
نام محصولنام آزمونردیف

شماره 

استاندارد 

ملی

تعرفه آزمون بر اساس 

 ریال955000

1P H229200_انواع محصوالت

124150_انواع محصوالتآب محتوی در مایع محصول2

3
دانه / آسيب دیدگی و آلودگی/آسيب مكانيكی / آسيب فيزیكی/ دیدگیآسیب

دانه شكسته و له شده/ دانه جدا شده از پوسته/ صدمه دیدگی/ های آسيب دیده
124150_انواع محصوالت

4

آفت /آفت و بقایای آن /افت زنده و مرده / افت انباری /آفات/ آفت زنده / آفت

آفت /باقيمانده حشرات /حشرات و کپک ها/حشرات/آفت و فضوالت /زدگی آشكار 

کپک /سن زده به غير از دانه های غالت/پرگنه های قارچ/سياهک زده / زده 

کپک و قارچ/زدگی و

124150_انواع محصوالت

7888300_انواع روغنآلفا بنزوپيرن / (PAH)هيدروکربن های آروماتيک چند حلقه ای -آالینده ها 5

10537162500-6694آب(PAH)هيدروکربن های آروماتيک چند حلقه ای -آالینده ها 6

7
آلودگی به فضوالت ، پرو موی جوندگان /آلودگی به مواد خارجی /آلودگی

آلودگی نسبی/ آلودگی مطلق / پرندگان 

  انواع 

محصوالت
_124150

1271929100برنج(روش اسپكتروفتومتری)آميلوز8

تعرفه بند آزمون محصوالت غذایی و کشاورزی



1518450_انواع محصوالت(روش اسپكتروفتومتری)انواع گاالت- آنتی اکسيدان ها 9

10

/ (آلفا و دلتا)توکوفرول /آنتی اکسيدان ها شامل آسكوربيل پالميتات

BHA/BHT/TBHQ /آلفا/ آسكوربيل استئارات  -d– آلفا / توکوفرول  -dl -

تترا / بو تيالت هيدروکسی آنيزول/ استرهای آسكوربيل/ آلفا توکوفرول/ توکوفرول

تيو دی /توکوفرول/ تر شری بوتيل هيدروکينون/ استيک اسيد اتيلن دی آمين

کنسانتره /سيترات های ایزو پروپيل/ دی لوریل تيودی پروپریونات / پروپيونات ها

(HPLCروش )پروپيلن گالیكول آلژینات / مخلوط توکوفرول

5252500_انواع محصوالت

11
اختالط پرك دانه / دانه های سایر غالت / ارقام دیگر /  با گونه های دیگراختالط

اختالط انواع ميوه های دیگر/ های سایر غالت 
124150_انواع محصوالت

3504850_انواع محصوالتاسترول12

3504850_انواع محصوالتاستيگما استادی ان13

4383450_انواع محصوالت(روش کروماتوگرافی گازی)اسيد های چرب ترانس14

2626250_انواع محصوالتCویتامين  / HPLCاسيداسكوربيک به روش 15

1575750_انواع محصوالت(اسپكتروفتومتری )اسيد اسكوربيک به روش طيف سنجی 16



697150_انواع محصوالتاسيداسكوربيک به روش  تيتراسيون17

18
سيتریک / اسيدیته بر حسب اسيد استيک ، پالمتيک / اسيدیته کل / اسيدیته 

......و
697150_انواع محصوالت

611200_انواع محصوالتاستخراج چربی برای اندازه گيری اسيدیته و پراکسيد19

1317900_انواع محصوالت(استحراچ چربی و اسيدیته  )اسيدیته در چربی استخراجی 20

697150_انواع محصوالتاندازه گيری پراکسيد21

1317900_انواع محصوالت(استخراج چربی و پراکسيد  )اندازه گيری پراکسيد در چربی استخراجی 22

2158300_انواع محصوالتاسيد گليسيریزیک در ماده خشک23

14683267400-2450بستنیافزایش حجم بستنی24

66941317900انواع آباکسيژن25



26

امولسيفایرها شامل پلی سوربات ها ، استرهای پروپيلن گالیكول ، استرهای پلی 

استرهای پلی گليسرول ریسينولييک اسيد اینتر استری / گليسرول اسيدها چرب 

ترکيبی / استرهای سوکروز اسيد چرب/استرهای سوربيتان اسيدهای چرب/شده 

استرهای پروپيلن /از دانه سویای حرارت دیده و دی گليسریدهای اسيدهای چرب

دی استيل تارتاریک اسيد و استرهای اسيد چرب /  گالیكول اسيدهای چرب 

-الکتيالت های /سيترات استئاریل/-سوکرو گليسریدها /دی گليسيرید /گليسرول

استرمونو دی گليسيریدهای اسيدهای چرب با استيک /استئاریول-2

استرهای اسيد چرب با پلی الكل های غير گليسرول، سوربيتان مونو /اسيد

استرهای اسيد / سوربيتان تری استئارات /پالميتات، سوربيتان مونو استئارات 

چرب با پلی الكل های غير گليسرول، سوربيتان مونو پالميتات، سوربيتان مونو 

/-استيل تار تاریک اسيد/گليسيرول اسيدهای چرب/ آلفا مونو گليسيرید/استئارات 

استرهای سوربيتان / سيترات استئاریل / الکتيک اسيد/سيتریک اسيد/پتاسيم

(GCروش )اسيدهای چرب 

6312550_انواع محصوالت

124150_انواع محصوالتاندازه و شكل/ سایز / درشتی / اندازه دانه /  اندازه27

124150_انواع محصوالت اندازه ذرات به ازای هر الک28

29
تعداد در / گرم100تعداد در / طبقه بندی/ درشتی/ طبقه بندی در اندازه/ اندازه

شمار دانه های ميوه/ تعداد در واحد وزن/ تعداد دانه و دم ميوه/ تعداد دانه/ اونس
124150_انواع محصوالت



124150_انواع مغز بادامبادام با پوست سبز یا دو پوست/بادام با پوست سبز30

31
بافت / بافت کيک / بافت کره / بافت جوانه / بافت اندوسپرم / بافت و رنگ /  بافت

و وضع ظاهری
124150_انواع محصوالت

بافت های غير مجاز32
فرآورده های 

گوشتی
_7534950

7888300_انواع محصوالتGC/MS سم روش 47قيمت پایه بر اساس تا -   باقيمانده آفت کش ها 33

34
  سم به 10افزایش به قيمت پایه بر اساس افزایش  یک تا -باقيمانده آفت کش ها

GC/MSروش
697150_انواع محصوالت

10705550_انواع محصوالتLC/MS/MS سم روش 40قيمت پایه بر اساس تا -   باقيمانده آفت کش ها 35

36
  سم به 30افزایش به قيمت پایه بر اساس افزایش  یک تا -باقيمانده آفت کش ها

LC/MS/MSروش
1747650_انواع محصوالت

697150_انواع محصوالتباقيمانده تبخير/ماده خشک/مواد جامد کل/ باقيمانده خشک37

124150_انواع محصوالتباقيمانده دانه و پوست38

124150_انواع محصوالتبد رنگی/ بد رنگ 39

124150_انواع محصوالتشكستگی/ ته خندانی در پسته/ بد شكلی/ بدشكل و شكسته40



124150_انواع محصوالتبذر سایر محصوالت کشاورزی/بذر خالص/بذر سایر ارقام41

401100_انواع محصوالتبذر علفهای هرز گل جاليز/بذر علفهای هرز/بذر علفهای هرز سمی42

127124150برنجبرنج واکسی هر یک از موارد به تنهایی/برنج نيم پز/برنج سبوس دار/برنج سفيد43

44
چسبندگی به لفاف هریک از /وضعيت بسته/وضعيت ظاهری قوطی/بسته بندی

موارد به تنهایی
124150_انواع محصوالت

2626250_انواع محصوالت(GCروش  )بنزن 45

46

بو و / بوی ناشی از فساد /بو و مزه غير طبيعی /بو ومزه و ترشيدگی / بو و مزه/ بو 

بوی غير / بوی تخمير و ترشيدگی / بو و مزه و ترشيدگی /مزه از طریق حسی

ویژگی های /ویژگی های حسی/طعم سوختگی/رنگ و طعم و بو/مطبوع

...افزودنی های چشایی و/ارگانولپتيک

85950_انواع محصوالت

85950_انواع محصوالتبهم چسبيدگی در ميوه/بهم چسبيدگی در ماکارونی/بهم چسبيدگی47

85950_انواع محصوالتبيماری48

85950_انواع محصوالتپاکيزگی49

267400_انواع محصوالتپایداری در مقابل اتانول50



85950_انواع محصوالتپخت51

124150_انواع محصوالتپرك فاسد هر کدام به تنهایی/پرك شفاف یا بلوری شده/پرك خرد شده 52

(روش کجلدال )نيتروژن تام /ازت تام/پروتئين53
 انواع 

محصوالت
_1575750

124150_انواع محصوالتفضای خالی قوطی/پری ظرف/پری54

124150_انواع پستهپسته ناخندان55

439300_انواع محصوالتپكتين56

668500_انواع محصوالتپالریزاسيون57

124150_انواع محصوالتپودر شدگی58

124150_انواع محصوالتپوست59

124150_انواع محصوالتپوست آزاد60

97124150لپهپوست چسبيده به لپه61

تخلخل62
انواع نانهای 

حجيم
233885950



85950_انواع محصوالتتخمير شدگی63

85950_انواع محصوالتتردی64

124150_انواع محصوالتترشيدگی و پوسيدگی/ترشيدگی و کپک زدگی65

85950_انواع محصوالتترك خوردگی66

3504850_انواع محصوالتترکيب استرول های و تری ترپن دی الكل ها67

68

استئاریک اسيد /اروسيک اسيد/ترکيب اسيدهای چرب مجموع  آراشيدیک اسيد

پالميتولئيک /بهينيک اسيد/ایكوزانوئيک اسيد/ی اسيد/اولئيک اسيد/

لينولئيک /لينولنيک اسيد/ليگنوسریک اسيد/لوریک اسيد/پالميتيک اسيد/اسيد

(روش کروماتوگرافی گازی)...ميریستيک اسيد/اسيد

4383450_انواع محصوالت

69
دی /متا بی سولفيت سدیم / باقيمانده انيدرید سولفورو/ ترکيبات گوگردی فرار 

باقيمانده دی اکسيد گوگرد/ SO2/انيدرید سولفورو / اکسيد گوگرد 
1222400_انواع محصوالت

525250_انواع لبنياتتست بازدارنده ميكروبی70

3612124150سيب خشکتعداد خرده های سيب خشک71

124150_انواع خرماتعداد هسته در خرمای سایر بی هسته/تعداد هسته72



85950_انواع محصوالتتعيين کيفيت نگهداری73

124150_انواع محصوالتتغيير رنگ یافته و رنگ پریدگی/تغيير رنگ یافته/تغيير رنگ74

124150_انواع محصوالتتكه سبز75

124150_انواع محصوالتتكه سوخته/تكه سوختگی شدید 76

124150_انواع محصوالتتكه های شكسته77

85950_انواع محصوالتتميزی78

124150_انواع پستهته خندان79

4297124150گلوتن گندمجذب آب80

طول جوانه/جوانه حاوی برگ سبز/ ميلی متر5جوانه با طول بيش از 81
گندم جوانه 

زده
11244124150

792650_انواع محصوالت(سوکسله)چربی جذب شده / چربی 82

792650_انواع محصوالتچربی به روش ژربر83

267400_انواع محصوالت(روش پيكنومتری)وزن مخصوص/چگالی84



124150_انواع محصوالتچوب خوشه85

124150_انواع خرماخارك86

85950_انواع محصوالتخاصيت باد شدن87

697150_انواع محصوالتخاکستر کل88

878600_انواع محصوالتخاکستر نامحلول در اسيد89

878600_انواع محصوالت(خاکستر  و اندازه گيری رطوبت   )خاکستر بر اساس ماده خشک 90

124150_انواع محصوالتخاکه91

124150_انواع محصوالتشكستگی و خردشدگی/شكستگی/خرده و شكسته/خردشدگی92

124150_انواع محصوالتخشبی بودن93

124150_خالل مغز بادامخالل مغز بادام تلخ94

878600_انواع محصوالتخلوص بر مبنای ماده خشک95



124150_انواع محصوالتدانه های شكسته/دانه های شكسته و چروکيده96

124150_انواع محصوالتدانه های فاسد97

124150_انواع محصوالتدانه های گرما زده و کهنه/دانه های گرما زده / دانه های گرمادیده 98

124150_انواع محصوالتدانه های گياهی زیان آور99

107401100آنقوزه(1/2/3درجه )درجه بندی 100

107124150آنقوزهدرجه زردی101

124150_انواع محصوالتدرصد وزنی دم102

رسوب103
 انواع 

محصوالت
_171900

697150_انواع محصوالت(روش اتو)آب باقيمانده/ آب آزاد / نم / رطوبت و مواد فرار / رطوبت 104

1222400_انواع محصوالت(روش دین استارك)آب باقيمانده/ آب ازاد / نم / رطوبت و مواد فرار / رطوبت 105

611200_انواع روغنرنگ به روش الویباند106



107

 8بتا اپو /4کارمين/3کارمين/2کارمين/1رنگ شامل کارمين 

عصاره آناتو /ریبوفالوین/(گياهی)بتاکاروتن/(سنتزی)بتاکاروتن/بتاکاروتن/کاروتنال

 8متيل و اتيل استرهای بتا اپو/کورکومين/(بر حسب بيكسين کل یا نوربيكسن)

کاروتنوئيک اسيد

2626250_انواع روغن

697150_انواع محصوالت(روش کروماتوگرافی صفحه نازك)رنگ مصنوعی108

85950_انواع محصوالت(حسی )رنگ تشخيص ظاهری /(چشایی )اسانس/ تشخيص مواد طعم دهنده109

روش عرضه110
انواع نانهای 

حجيم
233885950

124150_انواع محصوالتریزوم های معيوب111

124150_انواع محصوالتزمان وارفتن112

124150_انواع محصوالتساقه113

سایش114
انواع قند و 

شكر
_124150

سختی115
انواع قند و 

شكر
_439300

802200_انواع آب(CaCO3)سختی کل بر حسب116



117
آفالتوکسين /G1آفالتوکسين / B2آفالتوکسين / B1سموم قارچی آفالتوکسين 

G2 به روش HPLC و خالص سازی IAC
5252500_انواع محصوالت

5605850_انواع لبنياتIAC و خالص سازیHPLC به روش M1سموم قارچی آفالتوکسين 118

4727250_انواع محصوالتIAC و خالص سازیHPLCسموم قارچی اکراتوکسين به روش 119

3676750_انواع محصوالتHPLCسموم قارچی پاتولين به روش 120

5252500_انواع محصوالتIAC و خالص سازیHPLCسموم قارچی دی اکسی نيوالنول به روش 121

2101000_انواع محصوالتSPE و خالص سازیHPLCسموم قارچی دی اکسی نيوالنول به روش 122

4727250_انواع محصوالتIAC و خالص سازی HPLCسموم قارچی زیرالنون به روش 123

6484450_انواع محصوالتIAC و HPLCسموم قارچی فومونيسين به روش 124

6484450_انواع پنيرIAC و خالص سازیHPLC به روش M1سموم قارچی آفالتوکسين 125

1626131100کرهIAC و خالص سازیHPLC به روش M1سموم قارچی آفالتوکسين 126

1222400_انواع نمک بر مبنای ماده خشکSO4 2-سولفات بر حسب127

1136450_انواع آبروش تيتراسيون- سيانيد 128

124150_انواع محصوالتشكرك زدگی129



130

لک و ترك و )وضعيت ظاهری/ وضعيت ظاهری/شكل و رنگ//شكل ظاهری/شكل

تاول زدگی، سفتی، )عالئم ظاهری/ وضع ظاهری داخلی و خارجی/ (سوختگی

لكه / لک، تاول زدگی و آثار سوختگی/ لک زدگی/(خشكی، رنگ نامطلوب پوششی

/ پوسته روی نان/ پوسته کيک/ لهيدگی/ ليزشدگی/ له شدگی/ های سياهرنگ

زرد شدگی و شكستگی/ ساختار نان/ پوست لک دار/ بدرنگی/ پوستی شدن

85950_انواع محصوالت

10785950آنقوزهشكل فلس ها131

132

هر کدام به .... شيرین کننده های مصنوعی شامل آسه سولفام و آسپارتام و 

روش  ). ریال اضافه می گردد300000به ازای هر شيرین کننده دیگر / تنهایی 

HP LC)

2626250_انواع محصوالت

شيشه ای شدن133
انواع قند و 

شكر
_85950

8792650آدامس(درصد وزنی  )صمغ کل 134

124150_انواع محصوالتستبرا/ ضخامت 135

107124150آنقوزهطول الياف136

124150_انواع محصوالتعاری بودن از کنجاله مضر و سمی137

1136450_انواع روغنعدد آنيزیدین138

1403850_انواع روغنصابون/عدد غير صابونی/ عدد صابونی 139

1050500_انواع محصوالتعصاره اتری غيرفرار بر اساس ماده خشک140



124150_انواع محصوالتعيوب مغز/عيوب پوست/عيوب141

401100_انواع محصوالتبریكس/ غلظت مواد جامد محلول در آب142

124150_انواع محصوالتغير یكنواختی از نظر رنگ و شكل و دانه/غيریكنواختی143

4297401100گلوتن گندمفرم پذیری خمير گلوتن144

878600_انواع نمکپتاسيم/ فروسيانيد سدیم 145

1050500_انواع محصوالت( P2O5 )فسفات 146

802200_انواع لبنياتفسفاتاز  قليایی147

1050500_انواع محصوالتفسفر148

401100_انواع محصوالتفعاليت آبی149

792650_انواع محصوالتفعاليت اوره150

1575750_انواع محصوالتروش اسپكتروفتومتری- فعاليت دیاستازی 151

152
به روش فليم  (...سدیم، پتاسيم، کلسيم، منيزیم و)فلز ات قليایی و قليایی خاکی 

فوتومتر
1050500_انواع محصوالت

2454350_انواع روغنعدد پولنسک153



2454350_انواع روغنمایسل- عدد ریشر154

697150_انواع محصوالتعدد فالينگ155

2186950_انواع روغنعدد کریشنر156

(االستيسيته)برگشت پذیری به حالت اول157
انواع نانهای 

حجيم
233885950

697150_انواع روغنتيتر158

2626250_انواع روغنجوانه زنی159

878600_انواع محصوالتخاکستر سولفاته160

12626250-259زعفرانHPLCرنگ افزودنی به روش 161

792650_انواع محصوالت(درصد وزنی )روغن جذب شده162

792650_انواع روغنروغن در دانه163

1403850_انواع محصوالتاسانس/ روغن فرار 164

697150_انواع روغن(TLCروش )روغن معدنی165

2979600_انواع روغن(GCروش)روغن معدنی166

11575750-259زعفرانسافرانال/ کروسين / پيكروسين 167

1747650_انواع محصوالتسولفور آليل168



سویا در خورشت169

کنسرو 

خورشت آلو 

اسفناج با سویا

13866124150

107792650آنقوزهصمغ کلوفان170

صمغ و نشاسته در ماده خشک171
پودر عصاره 

شيرین بيان
23432101000

107792650آنقوزهسایر صمغ ها به غير از آنقوزه-  صمغ ها 172

821300_انواع روغنضریب خاموشی173

525250_انواع روغنآزمایش سرما174

1747650_انواع روغنآزمون بودئون175

176
آزمون تعيين درجه برنج سفيد از لحاظ دانه کامل، دانه متوسط، دانه کوتاه و 

(نسبت طول به قطر
1271222400برنج

1174650_انواع روغنآزمون ویالوچيا177

1212850_انواع روغنآزمون هالفن178

آلو در خورشت179

کنسرو 

خورشت آلو 

اسفناج با سویا

13866124150

1155550_انواع محصوالتآمونياك180

1575750_انواع لبنياتآنتی بيوتيک به روش انتشار در ژل181



4383450_انواع روغنECN42اختالف  ميزان محاسباتی و عملياتی تری آسيل گليسرول182

3504850_انواع روغنسيتریک، الکتيک ، تارتارات ، دی استات سدیم ، فسفات ها-اسيدی کننده ها183

1050500_انواع محصوالتالكل اتيليک  به روش تيتراسيون184

10785950آنقوزهالياف مو185

401100_انواع محصوالتاندیس استر186

401100_انواع محصوالتاندیس اکسيداسيون187

1222400_انواع روغناندیس بليه188

1222400_انواع محصوالتاندیس فرمالين189

1747650_انواع روغناندیس ید190

525250_انواع محصوالتتندی/  اندیس کرایس 191

697150_انواع محصوالتاوره/ اوره آز 192

2626250_انواع محصوالتباقيمانده حالل193

2626250_انواع محصوالتپاك کننده ها194



11929100-251 فلفل سياهپيپرین195

1926350-259زعفرانپيگمانهای زعفران196

1575750_انواع محصوالت(اسپكتروفتومتری )تانن 197

(تيتراسيون )تانن 198
انواع آب ميوه 

ها
2685697150

1747650_انواع روغن(SFC)قيمت پایه چربی جامد 199

124150_انواع روغنبه ازای اندازه گيری در هر دما  (SFC)چربی جامد 200

باقيمانده هگزان/ حالل های هالوژنه201
 انواع روغن 

کره کاکائو/ها
_2626250

202
بهم / لهيدگی/ رنگ/ تغيير شكل/خواص ظاهری بعد از پخت شامل طعم و بو

هر کدام به تنهایی- وزن / چسبيدگی
124150_انواع محصوالت

203
عدم /خردشدگی/ترك خردگی/خواص ظاهری قبل از پخت شامل بهم چسبيدگی

طعم و بو  هر کدام به تنهایی/ رنگ/ نقاط تيره و گچی/صافی و یكنواختی
85950_انواع محصوالت

124150_انواع محصوالتدانه جوانه زده/ دانه جوانه نزده204

205
دانه های قرمز و رگه قرمز  هر کدام به /دانه سياه/دانه سر سنجاقی و شكسته

تنهایی
124150_انواع محصوالت

124150_انواع محصوالتدانه های پرك نشده206



دانه های حجيم نشده و نيمه حجيم207

دانه های 

حجيم شده 

 غالّت

4509124150

127124150برنجدانه گچی/دانه های سرسوخته/دانه های زرد/دانه های خرد208

1439300-251 فلفل سياهدانه های سبک209

124150_انواع محصوالتسياهک زده/دانه های سن زده210

درجه خلوص رقم211
بذر آفتابگردان 

روغنی
264124150

401100_انواع روغناندیس رفراکسيون/نمایه شكست/ضریب شكست212

2454350_انواع محصوالتجيوه به روش بخار سرد و هضم مرطوب- فلزات سنگين 213

2454350_انواع محصوالتآرسنيک به روش هضم خشک و کوره- فلزات سنگين 214

1929100_انواع محصوالتفلزات سنگين  به روش هضم خشک و کوره215

1929100_انواع محصوالتفلزات سنگين  به روش شعله216

1403850_انواع آب(بدون آماده سازی  )جيوه به روش بخار سرد و هضم مرطوب - فلزات سنگين 217



1403850_انواع آب(بدون آماده سازی  )آرسنيک به روش هضم خشک و کوره - فلزات سنگين 218

1222400_انواع آب(بدون آماده سازی  )فلزات سنگين  به روش هضم خشک و کوره219

1222400_انواع آب(بدون آماده سازی  )فلزات سنگين  به روش شعله220

1050500_انواع محصوالتفيبر بر اساس ماده خشک/فيبر تام/فيبر خام/فيبر221

قابليت پخش شوندگی در مایع222
پودر کيک 

نيمه آماده
6949124150

124150_انواع محصوالتقابليت حل شدن در آب223

124150_انواع محصوالت(هرکدام به تنهایی)قابليت االستيسته / کشدار شدن /رنده شدن/قابليت ذوب شدن224

قابليت شكل گيری225
فرآورده های 

ژله ای
2682353350

2521575750زردچوبهقدرت رنگی بر اساس ماده خشک بر حسب محتوای کورکومينوئيد226

107124150آنقوزهقطر الياف227

697150_انواع محصوالتدرصد قليائيت کل/ قليائيت بر حسب کربنات سدیم بر مبنای ماده خشک228

878600_انواع محصوالتقليائيت خاکستر229

1747650_انواع محصوالت قند کل به روش فهلينگ230



697150_انواع محصوالتبه روش فهلينگ (قند احيا کننده  )قند قبل از هيدروليز/ قند ساده 231

2444800_انواع محصوالت(در صورت گزارش آزمون ساکارز بتنهایی   )ساکارز  به روش فهلينگ232

697150_انواع محصوالت(در صورت گزارش همزمان قند کل در فراورده  )ساکارز به روش فهلينگ 233

234
در صورت گزارش  آزمون همزمان  قند قبل از  )ساکارز  به روش فهلينگ

(در یک فراورده (قند احيا کننده )هيدروليز 
1747650_انواع محصوالت

قوه ناميه235
گندم جوانه 

زده
11244267400

878600_انواع محصوالتکدورت236

9285950عسلکف237

124150_انواع محصوالتکالهک238

802200_انواع نمک بر مبنای ماده خشکCa+2کلسيم بر حسب 239

124150_انواع پستهکم خندانی240

124150_انواع محصوالتکم گوشتی241

2626250_انواع محصوالت(HPLC)کافئين 242



1575750_انواع محصوالتکافئين به روش اسپكتروفتومتری243

878600_انواع محصوالت(وزن سنجی  )کافئين 244

107124150آنقوزهکانال مدوال245

878600_انواع محصوالتکلرور246

85950_انواع محصوالتکيفيت پخت247

353350_انواع محصوالتگاز کربنيک248

4383450_انواع روغن(روش آنزیمی)گلسيرول منوپالميتات249

439300_انواع آردگلوتن مرطوب250

گليسيریزین به روش هاوس من در ماده خشک251
پودر عصاره 

شيرین بيان
23432158300

252
گندم جوانه زده /گندم جوانه زده آفت زده/گندم جوانه زده آسيب دیده

گندم جوانه زده لزج/گندم جوانه زده فاسد شده/پالسيده

گندم جوانه 

زده
11244124150

124150_انواع محصوالتگوشت نامحلول ميوه253

4198124150گيالس خشکگيالس های خشک ناهمرنگ254



878600_انواع محصوالتماده خشک بدون چربی255

213334250ماکارونیمواد جامد در آب پخت- ماکارونی 256

124150_انواع محصوالتمتوسط وزن هر دانه257

258
مغز بادام چروکيده و /مغز بادام لپه شده، شكسته و خرد شده/مغز بادام دوقلو

نارس هر کدام به تنهایی
124150_انواع مغز بادام

259
مغز پسته نيمه ، شكسته /مغز پسته درسته/مغز پسته با پوسته سوم/مغز پسته آزاد

، خرده هر کدام به تنهایی

انواع پسته و 

مغز پسته
_124150

260
مغز فندق /مغز فندق های با طعم سوختگی/مغز فندق با باقی مانده پوست سوم

دو قلو

 انواع مغز 

فندق
_124150

مغز فندق با طعم تندی ناشی از اکسيداسيون چربی261
 انواع مغز 

فندق
_1222400

2554124150کلوچهمغزی کلوچه262

2626250_انواع روغنAOMمقاومت به روش 263

2626250_انواع روغنOSIمقاومت به روش 264

2626250_انواع روغنمقاومت به روش رنسيمت265

592124150انواع ویفرمقایسه وزن کرم با نان ویفر266

(بليش و ساندستد)مقدار مالتوز 267

آرد گندم 

آرد )جوانه زده

(سن

68741050500



14683124150-2450انواع بستنیمقدار مغز در بستنی های مغزدار268

14683124150-2450انواع بستنیمقدار ميوه تازه یا دیگر فرآورده های ميوه در بستنی های یخی ميوه ای269

107124150آنقوزهمقطع عرضی270

4727250_انواع محصوالتHPLCمالمين 271

14683697150-2450انواع بستنیمواد جامد بستنی272

14683697150-2450انواع بستنیمواد جامد شير بدون چربی273

92697150عسل(غير از عسل پرس شده)مواد جامد غير محلول در عسل 274

275

/ بقایای گياهی / اشيا فلزی و سنگ ریزه / اشياء فلزی وشيشه / مواد خارجی 

مواد / شن و خاك / غير گياهی / مواد خارجی با منشا گياهی /بقایای معدنی 

مواد خارجی غير گياه / مواد خارجی حاصل از گياه آویشن / حشرات - خارجی

شلتوك/(شكر)مواد خارجی نا محلول/ آویشن 

124150_انواع محصوالت

26821575750پاستيلمواد ژله کننده276

525250_انواع محصوالتمواد غير قابل حل در الكل277

525250_انواع محصوالتمواد غير محلول در اسيد278



439300_انواع محصوالتمواد غير قابل حل در آب گرم در ماده خشک279

107525250آنقوزهمواد قابل حل در الكل280

439300_انواع محصوالتمواد نامحلول در آب بر مبنای ماده خشک281

4555350_انواع روغنموم282

14267400زیره سبزميزان زیره سياه شده283

124150_انواع محصوالتميوه محتوی284

525250_انواع روغننا خالصی نامحلول به روش پتروليوم اتر285

85950_انواع محصوالتعوامل ناپذیرفتنی/ناپذیرفتنی286

287

پوکی و /پوکی/نارسی و چروکيدگی/ نارسی دانه / نارس و تلقيح نشدگی / نارسی 

/ پوسيدگی/ چروکيدگی و نارسی/ چروکيدگی/ تلقيح نشدگی/پوکيدگی/نارسی

گوی در پسته/ پوسيده

124150_انواع محصوالت

1222400_انواع محصوالتنشاسته288

171900_انواع محصوالتنشانه گذار ی289

525250_انواع محصوالتنقطه انجماد290



697150_انواع محصوالتنقطه دود291

525250_انواع محصوالتنقطه ذوب292

697150_انواع محصوالت(درجه سلسيوس)(روش لوله موئينه باز)نقطه لغزش293

294
سوربيک / نگه دارنده ها شامل بنزوئيک اسيد و نمک های سدیم و پتاسيم آن 

(HPLCروش )اسيد و نمک های سدیم، پتاسيم و کلسيم آن
2626250_انواع محصوالت

295
سوربيک / نگه دارنده ها شامل بنزوئيک اسيد و نمک های سدیم و پتاسيم آن 

(روش اسپكتروفتومتر)اسيد و نمک های سدیم، پتاسيم و کلسيم آن
1575750_انواع محصوالت

697150_انواع محصوالتنمره خاکستر296

1575750_انواع محصوالت(روش اسپكتروفتومتری)نمره رنگ در محلول297

878600_انواع محصوالتنمک خوراکی روش ولهارد298

124150_انواع کنسرو(نعناع/شوید/اسفناج/گشنيز/جعفری/تره)نوع سبزی299

1575750_انواع محصوالتنيترات300

1050500_انواع محصوالتنيتریت301



532124150باریجهوجود آرد302

2496124150-285خرمای سایر کيلوگرم خرمای بی هسته1 هسته در5وجود بيش از303

304
وجود مغز هسته /وجود مغزشيرین در مغز تلخ/وجود مغز تلخ در مغز شيرین

زردآلو در مغز هسته هلو
124150_انواع محصوالت

171900_انواع محصوالتوزن آبكش305

267400_انواع محصوالتوزن هزار بذر/وزن هكتوليتر/وزن حجمی306

171900_انواع محصوالتعيار/وزن متوسط مغز307

308
نسبت وزن مغزی به وزن /وزن روکش/وزن پوشش/وزن مغزی/وزن هر دانه/وزن

مقایسه وزن کرم با نان ویفر/متوسط وزن هر دانه/وزن دم/وزن خالص/کل
124150_انواع محصوالت

2626250_انواع محصوالت و استرهای آنAانواع ویتامين 309

2626250_انواع محصوالتDانواع ویتامين 310

2626250_انواع محصوالت و استرهای آنEانواع ویتامين311

878600_انواع محصوالتهدایت الكتریكی312



313

هم افزاهای آنتی اکسيدان شامل استرهای گليسرول اسيد چرب و سيتریک 

سدیم دی هيدروژن /تری سدیم سيترات/ایزوپروپيل سيترات/اسيد

سيتریک اسيد/سيترات

1747650_انواع محصوالت

2626250_انواع محصوالت(HPLC)کمی  (HMF)هيدروکسی متيل فورفورال314

26851575750انواع آبميوهکمی به روش اسپكتروفتومتری (HMF)هيدروکسی متيل فورفورال315

697150_انواع محصوالتکيفی (HMF)هيدروکسی متيل فورفورال316

3151500_انواع محصوالتHPLCهيستامين روش 317

1747650_انواع محصوالتهيستامين روش فلورومتری318

ید319

انواع نمک 

یددار بدون 

فلزات سنگين

_878600

124150_انواع محصوالتیكدست بودن/ در رقم و واریته / در اندازه / یكنواختی در شكل 320

2101000_انواع محصوالتمواد قطبی روغن استخراجی 321

2626250_انواع محصوالت(بمب کالریمتری  )انرژی کل 322



0_انواع محصوالتچگالی انرژی323

324
به ازای هر  (اسيد پنتوتنيک / بيوتين / اسيد فوليک / نياسين  )Bگروه ویتامين 

 ریال اضافه می گردد150000ویتامين 
2626250_انواع محصوالت

2626250_انواع محصوالتKانواع ویتامين 325

4383450_انواع محصوالتGCبه روش  (n6 و n3)اسيدهای چرب  326

1222400_انواع محصوالتبالنكيت 327

1575750_انواع محصوالت(روش اسپكتروفتومتری )سان ست یلو 328

2626250_انواع محصوالت(HPLCروش  )کارموزین / سان ست یلو 329

1929100_انواع محصوالت(روش اسپكتروفتومتری )اسيد فيتيک بر اساس ماده خشک   330

1050500_انواع محصوالت( EDTAروش تيتراسيون با  )اسيد فيتيک بر اساس ماده خشک   331

171900_انواع نشاستهواکنش با ید 332

127105050انواع برنجریزه 333

127105050انواع برنجدانه کامل334

127105050انواع برنجطول دانه335



127105050انواع برنجنسبت طول به قطر 336

127105050انواع برنجبرنج دانه خيلی بلند337

127105050انواع برنجبرنج دانه بلند338

127105050انواع برنجبرنج دانه متوسط339

127105050انواع برنجبرنج دانه کوتاه340

127105050انواع برنجحداقل طول سرشكسته341

127105050انواع برنجشكسته کوچک و ریزه342

127105050انواع برنجضریب تغييرات طول343

127105050انواع برنجدرجه بندی344

127105050انواع برنجدانه های نيمه ژالتينه345

12501575750نوشابه گازداراسيد فسفریک به روش اسپكتروفتومتری346

1403850_انواع محصوالتاسيدهای آلی فرار بر حسب اسيد استيک 347

697150_انواع محصوالتخاکستر محلول در اسيد 348

2626250_انواع محصوالت(به استثنای آبليمو )(HPLC)اسيد سيتریک  349

85950_انواع محصوالت( ساعت اول24پس از )حالت ابری  350

85950_انواع محصوالت(پس از پنج روز) (شفافيت)حالت ابری  351



(11پس از رسيدن فرآورده به بریكس )هسپيریدین  352
آب نارنگی 

تغليظ شده
7950210100

7950210100انواع محصوالت(11پس از رسيدن فرآورده به بریكس )دانه های سياه  353

7950171900انواع محصوالتژل 354

401100_انواع محصوالت(بریكس )عصاره  355

401100_انواع محصوالتمواد جامد غير محلول 356

66934727250نوشابه انرژی زاهر کدام بتنهایی (HPLC )تاورین ، گلوکرونوالکتون و اینوزیتول به روش  357

66931575750نوشابه ورزشیاسموالليتی 358

1403850_انواع محصوالتتيتراسيون جيوه سنجی - Clکلر  359

878600_انواع محصوالتتيتراسيون با نيترات نقره - Clکلر  360

1403850_انواع محصوالت(پتانسيومتری )روش الكترود انتخاب گر یون  - Clکلر  361

1575750_انواع محصوالتBبورات  362



10530-6694انواع آب(آزمون صرفا توسط سازمان انرژی اتمی  انجام می شود )اشعه بتا / اشعه آلفا  363

10530-6694انواع محصوالت(آزمون صرفا توسط سازمان انرژی اتمی  انجام می شود)رادن  364

4383450_انواع محصوالتویژگی های فاز چربی 365

171900_انواع محصوالتقابليت سفيد شدن 366

525250_انواع محصوالتریزش آزاد 367

مقدار کازئين در پروتئين 368
کازئين و 

کازئينات
44481575750

878600_انواع محصوالتخاکستر نامحلول در اب براساس ماده خشک 369

353350_انواع محصوالتجرم حجمی توده ای 370

ماده موثر فلفل 371
سس تند فلفل 

قرمز
58781747650

1222400_انواع محصوالتماده موثر 372

1747650_انواع محصوالتپلی فنل کل 373



525250_انواع محصوالت درجه سلسيوس20چرخش نوری در  374

267400_انواع محصوالتآميختگی در اتانل 375

376
 ميلی ليتر 100 گرم اسانس با 0.1پس از رقيق سازی )ارزش ضریب سختی  

(حجمی- درصد حجمی95اتانل 
630300_انواع محصوالت

377
/ ليمونن / پينن - بتا /برگاپتن :اسانس ها مانند  انواع طبف کروماتوگرافی

...بيسابولين و - بتا  / ژرانيال/ ترپينن - گاما / لينانل استات/لينانل
6312550_انواع محصوالت

85950_انواع محصوالتخامه همراه با کالله 378

4383450_انواع چایدرصد کل کاتچين ها 379

878600_انواع محصوالتخاکستر محلول در آب نسبت به خاکستر کل 380

381
/ ميتونين / والين / آرژنين / هيستدین/ ليزین  :پروفایل اسيدهای آمينه  مانند

سيستئين/ گليسين/ ایزولوسين/ ترئونين/ تریپتوفان/ فنيل آالنين / لوسين
4383450_انواع محصوالت

2626250_انواع محصوالتHPLCگلوکوزینوليت تام به روش  382

722171900پودر ماهیذرات پودر 383

1642600_انواع محصوالتآنتی بيوتيک384



1260600_انواع محصوالتسيليسيم 385

1422950_انواع محصوالتاوره و ازت آمونياکی 386

1012300_انواع محصوالتماده ازته 387

630300_انواع محصوالتماده معدنی 388

2626250_انواع محصوالت(بيوتين )H2ویتامين 389

1747650_انواع محصوالتکولين کلراید 390

1747650_انواع محصوالتالکتوز 391

4096950_انواع محصوالت(شيمی کالسيک )ليگنين نامحلول در شوینده اسيدی  392

525250_انواع محصوالتاوره و ازت غير پروتئينی 393

1642600_انواع محصوالتباقيمانده داروهای دامپزشكی و سایر مواد شيميایی 394

525250_انواع محصوالتموادنامحلول در استن 395



525250_انواع محصوالتمواد نامحلول در تولوئن 396

525250_انواع محصوالتمواد نامحلول در هگزان 397

1575750_انواع محصوالت(اسپكتروفتومتری  )پرولين 398

697150_انواع محصوالتقليایيت برحسب کربنات پتاسيم 399

1260600_انواع محصوالتشناسایی استات 400

1212850_انواع محصوالتشناسایی سدیم 401

1260600_انواع محصوالتمقدار استات سدیم 402

1260600_انواع محصوالتموادی که بسهولت اکسيد می شوند 403

171900_انواع محصوالت درجه سلسيوس نسبت به آب25گرانروانی در  404

1403850_انواع محصوالت((یدومتری  )زرده تخم مرغ - تخم مرغ مایع کامل  )آلفا آميالز  405

406
تخم  )آلفا آميالز تست آنزیمی جهت ارزیابی پاستوریزاسيون سفيده تخم مرغ  

((اسپكترومتری )زرده تخم مرغ - مرغ مایع کامل 
1575750_انواع محصوالت



85950_انواع محصوالت(ویژگی حسی  )داغ سرما 407

1575750_انواع محصوالتفلوئور 408

1050500_انواع محصوالتفسفر محلول در آمونيوم سيترات قليایی 409

878600_انواع محصوالتخلوص 410

1222400_انواع محصوالتکارل فيشر - (فرم بی آب و منو هيدرات  )درصد آب 411

792650_انواع محصوالتاگزاالت 412

1575750_انواع محصوالتمواد به اسانی کربونيزه شونده 413

33816952400اسيد سيتریک( LALاستفاده از کيت - روش کيفی  )باکتریال اندوتوکسين  414

697150_انواع محصوالت(تيتراسيون  ) (بر حسب ماده خشک)درصد وزنی خلوص یدور پتاسيم   415

1136450_انواع محصوالت(یدومتری)یدات پتاسيم موجود در یدید  416

353350_انواع محصوالتباریم و تيوسولفات در یدور پتاسيم 417



1136450_انواع محصوالتدر  یدور پتاسيم (CNبر حسب )سيانور  418

878600_انواع محصوالت(بر حسب ماده خشک)درصد جرمی خلوص یدات پتاسيم   419

878600_انواع محصوالت(بر حسب ید)درصد جرمی یدور پتاسيم موجود در یدات پتاسيم  420

878600_انواع محصوالت(بر حسب کلر)درصد جرمی برمات، برومورکلرات و کلرور در یدات پتاسيم   421

85950_انواع محصوالتبلورهای استروویت 422

85950_انواع محصوالتتغيير رنگ سولفيدی گوشت 423

107497143400-2870کنسرو ماهی(به ازای هر گونه )  PCRتعيين نوع گونه به روش 424

85950_انواع محصوالتميزان رشته های ابریشم ذرت 425

124150_انواع محصوالتپاره شدگی 426

124150_انواع محصوالتوارفتگی 427

2101000_انواع محصوالتترکيبات قطبی 428



(فقط برای روغن زیتون فرابكر خوراکی )اسيدچرب(FAEES)واتيل استر(FAMES)متيل استرهای 429 4383450_انواع محصوالت

85950_انواع محصوالتشكوفه شكر 430

431
درصد وزنی در شكالت شيری جيان دوجا و شكالت جيان - فندق آسياب شده  

دوجا
171900_انواع محصوالت

85950_انواع محصوالتماسيدگی در دهان 432

4383450_انواع محصوالت( GCروش  )  (CBEs)بر اساس ماده خشک - روغن معادل کره کاکائو 433

1575750_انواع محصوالت(اسپكتروفتومتری  )براساس ماده خشک - مواد جامد بدون چربی کاکائو 434

1747650_انواع محصوالت(تيتراسيون  )نسبت فروکتوز به گلوکتوز 435

171900_انواع محصوالتنبات با کریستالهای متصل 436

171900_انواع محصوالتنبات تک کریستال 437

267400_انواع محصوالتقدرت بستن ژالتين 438

85950_انواع محصوالتبلوری شدن 439



210100_انواع محصوالتدانه بندی 440

1575750_انواع محصوالت(شيمی کالسيک  )بورات  441

1575750_انواع محصوالت(شيمی کالسيک  )فلوراید 442

878600_انواع محصوالت(شيمی کالسيک  )کلرید 443

697150_انواع محصوالت(روش کيفی  )تشخيص رنگ کارامل  444

2626250_انواع محصوالتمجموع استيرن ها  445

446 TVN1050500_انواع محصوالت

353350_انواع محصوالتروش کيفی- فعاليت دیاستازی 447

448
در مجموع و یا به تنهایی    (...گلوگز، فروکتوز ، ساکارز و  )انواع قندهای طبيعی

HPLCبه روش  
2626250_انواع محصوالت

4383450_انواع محصوالتتری آسيل گليسرول449

7143400_انواع محصوالتآزمون کيفی - PCRتعيين تراریختگی به روش 450



21985950تخم مرغرشد نقطه یا لكه یا جسم رویانی451

219124150تخم مرغارتفاع اتاقک هوایی452

219229200تخم مرغارتفاع سفيده غليظ453

11710705550آبليموHPLCاندازه گيری اسيد سيتریک و ایزو سيتریک بروش 454

11713389100آبليمواندازه گيری اسيد سيتریک و ایزو سيتریک بروش آنزیمی455

11710705550آبليموLC-MSاندازه گيری اسيد سيتریک و ایزو سيتریک بروش 456

18152626250ابغورهHPLCاندازه گيری اسيد تارتاریک به روش 457

( GCروش  )اندازه گيری متانول و اتانول  به روش 458
عرقيات 

گالب- گياهی
_2979600

2893650_زولبيا و باميهترکيبات قطبی به همراه استخراج چربی459

800401100کنجاله سویاافت حرارتی460

6275878600زئوليت(هدایت سنجی -تيتراسيون  )ظرفيت تبادل کاتيونی461

3474697150ژالتينپراکسيد هيدروژن462

8001575750کنجاله سویابازدارنده تریپسين463

1575750_خوراك دامشاخص حالليت پروتئين در محلول پتاس464

8001575750کنجاله سویاشاخص پراکندگی پروتئين465

161439300الكل اتيليکدرجه الكلی466

161267400الكل اتيليکوزن مخصوص نسبی467

161477500الكل اتيليکقابليت اختالط با آب468

161477500الكل اتيليکقليائيت در مقابل فنل فتالئين469

161697150الكل اتيليکباقيمانده تبخير470



161697150الكل اتيليکاسيدیته در الكل471

161534800الكل اتيليکشناسایی فورفورال472

1613390250الكل اتيليک(برحسب استالدئيد )الدئيد 473

1612311100الكل اتيليک(بر حسب استات استر  ) استر 474

1612139200الكل اتيليکمتانول به روش اسپكتروفتومتری475

1612674000الكل اتيليکالكل های سنگين476

1613390250الكل اتيليککتون ها477

478

قيمت پایه تا  -(کروماتوگرافی گازی) GC/MSترکيبات شيميایی آلی به روش 

  ترکيب به 10افزایش به قيمت پایه بر اساس افزایش  یک تا -  ترکيب 47

511000 به ميزان GC/MSروش

آب معدنی 

طبيعی و آب 

آشاميدنی 

بسته بندی 

شده

6694 , 2441 

 ,1053 
7888300

(کروماتو گرافی یونی) ICبرومات به روش 479

 آب آشاميدنی 

بسته بندی 

شده

6694 , 10532626250

(کروماتوگرافی یونی) ICپرکلرات به روش 480

 آب آشاميدنی 

بسته بندی 

شده

6694 , 10532626250



(کروماتوگرافی یونی) ICکلرات به روش 481

 آب آشاميدنی 

بسته بندی 

شده

6694 , 10532626250

(کروماتوگرافی یونی) ICکلریت به روش 482

 آب آشاميدنی 

بسته بندی 

شده

6694 , 10532626250

مونو کلر آمين 483

 آب آشاميدنی 

بسته بندی 

شده

6694 , 10531136450

کلر 484

 آب آشاميدنی 

بسته بندی 

شده

6694 , 10531575750

سدیم دی کلرو ایزو سيانورات 485

 آب آشاميدنی 

بسته بندی 

شده

6694 , 10531136450



سيانوریک اسيد 486

 آب آشاميدنی 

بسته بندی 

شده

6694 , 10531136450

4270697150جوش شيریندرصد کربنات سدیم487

3567697150ليستينTLCشناسایی کولين به روش 487




























































































































































































