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  زیستی فراورده هاي تولید زمینه در زیادي پیشرفت هاي اخیر دهه دو طول در که می باشد بشر جدید فناورانه ابزارهاي از یکی نوین زیست فناوري

 براي نیاز مورد کیت هاي و شیمیایی مواد تامین فناوري زیست زمینه  در تحقیقات اصلی محدودیت هاي از یکی .است نموده ایجاد غذایی امنیت و
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87 الف سري 008421  ::))باشدباشد  شدهشده  ثبتثبت  کهکه  صورتیصورتی  دردر((  اختراعاختراع  ثبتثبت  شمارهشماره

  ریالریال  1500015000  میکرولیتريمیکرولیتري  2020  واکنشواکنش  هرهر  میزان؟میزان؟  چهچه  دارید؟دارید؟  آنآن    سازيسازي  تجارستجارس  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

 براي نیاز مورد کیت هاي و شیمیایی مواد تامین فناوري زیست زمینه  در تحقیقات اصلی محدودیت هاي از یکی .است نموده ایجاد غذایی امنیت و
  و مولکولی ژنتیک آزمایشات اجراي نیاز مورد کیت هاي و شیمیایی ترکیبات داخلی تولید .می باشد کشور در آزمایشات نوع این اجراي

  سایبربیوپارس کیت .نگردد خارج ارز کشور از آنها واردات براي و یابد کاهش بسیار تحقیقات اجراي هزینه که شد خواهد باعث زیست فناوري
Real-time دستگاه در که است شیمیایی ترکیب یک حاوي PCR کمی اندازه گیري براي شیمیایی ترکیب این .می گیرد قرار استفاده مورد  
 .است ضروري فوق دستگاه در سلولی خارج محیط در DNA تکثیر
Real-time دستگاه هاي در استفاده براي سایبرگرین رنگ مبناي بر ایران در شده ساخته کیت اولین سایبربیوپارس کیت PCRاین .می باشد 
-Real دستگاه هاي تمامی در و است شده ساخته گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه بیوتکنولوژي آزمایشگاه در 85 سال در کیت

time PCRدستگاه هاي تمامی براي استفاده مورد مصرفی مواد از یکی .می باشد استفاده قابل  Real-time PCR،سایبرگرین کیت هاي 
  فن آوري انحصاري صورت به شرکت ها این متاسفانه .می شود تولید آمریکایی و اروپایی شرکت هاي از برخی توسط گوناگون اسامی با که می باشد

  دلیل به و می شود کیت ها نوع این خرید صرف و خارج کشور از ارز زیادي مقدار طریق این از سالیانه و دارند اختیار در را کیت ها این تولید
  دلیل به دیگر طرف از .نشده اند آن تولید به قادر داخلی شرکت هاي از یک هیچ  تاکنون کیت ها، این ساخت در رفته کار به باالي تکنولوژي
  خرید صرف زیادي هزینه که کیت مصرف از قبل حتی موارد، برخی در و است پایین بسیار آن ها عمر نیمه باال، دماي در کیت ها این ناپایداري

.می شود فاسد آن داخلی مواد است، شده آن
:نمود اشاره ذیل موارد به می توان وارداتی انواع به نسبت سایبربیوپارس کیت عمده مزایاي از
  .می باشد کشور تحقیقاتی مراکز به ارائه قابل وارداتی کیت هاي پنجم یک قیمت به سایبربیوپارس کیت -1
 درصد 60 میزان به باالتر دماهاي در کیت این پایداري می شود باعث که می باشد جدید افزودنی ماده چندین داراي سایبربیوپارس کیت -2

.یابد افزایش
Real-time دستگاه در حاصل سیگنال شدت سایبربیوپارس کیت باالي کیفیت دلیل به PCRاست یافته افزایش دوبرابر به.


