
 

  وشد ؟ سا چگًَِ ٍ چِ صهاًی پشداخت بایذبشای سفاسش هحصَل چِ بایذ وشد ؟ تحَیل آى چِ هَلع هیباضذ ؟ّضیٌِ آى 

وِ هطخصات  بشای سفاسش هیتَاى با تواس با واسضٌاساى ضشوت سفاسش خَد سا ثبت ًوَد یا با اسسال فىس

هحصَل خَد سا روش وشدُ ٍ بِ ضشوت اسسال داسیذ بِ صَست خَدواس بشای ضوا پیص فاوتَس صادس هی گشدد یا دس 

 ًَساى علت بِ  سٍص واسی هیباضذ 09لسوت دسخَاست خشیذ سفاسش خَد سا ثبت ًواییذ حذاوثش صهاى سفاسش 

  .هیگشدد دسیافت ضوا اص سفاسش ثبت صهاى دس هحصَل ّضیوِ توام لیوت افضایص اص جلَگیشی ٍ لیوتی

 

 با تَجِ بِ فشاگیش ضذى واالی هطابِ آسیا ضشلی آیا دستگاُ ضوا اٍسجیٌال هی باضذ یا هحصَل وطَسّای آسیای ضشلی ؟

ووپاًی فَق الزوش دس هٌطمِ فاستش سیتی ًضدیه سَاحل ساًفشاًسیسىَ هی باضذ با تَجِ بِ هتٌَع بَدى 

اص هحصَالت  بعضی پالستیىی هَاد ٍ  سین ٍ اتصاالت -ًَت بَن  -ٍسایل جاًبی هاًٌذ هَس هحصَالت ٍ ًیاص بِ 

دس سٌگاپَس تْیِ هیگشدد ٍلی تواهی دستگاّْا ٍ ویتْا دس هحل اصلی ووپاًی تْیِ  ABI غیش ضشٍسی تَسط واسخاًِ

ظ با دستگاّْای دس حال استفادُ هیگشدد ًىتِ لابل تَجِ دستگاّْای اسائِ ضذُ دس ایشاى تَسط ایي ضشوت اص ّش لحا

 دس آهشیىا ٍ اسٍپا هٌطبك هی باضذ

  



 

  ضشوت ضوا اص وذام ًَع اسص استفادُ هیىٌذ ؟

 ضشوت  هتاسفاًِ ایي ضشوت اص اسص آصاد استفادُ هیىٌذ وِ باعث افضایص واال بِ هیضاى سِ بشابشضذُ است ٍلی ایي

اهىاى سا بِ هطتشیاًی وِ داسای اسص هیباضٌذ فشاّن ًوَدُ وِ بِ صَست اسصی خشیذ  ایي دالسی لیوت اعالم با

    ًوایٌذ

  

دس لسوت دسباسُ ووپاًی ًَضتِ ایذ وِ سایش ووپاًی ّا بشای تَلیذ ایٌگًَِ هحصَالت ًیاص بِ لیساًس اص 

 داسیذ خصَظ ایي دس هذسوی.  داسد ًیاص   Applied Biosystems  ووپاًی

سٍیت بشخی اص هذاسن هزوَس هیتَاًیذ بِ فایلْای ریل هشاجعِ ًواییذ البتِ ضوا هی تَاًیذ با هشاجعِ بِ بلِ جْت 

بخص لیساًس ّا دس سایت ایٌگًَِ ووپاًی ّا بِ ایي اطالعات دستشسی پیذا وٌیذ



 

 


