
                            بسمه تعالی                                                                                

 آزمایشگاه غذا و دارو البرز 

 میکروب شناسی غذا و دارو البرزتخصصی آزمایشگاه 

 ، داروئی و بیولوژیک کنترل مواد و فراورده های خوراکی  ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

 

 نام محیط ردیف نام محیط ردیف

 8پلیت  ٪5/6نمک / بالد/ محیط کشت سه قسمتی بایل 1

 سانتی

پلیت  TEG (Tryptone glucose extract agar)محیط کشت  24

 سانتی 6

 8بالد پلیت  /DNASe/ محیط کشت سه قسمتی مانیتول 2

 سانتی

 Yeast extract glucose chloramphenicolمحیط کشت  25

agar  سانتی 6پلیت 

/ سانتی 6پلیت  Brilliant green agarمحیط کشت  3

(ml5 )لوله ای 
 Cetrimide (Pseudomonas selective agar)محیط کشت  26

 سانتی 6پلیت 

 11پلیت  Plate count skim milk agarمحیط کشت  4

 سانتی

 سانتی 11پلیت  Sabouraud dextrose agarمحیط کشت   27

 6پلیت  Sorbitol macconkey agarمحیط کشت  5

 سانتی

 سانتی 6پلیت  OSA (Orange serum agar)محیط کشت  28

 سانتی 6پلیت  Hecton enteric agarمحیط کشت  29 سانتی 6پلیت  Cooked meat mediaمحیط کشت  6

 سانتی 6پلیت  Bacillus cereus selective agar 31 سانتی 11پلیت  Baird parker agarمحیط کشت  7

 سانتی 6پلیت   Lactobacillus agarمحیط کشت  31 سانتی 6پلیت  DNASeمحیط کشت  8

 سانتی 6پلیت  Brucella agarمحیط کشت  32 سانتی 6پلیت  DNASeمحیط کشت سه قسمتی  9

 سانتی 6اگار پلیت  SSمحیط کشت  33 سانتی 6اگار پلیت محیط کشت نوترینت  11

 لوله ایSIM (ml5 )محیط کشت  34 سانتی 6اگار پلیت  XLDمحیط کشت  11

 لوله ای( ml5)محیط کشت سیمون سیترات  35 سانتی 6تک خانه پلیت  EMBمحیط کشت  12

 لوله ای( ml5)دکربوکسیالز محیط کشت الیزین  36 سانتی 6اگار پلیت  BHIمحیط کشت  13

 لوله ای( ml5)محیط کشت آرژنین دهیدروالز  37 سانتی 11محیط کشت مولر هینتون اگار پلیت  14

 لوله ای( ml5)محیط کشت اورنیتین دکربوکسیالز  38 سانتی 6اگار پلیت  TCBSمحیط کشت  15

  cary-blairمحیط کشت کری بلر  39 سانتی 6محیط کشت مک کانکی اگار پلیت  16

 لوله ایSF (ml5 )محیط کشت  41 سانتی 6محیط کشت شکالت اگار پلیت  17

 لوله ای( ml5)محیط کشت تایو  41 سانتی 8سه خانه پلیت  EMBمحیط کشت  18

 لوله ایTSB(ml5 ) محیط کشت  42 سانتی 6محیط کشت بالد اگار تک خانه پلیت  19

 لوله ایUrea agar (ml5 ) 43 سانتی 6کشت شکالت آگار پلیت محیط  21

 لوله ایUrea broth (ml5 ) 44 سانتی  6پلیت  SPS agarمحیط کشت  21

 لوله ای( ml5)محیط کشت تونرینت براث  45 سانتی 6اگار پلیت  VRBمحیط کشت  22

 لوله ای( ml5) اگارTSA محیط کشت 46 لوله ایMalt agar (ml5 )محیط کشت  23
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  Modified gialitti contoni brothمحیط کشت  47

(ml5 )لوله ای 

Lauryl sulfate tryptose broth (ml5 )محیط کشت  71

 لوله ای

 Peptone yeast extract bromocroselمحیط کشت     48

purple (ml5 )لوله ای 
Briliant green bile lactose broth  (ml5 )محیط کشت  71

 لوله ای

KF agar (Bartley and slanet) (ml5 )محیط کشت  49

 لوله ای

 لوله ایSabouraud dextrose broth (ml5 )محیط کشت   72

 لوله ایBuffered peptone water (ml5 )محیط کشت  73 لوله ایBile aesculin azid agar (ml5 )محیط کشت  51

Enterobacteriacea enrichment broth (ml5 )محیط کشت  51

 لوله ای
 (ml111( )ماالشیت گرین)محلول رنگ آمیزی اسپور  74

 (ml111)بلودومتیلن زیل نلسون  75 لوله ایKilgler iron agar (ml5 )محیط کشت  52

 (ml111) ٪04٪ و KOH 11محلول آماده  76 لوله ای( ml5)با پایه گلوکز  OFمحیط کشت  53

 (ml111) ٪3محلول آب اکسیژنه  77 لوله ای( ml5)با پایه الکتوز  OFمحیط کشت  54

 VP (ml111)+ معرف متیل رد  78 لوله ای( ml5)با پایه مالتوز  OFمحیط کشت  55

 (ml111)معرف کواکس  79 لوله ای( ml5)با پایه مانیتول  OFمحیط کشت  56

 (ml111)محلول رنگ بلودو متیلن  81 لوله ایTSI (ml5 )محیط کشت  57

 (ml111)محلول رنگ کریستال ویولت  81 لوله ایMRVP (ml5 )محیط کشت  58

 (ml111)محلول رنگ لوگل  82 لوله ای( ml5)براث BHI محیط کشت  59

 (ml111( )الکل+استون)محلول رنگ بر  83 لوله ای( ml5)محیط کشت بایل اسکولین اگار  61

 (ml111)محلول رنگ سافرانین  84 لوله ای( ml5)محیط کشت سوکروز  61

 (ml111)محلول رنگ فوشین  85 لوله ای( ml5)محیط کشت الکتوز  62

 (ml111)رنگ آمیزی زیل نلسون  محلول 86 لوله ای( ml5)یتول نمحیط کشت ما 63

 (ml111)محلول رنگ بر زیل نلسون  87 لوله ای( ml5)محیط کشت  گلوکز  64

 (ml111)رنگ آمیزی لوفلر  Bو  Aمحلول  88 لوله ای (ml5)محیط کشت مولر هینتون براث  65

 (ml51) معرف کلروفریک 89 لوله ای( ml5)محیط کشت الیزین آیرون اگار  66

 (5/1)استاندارد مک فارلند رقت سری  91 لوله ای( ml5)محیط کشت فنیل آالنین اگار  67

 لوله ای(  ml5)مایع پارافین استریل  91 لوله ایMannitol salt agar (ml5 )محیط کشت  68

  92 لوله ایBrucella broth (ml5 )محیط کشت  69

 


