموها، ست جراح دنیتراش ،یهوشیب ر موش آزمایشگاهی( دOHEتخمدان ها ) عمل برداشت رحم و  46

 ریال 2.000.000 یموها، ست جراح دنیتراش ،یهوشیب ( در رتOHEو تخمدان ها ) داشت رحمعمل بر  47

 لریا 3.500.000 یموها، ست جراح دنیتراش ،یهوشیب ( در خرگوشOHEعمل برداشت رحم و تخمدان ها )  48

 ریال 2.500.000 یموها، ست جراح دنیتراش ،یهوشیب کوسلیوارموش مدل  جادیا  49

50  
 ابتیدموش مدل  جادیا

 رک و قفس مخصوص نر،ینگ، رسترسر
 ریال 5.000.000

 *تهیه استرپتوزوتوسین بر عهده مشتری است

 سایر جراحی ها  51
ست جراحی، بیهوشی، تراشیدن موها، 

 استریومیکروسکوپ
 بسته به نوع عمل متفاوت می باشد

 ریال ۱00.000هر نوبت عکسبرداری  دوربین حی در طول دورهیا محل جرا ، تومورعکس برداری از حیوان  52



 (Core Facility) مرکزی تحقیقاتهای  آزمایشگاهزه حو 1401سال  اولنیمه  جدول هزینه خدمات رم ف

 

 6از  6صفحه 

 

 1401تعرفه سال  های مرتبطدستگاه نام خدمت ردیف

 ریال ۱00.000 لیسکو توموراندازه گیری سایز   53

 ریال ۸0.000 ترازو اندازه گیری وزن موش/رت  54

 ریال برای هر بار ورود به اتاق 500.000 لباس و پوشش مخصوص تاق تمیز موش های نیوداستفاده از خدمات ا  55

 )سوری( NMRIفروش سرم  موش   56
 ن،ییرک و قفس مخصوص، لوله مو

 و سمپلر پتیپ وژ،یفیسانتر وب،یکروتیم
 ریال 2.300.000لیتر  هر میلی

 c57یا  BALB/Cفروش سرم  موش   57
 ن،ییرک و قفس مخصوص، لوله مو

 و سمپلر پتیپ وژ،یفیسانتر وب،یکروتیم
 ریال 2.700.000لیتر  هر میلی

  الیر 4.000.000مبلغ  یموها، ست جراح دنیتراش ،یهوشیب حرایی مدل اندومتریوزایجاد موش ص  58

 

 پست الکترونیک شماره تماس تخصص درکم نام خانوادگی نام ردیف

 ثلبیولوژی تولید م دکتری تخصصی حیدرنژاد  علیرضا  ۱
021-

22432020 

 301داخلی 
a.heidarnejad@avicenna.ac.ir 

 - دیپلم بیسودان مجید  2
021-22432020 

 218داخلی 
- 

 - کارشناسی سلیمانی حامد   3
021-22432020 

 315داخلی 
- 

 


