
 (1399کشاورزی )سال تعرفه مواد شیمیایی آزمایشگاه مرکزی دانشکده 

 ردیف نام ماده شیمیایی واحد قیمت واحد )ریال( ردیف نام ماده شیمیایی واحد قیمت واحد )ریال(

 1 اتانول میلی لیتر 900 32 دی پتاسیم هیدروژن فسفات گرم 2300

 2 اتوکسی اتانول رلیتمیلی 8200 33 دی کلرومتان میلی لیتر 1400

لیترمیلی 2000 34 ساکاروز گرم 1800  3 اتیلن گلیکول 

 4 ارتو فنانترولین گرم 27600 35 سالیسیلیک اسید گرم 2600

 5 استون رلیتمیلی 1100 36 سدیم استات گرم 1500

لیترمیلی 3000 37 سدیم سولفیت گرم 2100  6 استونیتریل 

لیترمیلی 1200 38 سدیم کلراید گرم 1100  7 استیک اسید 

 8 اکریالمید گرم 6900 39 هیدروکسایدسدیم  گرم 1400

 9 اگاروز گرم 56400 40 سلنیوم دی اکساید گرم 50400

 10 امونیاک میلی لیتر 1100 41 سولفات مس گرم 3900

لیترمیلی 1200  11 ان هگزان میلی لیتر 1400 42 سولفوریک اسید 

 12 ای دی تی ا گرم 3000 43 فرمالین میلی لیتر 800

 13 ایروکروم بلک تی گرم 76800 44 فروسولفات آمونیوم گرم 2700

لیترمیلی 1500  14 آگار گرم 5100 45 فسفریک اسید 

لیترمیلی 78000  15 آمونیوم هپتامولیبدات گرم 9000 46 فنل فتالئین 

لیترمیلی 14900  16 برموتیمول بلو گرم 134400 47 فولین سیوکالتو 

 17 برموفنل بلو گرم 110400 48 کلریدریک اسید میلی لیتر 1100

لیترمیلی 15600  18 برموکروزول گرین گرم 148800 49 متافسفریک اسید 

لیترمیلی 800  19 بوراکس گرم 1700 50 متانول 

لیترمیلی 1500  20 بوریک اسید گرم HPLC 51 1100متانول  

لیترمیلی 2400 52 متیل رد گرم 93600  21 پتاسیم استات 

 22 پتاسیم آنتی مونی تارتارات گرم 17400 53 متیلن بلو گرم 96000

 23 پتاسیم دی کرومات گرم 3600 54 محیط پوتیتو دکستروز آگار گرم 11100

 24 پتاسیم دی هیدروژن فسفات گرم 2000 55 محیط نوترینت آگار گرم 10100

 25 پتاسیم کلراید گرم 1800 56 منیزیم کلراید گرم 2000

 26 پتاسیم هیدروکساید گرم 2600 57 موراکساید گرم 150000

 27 پرکلریک اسید میلی لیتر 4700 58 مولرهینتون آگار گرم 10100

 HCL 28تریس  گرم 8300 59 نیترات آمونیوم گرم 2400

 29 تریس بیس گرم 6600 60 نیترات پتاسیم گرم 1500

 30 تمد میلی لیتر 22200 61 نیترات نقره گرم 153600

 31 تولوئن میلی لیتر 1400 62 هگزامتافسفات سدیم گرم 4400

 


