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دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که با هدف فعالیت  در واحد رشد فناورییکی از شرکت های فعال  آزما اکسیر پژوهشرکت 

سلولی و مولکولی توسط گروهی از متخصصان با تحصیالت عالی در زیست شناسی  ،در حوزه بیوتکنولوژی، ژنتیک، نانوبیوتکنولوژی

 .فعالیت خود را آغاز کرده است ۹2سال  اولاین زمینه، از نیمه 

به عنوان آزمایشگاه مجاز غذا و دارو و همچنین آزمایشگاه معتمد اداره استاندارد در زمینه تقلبات غذایی و  آزما اکسیر پژوه

غذایی مواد انواع در بررسی منشاء حیوانی یا گیاهی و تشخیص درصد تقلبات مانند محصوالت تراریخته فعالیت دارد و آزمون های 

فروشگاه ها و مرکز وابسته به ارگانها  برای .و .. ر، ژالتینسوسیس و کالباس، همبرگ، جات ، ادویههای چرخ کرده گوشت مانند

 .می گرددانجام  آزما اکسیر پژوهخصوصی و دولتی در شرکت 

 کرد: را می توان در موارد ذیل خالصه آزما اکسیر پژوه محورهای اصلی فعالیت شرکت

 

 ، ژنتیک، زیست شناسیانواع محصوالت آزمایشگاه بیوتکنولوژی تولیدالف. 

 نوکلئیک اسید استخراجساخت و ارائه انواع کیت های  .1

  ... ، دیابت وایمنی خود، بیماری های MSها،  سرطاندخیل در  کیت های مولکولی بررسی بیومارکرهای زیستی تولید .2

 تقلبات غذاییو انواع  GMO ردیابیکیت های مولکولی  و ارائه تولید .3

 در مواد غذایی و نمونه های زیستی ها میکروارگانیسمانواع  شناساییکیت های مولکولی  تولیدطراحی و  .4

 ارائه انواع خدمات مولکولیب. 

 و گیاهان حیوانی ،ژنهای انسانی انواع بررسی بیان  .1

 جفت پرایمر( 1000) ارائه بانک پرایمر با بیش از  طراحی پرایمر و پروب با باالترین اختصاصیت .2

 ، بررسی متیالسونمهندسی ژنتیک )کلونینگ( .3

 و پلی مورفیسمانواع جهش   بررسی .4

 در انواع محصوالت غذایی  GMOبررسی  .5

 ژالتین درصدو  نوعچرخ کرده، تعیین  های گوشت درصدمانند تعیین  ت در محصوالت غذاییتقلبا درصدو  بررسی انواع .6

ساخت و راه اندازی کیت های تشخیصی مولکولی در زمینه های میکروبی، ویروسی، ژنتیکی و ... برای مراکز درمانی و  .7

 تحقیقاتی، بیمارستانها و .... در کوتاه ترین زمان و با بهترین کیفیت

میکروبیولوژی، ژنتیک ، سلولی و مولکولی با ارایه مشاوره جهت طرح های پروژه های جدید در زمینه های بیوتکنولوژی ،  .8

 حداقل هزینه، زمان و باالترین کیفیت

 دانشجویی پایان نامه ارائه خدمات .9

 و برگزاری کارگاه ارائه خدمات آموزشی .10

 در صفحه اینستاگرام شرکت رایگان مجازی های کارگاهبرگزاری  .11
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طرح های  پروژه تحقیقاتی در دانشگاه های مختلف سراسر کشور و همچنین 100مفتخر است که مجری بیش از  آزما اکسیر پژوه

بوده  و ... در زمینه ژنتیک مولکولی، بیولوژی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی PhD دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و

آزما اکسیر در زیر تعدادی از عضویت ها، خدمات و افتخارات شرکت  .فراهم نموده استشرایط آموزش و اجرای پروژه های فوق را  و

 آورده شده است: پژوه

 عضویت و همکاری ها در مراکز مختلف:

 آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در زمینه تقلبات غذایی و مواد تراریخته •

 شرکت ها و موسسات دانش بنیان ریاست جمهوریکارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت  •

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیرشد واحد فناور  •

 آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشکده داروسازی دانشکاه علوم پزشکی شهید بهشتی •

 آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی •

 ت غذایی در اداره استاندارد کل کشورعضو کمیسیون تدوین استاندارد تقلبا •

 آزمایشگاه همکار اداره استاندارد کل کشور •

 شبکه پزشکی مولکولی کشور •

 مرکز ژنومیک دانشگاه شهید بهشتی •

 مرکز پیوند مغز استخوان و سلول درمانی بیمارستان طالقانی دانشگاه شهید بهشتی •

 انسیتو پاستور ایران •

 نژاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز تحقیقات چشم بیمارستان لبافی •

اجرا و آموزش طرح های تحقیقاتی برای مراکز مختلف مانند: مرکز ژنومیک دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی  •

دندانپزشکی تهران،  دانشکدهشهید بهشتی، توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه بین المللی کیش، 

دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد واحد دامغان، آمل، زاهدان، دزفول، پرند و ... 

 همچنین بسیاری از شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی

 القانی، مرکز ژنومیککارگاه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان ط 20برگزاری بیش از  •

اجرای طرح تولید و راه اندازی کیت های تشخیصی در زمینه های سرطان، بیماری های ژنتیکی، ویروسی، میکروبی و ...  •

 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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