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امضاء: ١٤٠١/٠٣/٢٣ تاریخ: فائزه گل رخساري رئیس اداره طرح صنعتی:

** در صورت تعددطراحان،  مالکان ، نشانی و یا تغییرات،  مراتب به شرح مندرج در پیوست  گواهینامه میباشد.

شماره ثبت طرح صنعتی: ١٣9١٥٠١٤٠٠٠٢٠١٢٧١٥9٦٠شماره اظهارنامه طرح صنعتی:

١٣9١/٠٧/٠٣تاریخ ثبت طرح صنعتی:١٣9١/٠٥/٠٢تاریخ ثبت اظهارنامه طرح:

کاال: جعبه نوک سمپلر آزمایشگاهی مناسب نگهداري نوک سمپلر کریستالی با حجم ١/١0-0 µl مدل 96 خانه با در لوالیی و قفل محافظ ضامن دار

طبقه/طبقات بین المللی: ٢4

توصیف طرح صنعتی: ین جعبه براي نگهداري و سازماندهی نوک سمپلرها از حجم ١/0 تا ١0 میکرو لیتر می باشد و از دو قسمت اصلی تشکیل شده است.

بدنه و صفحه قرارگیري میکروتیوب ها . جعبه میکروتیوب یک مکعب مستطیل تو خالی به ابعاد80×80 × ١٢0 میلی متر می باشد. وجه باالیی ( وجه با ابعاد

80×١٢0) این مکعب درب لوالیی شفاف جعبه می باشد . در گوشه ي وجوه جانبی ( وجوه با ابعد 80 ×80 میلی متر) در باالي آن ها دو زائده ي استوانه اي

وجود دارد که درب جعبه به آن ها متصل شده و حول آن ها می چرخد و باز و بسته می شود. بر روي درب در وجه روبرویی و بر روي وجه روبرویی بدنه

زائده هایی تعبیه شده است که بعد از بستن درب این زائده ها در هم گیر می کنند و درب قفل می شود. همچنین بر روي دیواره هاي درب از داخل زائده

هایی وجود دارد که مانع از بیش از حد بسته شدن درب می شوند .صفحه ي قرار گیري نوک سمپلر ها مستطیل شکل می باشد که بر روي محیطش

دیواره اي با ارتفاع کم رو به پایین براي ثابت شدن درون جعبه وجود دارد. این صفحه در یک سوم باالیی جعبه قرار می گیرد و کامالً فیکس می شود .این

صفحه داراي 96 حفره دایره اي شکل(١٢×8) (١٢ عدد در طول و 8 تا در عرض ) با قطر تقریباً 5 میلی متر می باشد. ابعاد وجه باالیی جعبه از ابعاد وجه

پایینی آن کمی بزرگ تر است ( در حد چند میلی متر) و بر روي وجه باالیی ( درب) دو رتا دور آن یک برجستگی دیواره مانند ( با ارتفاع بسیار کم) وجود

دارد که بعد از چیدن جعبه ها بر روي هم کف جعبه ي باالیی ؛ درون این برجستگی موجود بر روي درب جعبه ي پایینی قرار می گیرد و چیدمان پایدارتر

می شود. همچنین بر روي وجوه جعبه ( وجوه جانبی وجه روبرویی وجه پشتی وجه پایینی) یک فرو رفتگی پله اي مستطیل شکل وجود دارد.

مشخصات طرح صنعتی:

مشخصات مالک:

 شرکت پل ایده آل پارس با مسئولیت محدود، شماره ثبت: ٢0894١، شناسه ملی: ١0١0٢5045١3، نشانی: تهران خیابان استاد مطهري بعد از خیابان مفتح

خیابان جهانتاب خیابان نقدي پالک ١٢ طبقه ١، کد پستی: ١5766357١4، تابعیت جمهوري اسالمی ایران
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مرتضی استاد رحیمی ، شماره ملی: ١٢٢95785١١، نشانی: تهران خیابان استاد مطهري بعد از خیابان مفتح خیابان جهانتاب خیابان نقدي پالک ١٢ طبقه ١،
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