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 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 نام کاال/ خدمت
  –خدمات تخصصی آزمایشگاهی غذا و دارو و پزشکی 

 های تشخیصیتولید کیت

 

 پزشکی و پزشکیغذایی، کشاورزی، دام حوزه کاال/خدمت

  شماره یا نام نسخه

 تاریخ انتشار/ ورود به بازار
تاکنون )هر سال به طور متوسط یک  2931از سال 

 کاال یا خدمت وارد بازار شد.(

 شیوه دستیابی به

 کاال/خدمت

 تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1اصلیمشتریان 

 )پنج مصرف کننده عمده(

 مشتریان عام 

 هاآزمایشگاه ها و بیمارستان 

 های غذا و دارومعاونت 

 سازمان غذا و دارو 

 ها و کارخانجات صنایع غذاییشرکت    

 فروشگاه های زنجیره ای  

 تولید کنندگان و وارد کنندگان برنج 

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را  لطفاً به
 

 تیفعال نهیزم
 (GMO) ختهیمحصوالت ترار یو کم یفیک ییشناسا -2

 ختهیمحصوالت ترار یابیرد هایتیک دیتول -1

 (Proof of Originمنشاء مواد ) ییبر اساس شناسا ییتقلبات غذا یابیرد -9

 DNA هیبر پا ییتقلبات غذا ییشناسا هایتیک دیتول -4

 ییو دارو یخوراک هاینیمنشاء ژالت ییشناسا -5

 هیثانو هایتیمتابول سازیخالص -6

 یکیژنت یتوسط روش انگشت نگار المللینیب یو تجار یرانیا هایارقام برنج ییشناسا -7

 هاروسیو و ییایباکتر ،یاهیگ ،یوانیح ،یانسان هایاز انواع نمونه کینوکلئ یدهایاستخراج اس هایتیک دیتول -8

 یو دامپزشک یکشاورز ،یپزشک هایدر حوزه یمولکول صیتشخ هایتیک دیتول -3

 هایرشته هیو کل کیژنت ،یوتکنولوژیب نهیدر زم نینو هایکیتکن یو عمل یتئور یآموزش هایو دوره یعلم هایو کنفرانس هاشیهما یبرگزار -21
 یستیعلوم ز

هالل احمر  تی)وابسته به جمع رانیهالل ا یدرمان ییدر مجتمع دارو 23 -دیکوو PCR یملکول صیتشخ ،یطب صیتشخ شاتیارائه خدمات آزما -22
 (رانیا
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 
 

Viral Nucleic Acid Extraction Kit (Covid - 11) 

52 / 122 preps 

 
 نوع کیت: ستونی

 ازکلیه مایعات بدن  Real – Time PCRجهت واکنش   SARS COV-1ویروس  RNA کاربرد: استخراج 
 های مطرح آلمانی و آمریکاییکیفیت: نتایج قابل مقایسه با کیت

 (IVD) یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو ملزومات پزشک زلتیمجوز اداره کل تجه یدارا

 بدون نیاز به آماده سازی )آماده مصرف(

 ترین زمان ممکن جهت استخراج ماده ژنتیکی با مقدار و کیفیت باالکوتاه

 Carrier RNAهمراه با آنزیم پروتئاز و 

 
 
 
 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

 
 گواهی تایید دانش بنیانی شرکت

 
21/15/2938 

کارگروه ارزیابی 
شرکت ها و موسسات 

 دانش بنیان

 شناسه ملی: 
21911744968 

 
 
 
 
 

همکار  شگاهیآزما برداریپروانه بهره نیاول افتیدر
 هیبر پا ییتقلبات غذا ییشناسا تیفعال نهیبا زم

DNA  ،از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت
 یوزش پزشکمدرمان و آ

 
 
 
 

 2931از سال 
 تاکنون

 

 
 
 

 
وزارت بهداشت، 
درمان و اموزش 

 پزشکی
 )سازمان غذا و دارو(

 : تیدامنه فعال 
محصوالت  یفیک ییشناسا

 ( GMO) ختهیترار

محصوالت  یکم ییشناسا
 (GMO) ختهیترار

 یرخدادها ییشناسا
 (GMO) ختهیترار

بر  ییتقلبات غذا یابیرد
  DNA هیپا

حالل در مواد و  ییشناسا
و  ییغذا هایفرآورده

  ییدارو

از  ییتقلبات غذا صیتشخ
  PCR هایروش قیطر

 
از اداره  یصیتشخ هایتیک دیمجوز تول افتیدر

 وزارت بهداشت یپزشک زاتیکل تجه

 
 

21/19/2411 

 
اداره کل تجهیزات 

 پزشکی
 

 
29/13/2411 

 یتست 211و  51 تیک
 روسیو RNAاستخراج 

SARS_COV_1 
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  تیفیک تیریمد ستمیانطباق س یگواه افتیدر
با  یروسیو RNAاستخراج  تیک دیتول یبرا

از  ISO 29485: 1126 المللینیاستاندارد ب
IMQ 

 
21/14/1112 

  
IMQ 

 
 سال 9

 

 دریافت لوح کیفیت
 انطباق عملکرد آزمایشگاه با الزامات به استناد

GLP های غذایی در زمینه کنترل کیفیت فراورده
 با دامنه عملکرد تراریخته

 
23/21/2934 

 
آزمایشگاه های مرکز 

مرجع سازمان غذا و 
 دارو

  

 
 2931انتخاب آزمایشگاه واحد نمونه سال 

 
17/18/2931 

دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی 

 درمانی زاهدان

  

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
 تهران

 
19/21/2933 

 ع،یصنا ،یاتاق بازرگان
 یمعادن و کشاورز

 تهران

 
19/21/2411 

 

  رانیا کیعضو انجمن ژنت
  رانیا یوتکنولوژیعضو انجمن ب
  رانیا یستیز یمنیعضو انجمن ا

همکار سازمان غذا و  هایشگاهیعضو انجمن آزما
 دارو 

 یپزشک زاتیتجه نیعضو انجمن متخصص

    

 
 


