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  ۸۹‐۹۰ تحصيلي فهرست تجهيزات، مواد در حكم مصرف و مواد مصرفي مسابقات علمي عملي سال

  صنايع غذايي :رشته
  مقدار يا تعداد  اسم وسيله يا ماده  رديف  مقدار يا تعداد   اسم وسيله يا ماده  رديف
   دستگاه ۲  ميكروسكوپ نوري  cc100  ۱۰  ۳۳بالن ژوژه   ۱
   ليتر۱۰  شير  ۳۴   بسته ۱  كاغذ صافي   ۲
   ليتر ۲۰  آب مقطر  ۳۵   عدد ۱۰  اي  قيف شيشه  ۳
   ليتر۱۰  استيك اسيد  ۳۶   عدد ۲۰هر كدام   هاي مختلف پي پت در اندازه  ۴
   گرم ۵۰  استات سديم  ۳۷   عدد ۱۰  پي ست   ۵
   گرم ۵۰۰  كرده گوشت چرخ  ۳۸   سري۴  سيستم كلدال  ۶
   گرم۴۰  سيد منيزيمكا  ۳۹   عدد cc1000  ۱۰ارلن ماير   ۷
   عدد۱۰۰  سنگ جوش  ۴۰   عدد ۱۰  تبور  ۸
   گرم ۵۰  اسيد بوريك  ۴۱   عدد۱۰۰  پليت يا پتري ديش  ۹
  cc50  معرف متيل قرمز  ۴۲   عدد ۵  پنس   ۱۰
   ليتر۱  اسيد سولفوريك  ۴۳  عددcc200  ۱۰مزور يا استوانه مدرج   ۱۱
   كيلو۳  كره  ۴۴   بسته ۱   صافي باكتريولوژيك  ۱۲
   كيلو۱  آرد  ۴۵   عدد cc100  ۱۰شيشه در دار   ۱۳
   شانه۲  مرغ تخم  ۴۶   عدد ۲۰۰  لوله آزمايش  ۱۴
   كيلو۱۰  شكر  ۴۷   عدد ۲۰  اي خميده ميله شيشه  ۱۵
   گرم ۵۰  كاكائو  ۴۸   عدد ۱۰  توري نسوز  ۱۶
   گرم۵۰  وانيل  ۴۹   عدد ۱۰  سه پايه  ۱۷
   كيلوگرم۵  نمك  ۵۰   عدد ۱۰  لوپ   ۱۸
   گرم۵  پكتين  ۵۱   بسته ۱  الم ميكروسكوپ  ۱۹
   ليتر۱۰  آب زرشك  ۵۲  سته ب ۱  كاغذ خشك كن  ۲۰
   گرم۵۰  اسيد سيتريك  ۵۳   دستگاه ۱   يا حمام آبماريبن   ۲۱
   ليتر۲  الكل  ۵۴   دستگاه۱  آون  ۲۲
   ليتر۲  يسرم فيزيولوژ  ۵۵   عدد ۲  دسيكاتور  ۲۳
   گرم ۵۰  تلوديت پتاسيم  ۵۶   عدد ۱۰  چراغ گازي   ۲۴
   عدد۲۰  دار سواب يا پنبه دسته  ۵۷   ۵  اجاق گاز   ۲۵
   بسته۱  ليتموس ميلك  ۵۸  ۱۰هر كدام   ديگ در سايزهاي مختلف  ۲۶
  cc50   گرينشيت ماالرنگ  ۵۹   دستگاه۱  يخچال  ۲۷
  cc50  رنگ سافرانين  ۶۰   دستگاه۱  ۰‐ ۱۰۰رفراكتومتر   ۲۸
۲۹  pHروغن ايمرسيون  ۶۱   دستگاه۱   متر  cc20  
   بسته۱  محيط كشت برد پاركر  ۶۲   دستگاه۱  اتوكالو  ۳۰
   عدد۵  آميزي تشتك رنگ  ۶۳   دستگاه۱  شيكر  ۳۱

 هاي باسيلوس پليت كشت شده داراي كلين  ۶۴   دستگاه۱  اينكوباتور  ۳۲
  .شود سوئوس كه از مراكز تحقيقاتي تهيه مي

  

 


