
ملزومات بیوتکنولوژى
گیاهى و زیست شناسى ملوکولى

PLANT BIOTECHNOLOGY MOLECULAR BIOLOGY



پـس از ربـع قـرن فعالیـت در حـوزه تامیـن مـواد و ملزومـات 
آزمایشـگاهی و تحقیقاتـی در سـال 1396 بـر آن شـدیم تـا 
سـبز زیسـت ژن را بـه عنوان بخـش تخصصی تامیـن نیاز های  
شناسـی  زیسـت  و  گیاهـی  بیوتکنولـوژی  آزمایشـگاه های 

ملوکولـی  تاسـیس نماییـم.
 ایـن اقـدام در پاسـخ بـه نیـاز مشـتریان ایـن حوزه کـه همانا 
تعامـل بـا سـازمانی کـه  از ادبیات مشـترک و تخصصـی برای 
درک نیاز هـای مشـتریان ایـن حـوزه علمـی بهره منـد باشـد؛ 
از همکارانـی کـه  زیسـت ژن  بهره منـدی سـبز  انجـام شـد. 
تحصیـات تکمیلـی خود را در حوز تمرکز شـرکت گذرانده اند، 
توجـه به حـوزه و موضوع مطالعاتی مشـتریان، حساسـیت های 
علمـی و در کنـار ایـن مـوارد توجـه بـه مفاهیم پایه ای کسـب 

و کار همچـون بهـای تمـام شـده محصـوالت مشـتریانمان، ما 
را نـه تنهـا به عنـوان مرجـع تامین نیاز هـای محققـان بلکه به 
عنـوان مشـاور و شـریکی راهبردی  برای فرهیختـگان فعال در 

ایـن حوزه مطرح سـاخته اسـت.
ــر تعهــدات  و ایجــاد هــم  ــروز، انجــام هرچــه بهت ــه ام ــا ب  ت
افزایــی بــا مشــتریانمان خــط مشــی اساســی ســبز زیســت ژن 
ــا همراهــی  ــر محقــق نمی شــد مگــر ب ــن ام ــوده اســت.  ای ب
جوامــع  پژوهشــگران،  ســوی  از  کــه  کننــده ای  دلگــرم 
دانشــگاهی و فنــاوران حــوزه بیوتکنولــوژی و زیســت شناســی 
ــز  ــده نی ــم در آین ــد داری ــم  و امی ــت نموده ای ــول دریاف ملک
ایــن همراهــی نیــروی الزم را بــرای پیگیــری هرچــه بیشــتر 

ــن خــط مشــی برایمــان فراهــم آورد. ای

معرفی شرکت

PLANT BIOTECHNOLOGY

Tissue Culture
Plant cell Culture

Secondary Metabolite

MOLECULAR BIOLOGY

Blotting
Real Time PCR
Electrophoresis



خدمات

بیوتکنولوژی
گیاهی و زیست 

شناسی ملوکولی

توالی یابی
Blotting

تهیه پروتکل انواع گیاهان
Primer Synthesis and Probes

افزایش بازده گیاهان دارویی درون شیشه ای
Second Generation DNA Sequencing

Next Grenation DNA Sequencing

مشاوره، تجهیز و راه اندازی انواع سایت های کشت بافتی
بیان ژن )RNA Extraction، cDNA Synthesis، Real time، تهیه گزارش آماری(

سبز زیست ژن به همکاری با دانش آموختگان ممتاز کشور مفتخر است و خدمات زیر 
را به فرهیختگان محترم ارائه می نماید:



ارزش هـای اساسـی مـا در حـوزه تامیـن مـواد آزمایشـگاهی 
کیفیـت و تکـرار پذیـری بـاال در کنـار توجـه بـه بهـای تمـام 
شـده محصول نهایی مشـتری می باشـد. بر همین اسـاس سبز 
زیسـت ژن مـواد اولیـه آزمایشـگاهی را از میـان معتبر تریـن 

تولید کننـدگان انتخـاب و بـا حجمـی قابـل قبـول بـه کشـور 
وارد کـرده اسـت. افتخـار داریـم محصـوالت معتبـر آلمانـی، 
... را بـا برتریـن کیفیـت و تضمیـن  امریکایـی، اسـپانیایی و 

اصالـت کاال در اختیـار شـما قـرار دهیـم.

سبز زیست ژن نیاز های شما را از میان برند های زیر تهیه و آماده عرضه نموده است

خدمــات تامیــن مــواد اولیــه 
ــت ــت باف ــوزه کش در دو ح

و ملوکولی 

◄ GBG
◄ SIGMA
◄ MERCK
◄ SCHARLAU
◄ CAISSON LABS



تامین دستگاه ها و ملزومات مصرفی آزمایشگاه های بیوتکنولوژی گیاهی و زیست شناسی سلولی از دیگر فعالیت های سبز زیست ژن 
است. تامین دستگاه ها و ملزومات با نگاهی اقتصادی، کیفیت مناسب، پشتیبانی بلند مدت و از نشان های معتبر داخلی و بین المللی 

الگوی ما در این حوزه می باشد.

پارس آزما ◄
ایرانیان طب زعیم  ◄

◄ IKA

◄ MEMMERT

◄ SORFA LIFE SCIENCE

◄ JOHNSON FILTERS

دســـتگاه ها  فـــروش 
ــی  ــات مصرفـ و ملزومـ
آزمایشـــگاهی

سـبز زیسـت ژن افتخـار دارد بـه حـوزه تولیـد محصوالت فناورانـه وارد شـده ومحصوالتی را در فراینـد ثبت اختراع قرار داده اسـت و 
بـه زودی تعـداد ایـن محصـوالت افزایش مـی یابد. محلـول کنتـرل آلودگـی )plant preservative mixture( به عنـوان اختراع 

ایـن شـرکت به سـرعت در حـال طی کـردن فرایند تجاری سـازی می باشـد.
 در کنـار ایـن محصـوالت سـبز زیسـت ژن به بسـته بنـدی برخی از مـواد، آنزیم هـا، ویتامین هـا و کیت هـای آزمایشـگاهی تحت نام 
تجـاری خـود اقـدام نمـوده اسـت کـه ایـن محصوالت در مراکز معتبر علمی کشـور اسـتفاده شـده و رضایت مشـتریان سـبز زیسـت 

ژن را جلـب نموده اسـت. 

دستاورد ها



افتخـار داریـم طـی ایـن سـالها با تعداد زیـادی از فرهیختـگان همکاری داشـته ایم. در ادامه لیسـت کوتاهـی از سـازمان هایی را که 
افتخـار همـکاری بـا آنان را داریم مشـاهده مـی نمایید.

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ◄
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ◄
پژوهشکده گل و گیاهان زینتی استان مرکزی ◄
پژوهشکده ابری ◄
پژوهشکده گیاهان دارویی ◄
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان ◄
پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک ◄
دانشگاه صنعتی شاهرود ◄
دانشگاه لرستان ◄
دانشگاه بین المللی امام خمینی ◄
دانشگاه ارومیه ◄
دانشگاه تبریز ◄
دانشگاه بیرجند ◄
شرکت کشت بافت آراگل بافت  ◄
شرکت کشت بافت آراد ◄
شرکت اروم زیست تاک ◄
شرکت رویان پژوهش آذربایجان ◄
و... ◄

برخی 
مشتریان ما

واردات مواد و ملزومات خاص 
مشـارکت بـا مشـتریانی کـه در حـال حرکـت بـر لبـه فناوری 
زیسـتی می باشـند بـه مـا این فرصـت را داده اسـت تـا تامین 
زیسـتی  پژوهش هـای  نیـاز  مـورد  خـاص  ملزومـات  کننـده 
تهیـه  قابـل  بـازار داخلـی کشـور  باشـیم. ملزوماتـی کـه در 

نبـوده و گاهـا بـا دور زدن مسـیرر های تحریمـی قابـل تهیـه 
می باشـد. افتخار داشـته ایم محصـوالت مورد نیاز مشـتریانمان 
کـه گسـتره وسـیعی از برند هـا را شـامل می شـود، بـا کمترین 

قیمـت و در کوتـاه تریـن زمـان تهیـه نموده ایـم.



تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان باقرخان غربى، پالك 65 واحد 3
تلفن: 46018361  -66910361  - 66431548  (021)

www.gbglab.ir

@ g b g l a b

@ g b g l a b . i r


