
نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1
85,950بوي غير طبيعی 2
124,150آفت زدگی 3
124,150آسيب دیدگی 4
124,150(رنگ و رقم)ناهمسانی 5
124,150مواد خارجی 6
124,150پوسته چسبيده به دانه 7
124,150دانه سایر حبوبات 8
697,150(روش اتو )رطوبت  9
124,150دانه هاي گياهی زیان آور یا سمی 10
124,150آفت زنده یا مرده 11
7,888,300باقيمانده آفت کشها 12
124,150بسته بندي 13
171,900نشانه گذاري 14
1,929,100سرب 15
1,929,100کادميوم 16

1,136,450کپک17

18
5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  

در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

 به B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000: تنهایی 

A5,176,100اکراتوکسين 19

25,469,850 مجموع

حبوبات-  تعرفه 

عنوان ویژگی متمایز در صورت باقالی خشک: نام فرآورده    

:وجود 20254: کد فرآورده  - ( 98استاندارد ملی  )



حبوبات-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950ناپذیرفتنی ها 1

124,150آفت زنده یا مرده 2

1,929,100سرب 3

1,929,100کادميم 4

7,888,300باقی مانده آفت کش ها 5

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  6

در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

 به B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000: تنهایی 

A5,176,100اکراتوکسين 7

85,950شکل،رنگ،بو 8

124,150مواد خارجی 9

124,150آسيب دیدگی 10

124,150نارسی 11

124,150(از نظر رنگ)ناهمسانی  12

124,150(از نظر رقم)ناهمسانی  13

697,150(روش اتو )رطوبت  14

124,150آفت زدگی 15

124,150بسته بندي 16

171,900نشانه گذاري 17

1,136,450کپک18

124,150اندازه 19

25,469,850

عنوان ویژگی متمایز در صورت لوبيا بسته بندی شده: نام فرآورده    

:وجود 11199: کد فرآورده  - (38استاندارد ملی  )

مجموع



حبوبات-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950تميزي 1

124,150آفت زنده 2

85,950بو، مزه و رنگ 3

124,150آسيب دیدگی 4

124,150آفت زدگی 5

124,150ناهمسانی از نظر رنگ، رقم و اندازه 6

124,150نارسی و چروکيدگی 7

124,150مواد خارجی 8

697,150(روش اتو )رطوبت  9

1,929,100سرب 10

7,888,300باقيمانده آفت کشها 11

12
آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  

5,252,500

در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

 به B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000: تنهایی 

A5,176,100اکراتوکسين 13

124,150بسته بندي 14

171,900نشانه گذاري 15

124,150قطر 16

1,929,100کادميوم 17

1,136,450کپک18

25,345,700 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 

:وجود 11200: کد فرآورده  - ( 27استاندارد ملی  )

عدس: نام فرآورده    



حبوبات-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150مواد خارجی 1

124,150آسيب دیدگی 2

124,150نارسی 3

124,150(رنگ و اندازه)ناهمسانی  4

697,150(روش اتو )رطوبت  5

124,150آفت زدگی 6

124,150پوسته چسبيده به لپه 7

85,950بوي غير طبيعی 8

124,150دانه گياهی کرچک،تاتوره،سياه دانه و کنف بنگالی 9

1,929,100سرب 10

1,929,100کادميم 11

7,888,300باقی مانده آفت کش ها 12

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  13

در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

 به B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000: تنهایی 

1,136,450کپک14

124,150بسته بندي 15

171,900نشانه گذاري 16

85,950پاکيزگی 17

124,150آفت زنده و مرده 18

A5,176,100اکراتوکسين 19

25,469,850

عنوان ویژگی متمایز در صورت لپه بسته بندی شده: نام فرآورده    

:وجود 11202: کد فرآورده  - ( 97استاندارد ملی  )

مجموع



حبوبات-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950بو و مزه بيگانه و غير طبيعی 1

85,950وضعيت ظاهري 2

1,929,100سرب 3

1,929,100کادميوم 4

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  5
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

A5,176,100اکراتوکسين 6

124,150آفت زدگی 7

124,150آسيب دیدگی 8

124,150نارسی 9

124,150ناهمسانی رنگ،اندازه و رقم 10

124,150مواد خارجی 11

7,888,300باقيمانده سموم و آفت کش 12

1,136,450کپک13

124,150قطر 14

124,150بسته بندي 15

171,900نشانه گذاري 16

24,524,400 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 

:وجود 11203: کد فرآورده  - ( 96استاندارد ملی  )

نخود بسته بندی شده: نام فرآورده    



حبوبات-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زنده 1

124,150آفت زدگی 2

124,150چروکيدگی 3

124,150مواد خارجی 4

124,150آسيب دیدگی 5

124,150غير یکنواختی رنگ 6

697,150(روش اتو )رطوبت  7

124,150بسته بندي 8

171,900نشانه گذاري 9

124,150ميليمتر4وزن ماش مانده روي الک 10

124,150 ميليمتر36/3 و 4مجموع وزن ماش باقيمانده روي الک هاي  11

124,150ميليمتر36/3ماش رد شده از الک 12

1,136,450کپک13

3,247,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت ماش: نام فرآورده    

:وجود 21739: کد فرآورده  - ( 99استاندارد ملی  )

مجموع



حبوبات-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950بو و طعم 1

85,950رنگ 2

124,150آفت و آفت زدگی 3

124,150مواد خارجی 4

124,150( ميکرون150از الک )اندازه ذرات 5

697,150(روش اتو )رطوبت  6

697,150خاکستر کل 7

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 8

1,575,750پروتئين بر مبناي ماده خشک 9

10 pH (محلول ده درصد)229,200

697,150اسيدیته الکلی 11

124,150بسته بندي 12

171,900نشانه گذاري 13

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها14

1,575,750MPکلی فرم15 N

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 16

1,136,450کپک17

10,657,800 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 

:وجود 21624: کد فرآورده  - ( 6950استاندارد ملی  )

آرد نخود: نام فرآورده    



حبوبات-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

697,150(روش اتو )رطوبت  1

1,575,750پروتئين 2

697,150خاکستر کل 3

878,600خاکستر نا محلول در اسيد کلریدریک 4

792,650چربی 5

1,050,500الياف خام 6

171,900نشانه گذاري 7
85,950شکل ظاهري 8
85,950رنگ 9
85,950بو 10
124,150عاري از حشرات 11

124,150کپک زدگی ظاهري 12

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  13

در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

 به B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000: تنهایی 

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها14
1,575,750MPکلی فرم15 N

1,136,450کپک16
2,807,700سالمونال 17
شناسایی1,193,750اشریشياکلی 18

124,150بسته بندي 19
792,650فعاليت اوره آز 20
124,150وضعيت ظاهري بسته بندي21
124,150وزن محتوي بسته بندي 22

20,637,550 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت پروتئين سویا: نام فرآورده    

:وجود 11259: کد فرآورده  - ( 3332استاندارد ملی  )



حبوبات-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

697,150(روش اتو )رطوبت  1

792,650چربی 2

1,575,750پروتئين 3

1,575,750MPکلی فرم4 N

شناسایی1,193,750اشریشيا کلی 5

شناسایی2,368,400استافيلو کوک هاي گواکو الز مثبت6

1,136,450کپک و مخمر7

2,807,700سالمونال 8

124,150بسته بندي 9

171,900نشانه گذاري 10

124,150وزن 11

12,567,800 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت سویا شير لبنی: نام فرآورده    

:وجود 21504: کد فرآورده  - ( 10439استاندارد ملی  )


