حوزه آزمایشگاه های مرکزی تحقیقات ()Core Facility

فرم جدول هزینه خدمات نیمه اول سال 1401

نام خدمت

دستگاههای مرتبط

تعرفه سال 1401

ردیف

1

فروش موش غیر همخون NMRI

رک و قفس مخصوص و ...

 250.000ریال

2

فروش موش همخون  C57و BALB/C

رک و قفس مخصوص و ...

 650.000ریال

3

فروش ( Ratموش صحرایی) نژاد Wistarآلبینو

رک و قفس مخصوص و ...

 600.000ریال

4

فروش موش  Nudeبا سن زیر  ۱۸هفته

5

فروش موش  Nudeبا سن باالی  ۱۸هفته
آزمون جنین موش ( )Mouse Embryo Assayبرای یک وسیله مصرفی در

6

IVF

7

آزمون جنین موش ( )MEAبرای یک ماده مصرفی در IVF

رک و قفس مخصوص IVC
در  clean roomو ...
رک و قفس مخصوص IVC
در  clean roomو ...

 5.000.000ریال
 3.000.000ریال

آزمایشگاه مجهز جنین شناسی

 30.000.000ریال

آزمایشگاه مجهز جنین شناسی

 40.000.000ریال

رک و قفس مخصوص و ...

 ۱.300.000ریال

رک و قفس مخصوص و ...

 ۱.500.000ریال

رک و قفس مخصوص و ...

 ۱.600.000ریال

11

فروش رت تحریک تخمک گذاری شده حاوی جنین  0.5روزه

رک و قفس مخصوص و ...

 2.500.000ریال

12

فروش رت تحریک تخمک گذاری شده حاوی جنین  ۱.5روزه

رک و قفس مخصوص و ...

 2.300.000ریال

8
9
10

فروش موش سوری /C57/و یا  BALB/Cتحریک تخمک گذاری شده حاوی
جنین  0.5روزه
فروش موش سوری BALB/C/C57/تحریک تخمک گذاری شده حاوی جنین
 ۱.5روزه
فروش موش سوری BALB/C/C57/تحریک تخمک گذاری شده حاوی جنین
3روزه

صفحه  1از 6
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فرم جدول هزینه خدمات نیمه اول سال 1401
نام خدمت

دستگاههای مرتبط

تعرفه سال 1401

ردیف

13

تزریقات موش کوچک آزمایشگاهی

سرنگ ،مقید کننده ،لوله موئین

هر نوبت تزریق برای هر سر حیوان 50.000ریال

14

خونگیری موش کوچک آزمایشگاهی

سرنگ ،مقید کننده ،لوله موئین

هر نوبت خونگیری برای هر سر حیوان  60.000ریال

15

نگهداری موش Nude

16

نگهداری موش کوچک آزمایشگاهی

رک و قفس مخصوص

17

تزریقات موش صحرایی

سرنگ ،مقید کننده

هر نوبت تزریق برای هر سر حیوان  ۱00.000ریال

18

خونگیری موش صحرایی

سرنگ ،مقید کننده

هر نوبت خونگیری برای هر سر حیوان  200.000ریال

19

گاواژ موش کوچک/موش صحرایی

سرنگ گاواژ

20

نگهداری موش صحرایی

21

ایجاد حیوان مدل زخم

22

پیوند بافت در اعضای سطحی بدن

23

پیوند بافت در اعضای داخلی بدن

رک و قفس مخصوص IVC
در clean room

رک و قفس مخصوص

هر سر روزانه  ۱00.000ریال
مشتری درون سازمانی روزانه  20.000ریال
مشتری برون سازمانی روزانه  50.000ریال

هر نوبت برای هر موش کوچک  ۱00.000ریال
هر نوبت برای هر رت  200.000ریال
روزانه  70.000ریال برون سازمانی
 55.000ریال درون سازمانی

بیهوشی ،تراشیدن موها ،ست جراحی ،پانچ،
استریومیکروسکوپ
بیهوشی ،تراشیدن موها ،ست جراحی،
استریومیکروسکوپ
بیهوشی ،تراشیدن موها ،ست جراحی،
استریومیکروسکوپ
صفحه  2از 6

ایجاد هر حیوان ۱.500.000ریال

هر حیوان ۱.500.000ریال

هر حیوان  2.000.000ریال
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فرم جدول هزینه خدمات نیمه اول سال 1401
ردیف

نام خدمت

دستگاههای مرتبط

تعرفه سال 1401

24

آزمون ساختارهای بایوسنتتیک(مهندسی بافت) در اعضای سطحی بدن

رک و قفس مخصوص

هر حیوان  ۱.500.000ریال

25

آزمون ساختارهای بایوسنتتیک(مهندسی بافت) در اعضای داخلی بدن

رک و قفس مخصوص

26

تزریقات خرگوش آزمایشگاهی

سرنگ ،مقید کننده ،سرسوزن

27

خونگیری خرگوش آزمایشگاهی

سرنگ ،مقید کننده ،سرسوزن

هر حیوان  2.000.000ریال
هر نوبت تزریق برای هر حیوان  ۱00.000ریال
هر نوبت خونگیری برای هر حیوان
تا  5میلی لیتر  ۱50.000ریال
 5تا  20میلی لیتر  200.000ریال
 20تا  35میلی لیتر  250.000ریال
 35تا  45میلی لیتر  300.000ریال

خونگیری درون سازمانی ۱50.000 :ریال
28

نگهداری خرگوش آزمایشگاهی

29

نمونه برداری از اعضا و بافت ها

30

تعویض پانسمان و شستشوی زخم

31

استحصال اسپرم موشrat/

32

استحصال تخمک نابالغ موشRat/

33

استحصال تخمک بالغ

رک و قفس مخصوص
بیهوشی /بی حسی ،پانچ،
استریومیکروسکوپ

مشتری درون سازمانی :روزانه  ۸0.000ریال
مشتری برون سازمانی :روزانه  ۱۸0.000ریال
هر نوبت نمونه برداری برای هر حیوان  700.000ریال

بیهوشی ،سرنگ شستشو ،نرمال سالین

هر نوبت تعویض پانسمان  ۱.000.000ریال

لوازم جراحی ،پتری دیش ،محیط کشت و

درون سازمانی هر حیوان ۱.000.000 :ریال

...

برون سازمانی هر حیوان  4.000.000ریال

لوازم جراحی ،پتری دیش ،محیط کشت و

درون سازمانی هر حیوان 2.000.000 :ریال

...

برون سازمانی هر حیوان  3.000.000ریال

لوازم جراحی ،پتری دیش ،محیط کشت و

درون سازمانی هر حیوان 3.000.000 :ریال

...

برون سازمانی هر حیوان  7.000.000ریال

صفحه  3از 6
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فرم جدول هزینه خدمات نیمه اول سال 1401
دستگاههای مرتبط

ردیف

نام خدمت

34

 IVFدر موش Rat/آزمایشگاهی

35

تزریق درون سیتوپالسمی اسپرم حیوانات آزمایشگاهی

36

بیوپسی از جنین  3تا  5روزه حیوانات آزمایشگاهی

37

ارزیابی اسپرم موش/رت

38

انتقال جنین (تمامی پروسه از تحریک تخمک گذاری تا انتقال جنین)

39

تست انعقادی مدت زمان خونریزی از دم حیوان ()tail bleeding time

رسترینر ،هات بالک ،تایمر

40

عمل وازکتومی در موش کوچک

بیهوشی ،تراشیدن موها ،ست جراحی

 ۱.200.000ریال

41

عمل وازکتومی در موش صحرایی

بیهوشی ،تراشیدن موها ،ست جراحی

 ۱.500.000ریال

42

عمل وازکتومی در خرگوش

بیهوشی ،تراشیدن موها ،ست جراحی

 2.000.000ریال

لوازم جراحی ،پتری دیش ،محیط کشت و
...
لوازم جراحی ،میکرومنیپوالتور ،پتری
دیش ،محیط کشت و ...
لوازم جراحی ،میکرومنیپوالتور ،پتری
دیش ،محیط کشت و ...
لوازم جراحی ،پتری دیش ،محیط کشت و
...
بیهوشی ،تراشیدن موها ،ست جراحی
تخصصی ،استریومیکروسکوپ

صفحه  4از 6

تعرفه سال 1401

هر ران شامل حداکثر  60تخمک:
درون سازمانی  7.000.000ریال
برون سازمانی  ۱5.000.000ریال
هر ران شامل حداکثر  50تخمک:
درون سازمانی  5.200.000ریال
برون سازمانی  ۱2.000.000ریال
هر ران شامل حداکثر  2حیوان ماده یا  30جنین:
درون سازمانی  6.000.000ریال
برون سازمانی  ۱3.000.000ریال
هر حیوان  5.000.000ریال
هر ران شامل حداکثر  2حیوان گیرنده
درون سازمانی  ۸.000.000ریال
برون سازمانی  ۱7.000.000ریال
 ۱.000.000ریال
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فرم جدول هزینه خدمات نیمه اول سال 1401
ردیف

نام خدمت

دستگاههای مرتبط

43

عمل برداشت بیضه در موش آزمایشگاهی

بیهوشی ،تراشیدن موها ،ست جراحی

 ۱.500.000ریال

44

عمل برداشت بیضه در رت

بیهوشی ،تراشیدن موها ،ست جراحی

 2.000.000ریال

45

عمل برداشت بیضه در خرگوش

بیهوشی ،تراشیدن موها ،ست جراحی

 2.500.000ریال

46

عمل برداشت رحم و تخمدان ها ( )OHEدر موش آزمایشگاهی

بیهوشی ،تراشیدن موها ،ست جراحی

 2.000.000ریال

47

عمل برداشت رحم و تخمدان ها ( )OHEدر رت

بیهوشی ،تراشیدن موها ،ست جراحی

 2.000.000ریال

48

عمل برداشت رحم و تخمدان ها ( )OHEدر خرگوش

بیهوشی ،تراشیدن موها ،ست جراحی

 3.500.000ریال

بیهوشی ،تراشیدن موها ،ست جراحی

 2.500.000ریال

49

ایجاد موش مدل واریکوسل
ایجاد موش مدل دیابت

50

تعرفه سال 1401

 5.000.000ریال
سرنگ ،رسترینر ،رک و قفس مخصوص

*تهیه استرپتوزوتوسین بر عهده مشتری است

51

سایر جراحی ها

52

عکس برداری از حیوان ،تومور یا محل جراحی در طول دوره

بیهوشی ،تراشیدن موها ،ست جراحی،
استریومیکروسکوپ
دوربین

صفحه  5از 6

بسته به نوع عمل متفاوت می باشد
هر نوبت عکسبرداری  ۱00.000ریال

حوزه آزمایشگاه های مرکزی تحقیقات ()Core Facility

فرم جدول هزینه خدمات نیمه اول سال 1401
ردیف

نام خدمت

دستگاههای مرتبط

تعرفه سال 1401

53

اندازه گیری سایز تومور

کولیس

 ۱00.000ریال

54

اندازه گیری وزن موش/رت

ترازو

 ۸0.000ریال

55

استفاده از خدمات اتاق تمیز موش های نیود

لباس و پوشش مخصوص

 500.000ریال برای هر بار ورود به اتاق

56

فروش سرم موش ( NMRIسوری)

57

فروش سرم موش  BALB/Cیا c57

58

ایجاد موش صحرایی مدل اندومتریوز

رک و قفس مخصوص ،لوله مویین،
میکروتیوب ،سانتریفیوژ ،پیپت و سمپلر
رک و قفس مخصوص ،لوله مویین،
میکروتیوب ،سانتریفیوژ ،پیپت و سمپلر
بیهوشی ،تراشیدن موها ،ست جراحی

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک

تخصص

۱

علیرضا

حیدرنژاد

دکتری تخصصی

بیولوژی تولید مثل

2

مجید

بیسودان

دیپلم

-

3

حامد

سلیمانی

کارشناسی

-

صفحه  6از 6

شماره تماس

02122432020
داخلی 301
021-22432020
داخلی 218
021-22432020
داخلی 315

هر میلی لیتر  2.300.000ریال
هر میلی لیتر  2.700.000ریال
مبلغ  4.000.000ریال

پست الکترونیک
a.heidarnejad@avicenna.ac.ir

-

