
نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950مزه 1

124,150آفت 2

124,150آفت زدگی 3

124,150مواد خارجی 4

124,150سوختگی 5

124,150نارسی 6

124,150مغز بادام هندي با پوست 7

69,550مغز بادام هندي شکسته8

69,550مغز بادام هندي خرد9

روش اتو1,671,250رطوبت 10

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  11
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

697,150پراکسيد 12

124,150بسته بندي 13

171,900نشانه گذاري 14

8,886,900

مغز بادام هندی : نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11458: کد فرآورده  - ( 5200استاندارد ملی  )

خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زنده 1

85,950بو 2

85,950طعم 3

85,950رنگ 4

124,150مواد خارجی 5

124,150آفت زدگی 6

124,150دم دار 7

124,150نارسی 8

85,950لهيدگی 9

124,150مخلوط 10

124,150آلودگی 11

697,150خاکستر کل 12

878,600خاکستر غيرمحلول 13

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  14

85,950بسته بندي15

171,900نشانه گذاري 16

4,717,700

زرشک : نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20105: کد فرآورده  - ( 3337استاندارد ملی  )

مجموع



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950بو و مزه 1
85,950بوي ترشيدگی2
85,950رنگ 3
124,150اندازه و شکل 3
روش اتو 1,671,250رطوبت 5
1,671,250باقيمانده گوگرد 6
878,600خاکستر نامحلول در اسيد 7
124,150آفت زدگی 8
124,150آسيب دیدگی 9
124,150نارسی 10

11
مانند برگ، دم، دانه، ساقه، برگ، شاخه، قطعات )مواد خارجی 

(جداشده از پوست و غالف
124,150

7,888,300باقی مانده سموم آفت کش 12
124,150بسته بندي 13
171,900نشانه گذاري 14
124,150ناپذیرفتنی15

13,408,200

ردیف

مجموع

مخلوط میوه های خشک ورقه شده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21867: کد فرآورده  - ( 14342استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950بو و مزه 1
124,150مواد خارجی غير مجاز 2
85,950طعم سوختگی 3
روش اتو0رطوبت 4
697,150پراکسيد 5
878,600نمك 6

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  7
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

124,150آفت زدگی 8
124,150آفت زدگی آشکار 9
124,150کپك زدگی 10
124,150مواد خارجی 11
124,150مواد خارجی غير از پوست 12
124,150مغز پسته آزاد 13
171,900عيار 14
اسپکتروفتومتري1,155,000نگه دارنده 15
1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها16
شمارش کلنی1,317,900کليفرم ها 17
1,136,450کپك18
شناسایی1,193,750اشریشيا کلی 19
2,807,700سالمونال 20
124,150(نقص )ناخندان و پوک 21
124,150(نقص)پوک 22
124,150(نقص)گوي 23
85,950(نقص)بد رنگی 24
124,150(نقص)بد شکل و ته خندان 25
124,150(نقص)مجموع نواقص پوست غير از کم خندان 26
124,150(نقص)مخلوط رقم 27
124,150(نقص)مخلوط اندازه 28
124,150(نقص)کم خندان 29
171,900نشانه گذاري 30
124,150بسته بندي 31
حسی85,950اسانس مصنوعی 32
51,100رنگ مصنوعی33

14,632,100 مجموع

 پسته طبیعی خندان: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11220: کد فرآورده  - ( 15استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950بو و مزه 1

124,150آفت زنده 2

124,150یکنواختی اندازه3

124,150یکنواختی رقم 4

171,900عيار 5

124,150ميزان پوکی 6

124,150مواد خارجی 7

124,150خندان و مغز آزاد 8

124,150گوي 9

85,950بد رنگ 10

124,150بد شکل و شکسته 11

روش اتو1,671,250رطوبت 12

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  13
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

7,888,300باقی مانده سموم 14

124,150بسته بندي 15

171,900نشانه گذاري 16

16,445,100 مجموع

 پسته ناخندان: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11221: کد فرآورده  - ( 4921استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150موادخارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شيشه 1

124,150آفت زنده 2

3
کپك زدگیبو ، مزه ، طعم غير طبيعی و مزه ترشيدگی و  

85,950

124,150خارک و رطب 4

124,150آفت زدگی 5

124,150ارقام دیگر خرما 6

124,150تغيير رنگ یافته 7

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  8

124,150صدمه مکانيکی 9

124,150مجموع خرماي نارس و تلقيح نشده 10

11
خرما با موادخارجی چسبيده به جز موارد نوشته شده در  

 استاندارد1-1-5بند 
124,150

124,150شکرک زدگی 12

124,150بسته بندي 13

171,900نشانه گذاري 14

3,294,750 مجموع

 خرمای مضافتی: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11241: کد فرآورده  - ( 395استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150موادخارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شيشه 1

124,150افت زنده 2

85,950بو ، مزه ، طعم غير طبيعی و مزه ترشيدگی 3

124,150آفت زدگی 4

124,150ارقام دیگر خرما 5

124,150تغيير رنگ یافته 6

124,150پوسيدگی 7

124,150خرما با موادخارجی چسبيده 8

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  9

124,150خرماي نارس 10

124,150صدمه مکانيکی 11

124,150شکرک زدگی 12

124,150بسته بندي 14

171,900نشانه گذاري 15

3,294,750 مجموع

 خرمای کلوته: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11242: کد فرآورده  - ( 5313استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150مواد خارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شيشه 1

124,150آفت زنده 2

85,950بو، مزه و طعم غيرطبيعی 3

124,150آفت زدگی 4

124,150ارقام دیگر خرما 5

124,150پوسيدگی 6

124,150تغيير رنگ یافته 7

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  8

124,150صدمه مکانيکی 9

124,150خرما با مواد خارجی چسبيده 10

124,150بسته بندي 11

171,900نشانه گذاري 12

3,046,450 مجموع

 خرمای پیارم: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11243: کد فرآورده  - ( 5311استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150موادخارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شيشه 1

124,150آفت زنده 2

124,150آفت زدگی 3

124,150ارقام دیگر 4

124,150پوسيدگی 5

124,150تغييررنگ یافته 6

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  7

124,150شکرک زدگی 8

124,150صدمه مکانيکی 9

124,150خرماي نارس 10

11
خرماي داراي مواد خارجی چسبيده به جز موارد شن ،  

سنگریزه، فلز، شيشه و آفت زنده
124,150

124,150بسته بندي 12

171,900نشانه گذاري 13

2,912,750 مجموع

 خرمای ربی: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11244: کد فرآورده  - ( 5314استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150مواد خارجی شامل شن ، سنگریزه، فلز، شيشه 1

124,150آفت زنده 2

85,950بو، مزه ، طعم غير طبيعی و مزه ترشيدگی 3

124,150خارک و رطب 4

124,150آفت زدگی 5

124,150خرما با مواد خارجی چسبيده 6

124,150صدمه مکانيکی 7

124,150خرماي نارس 8

124,150تغيير رنگ یافته 9

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  10

124,150تلقيح نشدگی 11

124,150شکرک زدگی 12

124,150بسته بندي 13

171,900نشانه گذاري 14

3,294,750 مجموع

 خرمای خاصه: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11245: کد فرآورده  - ( 2710استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150موادخارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شيشه 1

124,150آفت زنده 2

85,950بو، مزه و طعم غيرطبيعی 3

124,150آفت زدگی 4

124,150ارقام دیگر خرما 5

124,150پوستی شدن 6

124,150پوسيدگی 7

124,150تلقيح نشدگی و نارسی 8

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  9

124,150تغيير رنگ یافته 10

124,150صدمه مکانيکی 11

124,150خرما با موادخارجی چسبيده 12

124,150بسته بندي 13

171,900نشانه گذاري 14

3,294,750 مجموع

 خرمای قصب: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11246: کد فرآورده  - ( 2944استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زنده 1

2
شن، سنگریزه، شيشه و سایر مواد خارجی بدون منشا  

گياهی
124,150

85,950بو و مزه 3

1,671,250باقيمانده دي اکسيد گوگرد 4

124,150آفت زدگی 5

124,150مواد خارجی با منشا گياهی 6

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  7

124,150دانه هاي نارس 8

124,150کپك زدگی 9

124,150آسيب دیدگی 10

124,150شکرک زده 11

124,150چوب خوشه 12

124,150آلودگی 13

124,150دم دار 14

124,150کشمش دانه دار 15

5,176,100(بنا به درخواست متقاضی) Aاکراتوکسين  16

17
بنا به درخواست )آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  

(متقاضی
5,252,500

در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

124,150بسته بندي 18

171,900نشانه گذاري 19

15,642,900 مجموع

 کشمش بی دانه: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11247: کد فرآورده  - ( 5925 و 17استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ، بو و مزه 1

124,150آفت زنده 2

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  3

124,150آفت زدگی 4

124,150مواد خارجی 5

124,150ميزان آلودگی 6

124,150کم گوشتی 7

1,671,250انيدرید سولفورو 8

124,150بسته بندي 9

171,900نشانه گذاري 10

4,345,250 مجموع

  آلوی خشک: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11260: کد فرآورده  - ( 65استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950ناپذیرفتنی ها 1

124,150آفت زدگی 2

124,150نارسی 3

124,150مواد خارجی 4

124,150آسيب دیدگی 5

124,150چروکيدگی 6

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  7

124,150بسته بندي 8

171,900نشانه گذاري 9

2,674,000 مجموع

  عناب: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11289: کد فرآورده  - ( 3750استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ، بو و مزه 1

124,150آفت زنده 2

124,150مواد خارجی 3

124,150آفت زدگی 4

124,150آسيب دیدگی 5

124,150آلودگی 6

124,150نارسی 7

124,150توت هاي شکسته 8

124,150توت هاي خرده 9

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  10

124,150چسبيدگی 11

124,150بسته بندي 12

171,900نشانه گذاري 13

3,170,600 مجموع

توت خشک: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11290: کد فرآورده  - ( 3507استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ، بو و مزه 1

124,150آفت زنده 2

124,150آفت زدگی 3

124,150مواد خارجی 4

124,150آلودگی 5

124,150آسيب دیدگی 6

124,150نارسی 7

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  8

124,150بسته بندي 9

171,900نشانه گذاري 10

2,798,150 مجموع

انجیر خشک: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11291: کد فرآورده  - ( 226استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950بو و مزه 1

697,150پراکسيد 2

124,150آفات زنده 3

124,150یکنواختی 4

124,150یکنواختی رقم 5

124,150یکنواختی اندازه 6

124,150مواد خارجی 7

124,150مغز پسته آزاد 8

124,150ناخندان 9

124,150گوي 10

124,150آفت زنده 11

85,950بدرنگ 12

124,150بدشکل و ته خندان 13

171,900عيار 14

روش اتو1,671,250رطوبت 15

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  16
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

85,950طعم سوختگی 17

878,600نمك 18

124,150بسته بندي 19

171,900نشانه گذاري 20

10,466,800 مجموع

    و فراوری شده پسته مکانیک خندان خام : نام فرآورده 
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11295: کد فرآورده  - ( 5925 و 4919استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

1
خاک، شن، سنگریزه،خرده شيشه و اشياي فلزي و هرگونه 

ماده خارجی هير گياهی
91,000

91,000کپك زدگی قابل رویت با چشم غير مسلح2

3

تنيده ها، فضوالت، پر پرندگان،، موي جوندگان، پوسته هاي 

91,000تخم،،الرو، شفيره و مانند آنها

91,000آفت4

85,950رنگ،بو و مزه 5

1,317,900پراکسيد در چربی استخراجی در نمونه تند 6

124,150طبقه بندي از دید اندازه 7

9,550مواد خارجی 8

124,150آفت زدگی 9

124,150خاکه 10

روش اتو1,671,250رطوبت 11

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها12

شمارش کلنی1,050,500کلی فرم ها 13

1,136,450کپك14

شناسایی1,193,750اشریشيا کلی 15

2,807,700سالمونال 16

124,150سوختگی در مغز پسته برشته 17

878,600نمك در مغز پسته شور 18

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  19
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

7,888,300مانده آفت کش ها 20

124,150بسته بندي 21

171,900نشانه گذاري 22

25,585,550 مجموع

مغز پسته:  نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11297: کد فرآورده  - ( 218استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150کپك زدگی قابل رویت با چشم غير مسلح1

124,150خاک، شن، سنگریزه،خرده شيشه و اشياي فلزي2

3
تنيده ها، فضوالت، پر پرندگان،، موي جوندگان، پوسته هاي 

تخم،،الرو، شفيره و مانند آنها
124,150

1,317,900پر اکسيد در چربی استخراجی در نمونه تند 4

5
یکنواختی از دید رنگ در مغز پسته درسته بدون پوست  

سوم
124,150

124,150آفت 6

124,150مواد خارجی 7

124,150آفت زدگی 8

124,150خاکه 9

124,150مغز پسته داراي پوست سوم 10

124,150مغز پسته قهوه اي و بد رنگ 11

روش اتو1,671,250رطوبت 12

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  13
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

7,888,300مانده آفت کش ها 14

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها15

شمارش کلنی1,317,900شمارش کليفرم ها 16

1,136,450کپك17

شناسایی1,193,750اشریشيا کلی 18

2,807,700سالمونال 19

171,900نشانه گذاري 20

124,150بسته بندي 21

85,950بو و مزه 22

25,345,700 مجموع

مغز پسته بدون پوست سوم:  نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11298: کد فرآورده  - ( 4631استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

ردیف

نام آزمون

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150مواد خارجی شامل شن ، سنگریزه، فلز، شيشه 1

124,150آفت زنده 2

85,950بو، مزه ، طعم غير طبيعی و مزه ترشيدگی 3

124,150آفت زدگی 4

124,150رطب با مواد خارجی چسبيده 5

124,150صدمه مکانيکی 6

124,150تلقيح نشده 7

124,150تغيير رنگ یافته 8

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  9

124,150شکرک زدگی 10

124,150آسيب دیدگی 11

124,150بسته بندي 12

171,900نشانه گذاري 13

2,874,550 مجموع

(رطب )خرما : نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11303: کد فرآورده  - ( a-2721, 2721استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زنده 1

124,150آفت زدگی 2

124,150خرما با مواد خارجی چسبيده 3

124,150تغيير رنگ یافته 4

124,150خرماي تلقيح نشده و نارسی 5

124,150صدمه ميکانيکی 6

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  7

124,150شکرک زدگی 8

124,150ارقام دیگر خرما 9

124,150بسته بندي 10

171,900نشانه گذاري 11

124,150مواد خارجی شامل شن ، سنگریزه، فلز، شيشه 12

85,950بو، مزه ، طعم غير طبيعی و مزه ترشيدگی 13

124,150خارک و رطب 14

3,294,750 مجموع

 خرمای کبکاب: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11305: کد فرآورده - ( 803استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150موادخارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شيشه 1

124,150آفت زنده 2

85,950بو، مزه و طعم غيرطبيعی و مزه ترشيدگی 3

124,150خارک و رطب 4

124,150آفت زدگی 5

124,150ارقام دیگر خرما 6

124,150تلقيح نشدگی و نارسی 7

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  8

124,150تغيير رنگ یافته 9

124,150صدمه مکانيکی 10

11
خرماي داراي مواد خارجی چسبيده به جز موارد شن ،  

سنگریزه، فلز، شيشه و آفت زنده
124,150

124,150شکرک زدگی 12

124,150بسته بندي 13

171,900نشانه گذاري 14

3,294,750 مجموع

 خرمای شاهانی: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11306: کد فرآورده  - ( 2510استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150موادخارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شيشه 1

124,150آفت زنده 2

85,950بو، مزه، طعم غيرطبيعی و مزه ترشيدگی 3

124,150آفت زدگی 4

5
شن ، سنگریزه،  )خرماي داراي مواد خارجی چسبيده به جز 

(فلز، شيشه و آفت زنده
124,150

124,150صدمه مکانيکی در خرماي با هسته 6

124,150تغيير رنگ یافته 7

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  8

124,150ارقام دیگر 9

124,150نارسی 10

124,150پوسيدگی 11

124,150هسته د رخرماي بی هسته 12

124,150بسته بندي 13

171,900نشانه گذاري 14

3,294,750 مجموع

 خرمای سایر: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11307: کد فرآورده  - ( 285استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زنده 1

124,150اشيا فلزي و شيشه اي 2

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  3

124,150تعداد هسته 4

124,150تعداد کالهك 5

124,150ترشيدگی و پوسيدگی 6

124,150آفت زدگی 7

124,150آلودگی به مواد خارجی 8

124,150سر سياهی 9

124,150لك زدگی 10

124,150صدمه مکانيکی 11

124,150خرماي نارس و تلقيح نشده 12

124,150بسته بندي 13

171,900نشانه گذاري 14

3,332,950 مجموع

  خرمای سایر مصارف صنعتی: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11308: کد فرآورده  - ( 2496استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  2
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

124,150بقایاي گياهی 3

124,150پوکی 4

124,150چروکيده و نارسی 5

روش اتو1,671,250رطوبت 6

124,150آفت زدگی 7

124,150مغزبادام زمينی با پوست در مغز بادام بدون پوست 8

124,150مغز بادام زمينی خرده 9

697,150پراکسيد 10

878,600نمك 11

124,150سوختگی 12

124,150بسته بندي 13

171,900نشانه گذاري 14

9,750,550 مجموع

   بادام زمینی: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11309: کد فرآورده  - ( 5925, 3416استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950بو ومزه 1

124,150مغز بادام دوقلو 2

124,150مغز بادام لپه شده و شکسته 3

1,317,900پر اکسيد روغن استخراجی 4

124,150آفت زنده و ناپذیرفتنی ها 5

124,150مواد خارجی 6

124,150آفت زدگی 7

124,150مغز بادام چروکيده و نارس 8

124,150وجود مغز بادام تلخ در مغز بادام شيرین 9

روش اتو1,671,250رطوبت 10

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  11
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

7,888,300باقی مانده سموم و آفت کش ها 12

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها13

1,575,750MPکليفرم ها 14 N

شناسایی1,193,750اشریشيا کلی 15

1,136,450کپك16

124,150بسته بندي 17

171,900نشانه گذاري 18

22,423,400 مجموع

   مغز بادام: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11310: کد فرآورده  - ( 16استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زدگی 1

124,150آفت زنده 2

124,150آلودگی به مواد خارجی با منشا غير گياهی 3

124,150آلودگی به مواد خارجی با منشا گياهی 4

124,150اندازه 5

1,671,250انيدرید سولفورو 6

124,150پارگی بافت 7

124,150ترشيدگی و تخمير 8

124,150تغيير رنگ 9

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  10

85,950لك زدگی 11

124,150نارسی 12

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  13
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

A5,176,100اکراتوکسين  14

124,150بسته بندي 19

171,900نشانه گذاري 20

15,270,450 مجموع

     انجیر فرایند شده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11449: کد فرآورده  - ( 7868, 5299استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زنده 1

85,950بو و مزه 2

85,950رنگ 3

124,150اندازه و شکل 4

روش اتو697,150رطوبت 5

1,671,250دي اکسيد سولفورو 6

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 7

124,150آفت زدگی 8

124,150آسيب دیدگی 9

124,150نارسی 10

124,150مواد خارجی 11

124,150غير یکنواختی رنگ 12

124,150بسته بندي 13

171,900نشانه گذاري 14

4,584,000 مجموع

    هلو خشک شده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20247: کد فرآورده  - ( 12استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950بو و مزه 1

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 2

روش اتو697,150رطوبت 3

1,671,250دي اکسيد سولفور 4

85,950رنگ 5

124,150مواد خارجی 6

124,150سيب خشك آسيب دیده 7

124,150سيب خشك شکسته 8

124,150خرده هاي سيب 9

124,150ساقه یا دانه 10

124,150غيریکنواختی رنگ 11

69,550آفت و آثار آفت زدگی12

69,550اندازه و شکل13

124,150بسته بندي 14

171,900نشانه گذاري 15

4,598,950 مجموع

سیب خشک شده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20247: کد فرآورده  - ( 3612استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زنده1

124,150(...شن و خاک و  )مواد خارجی 2

124,150کپك زدگی3

124,150سوختگی4

124,150کهنگی و ماندگی و ترشيدگی5

85,950بو و مزه 6

85,950رنگ 7

124,150اندازه و شکل 8

روش اتو697,150رطوبت 9

878,600خاکستر نامحلول در اسيدکلریدریك 10

1,671,250دي اکسيد گوگرد 11

85,950چسبيدگی 14

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها15

1,136,450کپك و مخمر16

2,282,450MPانتروباکتریاسه 17 N

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 18

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 19

697,150رنگ مصنوعی20

124,150بسته بندي 21

171,900نشانه گذاري 22

13,360,450 مجموع

انبه خشک شده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20249: کد فرآورده  - ( 11080استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زنده و مرده 1

124,150شن و سنگ ریزه 2

124,150(غير از قسمت هاي گياه)عوامل خارجی  3

85,950بو و مزه 4

85,950طعم ترشيدگی 5

85,950رنگ 6

روش اتو697,150رطوبت 7

1,671,250انيدرید سولفورو 8

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 9

124,150بسته بندي 10

171,900نشانه گذاري 11

124,150آفت زدگی 12

124,150نارسی 13

124,150بقایاي گياهی 14

4,545,800 مجموع

توت فرنگی خشک شده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20250: کد فرآورده  - ( 11828استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفات 1

124,150کپك زدگی 2

124,150مواد خارجی 3

85,950رنگ 4

85,950مزه و بو 5

روش اتو697,150رطوبت 6

878,600(درصد وزنی)نمك  7

1,317,900پراکسيد روغن چربی استخراجی به روش سرد 8

878,600(درصد وزنی)خاکستر نامحلول در اسيد  9

ویژگی حسی85,950رنگ، طعم دهنده و نگهدارنده مصنوعی 10

124,150آفت زدگی 11

124,150سوختگی 12

124,150مغز تخمه شکسته 13

124,150مغز تخمه نارس 14

124,150بقایاي گياهی 15

7,888,300مانده آفت کش ها 16

17
رنگ طبيعی خوراکی و یا طعم دهنده طبيعی و یا مجاز 

خوراکی و یا ادویه
697,150

124,150بسته بندي 18

171,900نشانه گذاري 19

13,904,800 مجموع

مغز تخمه هندوانه برشته شده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21541: کد فرآورده  - ( 14614استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950مزه و بو 2

85,950ناپذیرفتنی ها 3

روش اتو697,150رطوبت 4

878,600(درصد وزنی)نمك  5

1,317,900پراکسيد روغن چربی استخراجی به روش سرد 6

878,600خاکستر غير محلول در اسيد 7

ویژگی حسی85,950رنگ، طعم دهنده و نگهدارنده مصنوعی 8

124,150آفت زدگی 9

124,150سوختگی 10

124,150مغز تخمه شکسته 11

124,150مغز تخمه نارس 12

124,150بقایاي گياهی 13

7,888,300مانده آفتکش ها 14

15
رنگ طبيعی خوراکی و یا طعم دهنده طبيعی و یا مجاز 

خوراکی و یا ادویه
697,150

124,150بسته بندي 16

171,900نشانه گذاري 17

13,618,300 مجموع

مغز تخمه آفتابگردان برشته شده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21551: کد فرآورده  - ( 150,36, 14615, 13119استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950عوامل ناپذیرفتنی 2

روش اتو697,150رطوبت 3

1,317,900پراکسيد روغن چربی استخراجی به روش سرد 4

ویژگی حسی85,950رنگ، طعم دهنده و نگهدارنده مصنوعی 5

124,150آفت زدگی 6

124,150سوختگی 7

124,150مغز تخمه شکسته 8

124,150مغز تخمه نارس 9

124,150بقایاي گياهی 10

7,888,300مانده آفت کش ها 11

124,150بسته بندي 12

171,900نشانه گذاري 13

85,950مزه و بو 14

15
رنگ طبيعی خوراکی و یا طعم دهنده طبيعی و یا مجاز 

خوراکی و یا ادویه
697,150

878,600نمك 16

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 17

13,618,300 مجموع

مغز تخمه کدو برشته شده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21552: کد فرآورده  - ( 14616استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950عوامل ناپذیرفتنی 1

85,950رنگ 2

85,950مزه و بو 3

124,150(درصد وزنی)آفت زدگی  4

124,150(درصد وزنی)بقایاي گياهی  5

124,150(درصد وزنی)سوختگی  6

124,150(درصد وزنی)مغز بادام هندي لپه  7

124,150(درصد وزنی)مغز بادام هندي شکسته  8

124,150(درصد وزنی)مغز بادام هندي خرده  9

878,600(درصد وزنی)نمك  10

روش اتو697,150رطوبت 11

1,317,900پراکسيد روغن استخراجی 12

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  13
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

7,888,300باقی مانده سموم آفتکش ها 14

شناسایی1,193,750اشرشيا کلی 15

1,575,750MPکليفرم 16 N

1,136,450کپك17

124,150بسته بندي 18

171,900نشانه گذاري 19

21,239,200 مجموع

مغز بادام هندی فرایند شده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21606: کد فرآورده - ( 2135, 16032, 13119استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ ، بو و مزه غير طبيعی و تند 1

1,317,900پراکسيد چربی استخراجی در نمونه تند 2

124,150آفت زنده 3

124,150مواد خارجی 4

روش اتو697,150رطوبت 6

697,150خاکستر کل 7

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 8

1,050,500فيبر 9

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  10
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

7,888,300باقيمانده سموم 11

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها12

شمارش کلنی1,317,900کليفرم 13

1,136,450کپك14

شناسایی1,193,750اشرشيا کلی 15

2,807,700سالمونال 16

171,900نشانه گذاري 17

124,150بسته بندي 18

26,004,650 مجموع

پودر پسته: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21672: کد فرآورده  - ( 9636استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150مواد خارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شيشه 1

124,150آفت زنده 2

85,950بو، مزه، طعم غير طبيعی و مزه ترشيدگی 3

124,150آفت زدگی 4

124,150ارقام دیگر خرما 5

124,150پوسيدگی 6

124,150تغيير رنگ یافته 7

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  8

124,150شکرک زدگی 9

124,150صدمه مکانيکی 10

124,150خرماي نارس 11

124,150خرماي داراي مواد خارجی چسبيده 12

124,150تلقيح نشدگی 13

124,150بسته بندي 14

171,900نشانه گذاري 15

3,418,900 مجموع

خرمای هلیله ای: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21694: کد فرآورده  - ( 5312استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950ناپذیرفتنی 1

85,950رنگ 2

85,950مزه و بو 3

124,150آفت زدگی 4

124,150بقایاي گياهی 5

124,150سوختگی 6

124,150مغز بادام چروکيده و نارس 7

124,150مغز بادام دوقلو 8

124,150مغز بادام لپه شده،شکسته و خرده 9

878,600نمك 10

روش اتو697,150رطوبت 11

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  12
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

7,888,300باقيمانده سموم آقت کش 13

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 14

1,575,750MPکليفرم 15 N

1,136,450کپك16

124,150بسته بندي 17

171,900نشانه گذاري 18

19,921,300 مجموع

مغز بادام درختی فرآیند شده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21723: کد فرآورده  - ( 16031استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950بو و مزه 1

124,150کپك، حشرات و غيره 2

124,150مواد خارجی 3

124,150ميوه هاي خشك آفت زده و معيوب 4

124,150سایر ميوه هاي خشك غيراز آلبالو 5

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  6

124,150 گرم100تعداد ميوه در  7

124,150بسته بندي 8

171,900نشانه گذاري 9

2,674,000 مجموع

آلبالوی خشک: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21950: کد فرآورده  - ( 2341استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو و مزه 2

124,150آفت زنده 3

روش اتو697,150رطوبت 4

124,150مواد خارجی 5

124,150نارسی و چروکيدگی 6

124,150آفت زدگی 7

124,150بسته بندي 8

171,900نشانه گذاري 9

69,550مغز گردوي درسته10

69,550مغز گردوي نيمه11

69,550مغزگردوي ربعی12

69,550مغز گروي خرده13

69,550مغز گردوي خاکه14

69,550اجزاي تشکيل دهنده در مغز گروي مخلوط15

124,150مغز گردوي دندانه10

2,203,150 مجموع

مغز گردو: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

22004: کد فرآورده  - ( 18استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150موادخارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شيشه 1

124,150آفت زنده 2

85,950بو، مزه و طعم غيرطبيعی و مزه ترشيدگی 3

124,150خارک و رطب 4

124,150آفت زدگی 5

124,150ارقام دیگر 6

124,150پوسيدگی 7

124,150تغيير رنگ یافته 8

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  9

124,150شکرک زدگی 10

124,150صدمه مکانيکی 11

124,150خرماي نارس 12

124,150خرما با مواد خارجی چسبيده 13

124,150بسته بندي 14

171,900نشانه گذاري 15

3,418,900 مجموع

خرمای کروت: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21010: کد فرآورده  - ( 5858استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زنده 1

124,150اشيا فلزي، شيشه و سنگریزه 2

85,950بوي تخمير، ترشيدگی و آثار کپك زدگی 3

124,150آفت زنده 4

124,150خرماي رقم دیگر 5

124,150خرماي پوستی 6

124,150خرماي پوسيده 7

124,150خرماي تغيير رنگ یافته 8

124,150خرماي تلقيح نشده و نارس 9

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  10

124,150(صدمه مکانيکی)حداکثر خرماي صدمه دیده 11

124,150خرماي لك زده 12

124,150خرماي آلوده به مواد خارجی 13

124,150بسته بندي 14

171,900نشانه گذاري 15

3,418,900 مجموع

خرما خشک: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21011: کد فرآورده  - ( 2945استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زدگی 1

124,150آلودگی  2

124,150تغيير رنگ  3

124,150نارس و تلقيح نشدگی  4

124,150خرماي صدمه دیده 5

124,150پوسيدگی 6

124,150شکرک زدگی 7

124,150تعداد هسته در خرماي هسته گيري شده 8

124,150کالهك 9

85,950عوامل ناپذیرفتنی 10

124,150(درصد)ارقام دیگر 11

1,671,250(دین استارک  )درصد - رطوبت  12

124,150بسته بندي 13

171,900نشانه گذاري 14

3,294,750 مجموع

خرما: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20994: کد فرآورده  - ( 8757استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

مالحظات124,150عوامل ناپذیرفتنی1

85,950رنگ ، بو و مزه 2
124,150خرده و شکسته 3
124,150خاکه 4
124,150خالل مغز بادام تلخ 5
روش اتو697,150رطوبت 6
1,317,900پراکسيد روغن استخراجی 7
1,317,900اسيدیته روغن استخراجی 8
1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها9
1,575,750MPکلی فرم 10 N

1,136,450کپك11
شناسایی1,193,750اشرشيا کلی 12
7,888,300باقی مانده آفت کش 13
124,150بسته بندي 14

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  15
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

171,900نشانه گذاري 16

22,394,750 مجموع

 خالل مغز بادام: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11337: کد فرآورده  - ( 3415استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت 1

124,150کپك قابل رویت با چشم غيرمسلح 2

124,150خاک، شن ، سنگریزه، خرده شيشه و اشياي فلزي 3

4
تنيده ها، فضوالت، پرندگان، موي جوندگان ، پوسته تخم  

الرو شفيره و مانند آنها
124,150

85,950رنگ ، بو و مزه 5

1,317,900پراکسيد روغن استخراجی 6

124,150آفت زدگی 7

124,150(بقایاي گياهی)موادخارجی 8

124,150خرده و شکسته 9

124,150خاکه 10

روش اتو697,150رطوبت 11

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  12
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

7,888,300مانده آفت کشها 13

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها14

شمارش کلنی1,317,900کلی فرم 15

1,136,450کپك16

شناسایی1,193,750اشرشيا کلی 17

2,807,700سالمونال 18

124,150بسته بندي 19

171,900نشانه گذاري 20

24,123,300 مجموع

  خالل مغز پسته: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11339: کد فرآورده  - ( 3639استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زنده 1

2
شن، سنگریزه، شيشه و سایر مواد خارجی بدون منشا  

گياهی
124,150

85,950بو و مزه 3

so21,671,250باقميانده دي اکسيد گوگرد برحسب  4

124,150آفت زدگی 5

124,150مواد خارجی با منشا گياهی 6

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  7

124,150دانه هاي نارس 8

124,150آسيب دیدگی 9

124,150شکرک زده 10

124,150آلودگی 11

124,150دم دار 12

124,150چوب خوشه 13

124,150ارقام دیگر 14

124,150یکنواختی اندازه 15

5,176,100(بنا به درخواست متقاضی) Aاکراتوکسين  16

17
بنا به درخواست )آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  

(متقاضی
5,252,500

در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

7,888,300مانده آفت کش ها 18

124,150بسته بندي 19

171,900نشانه گذاري 20

23,531,200 مجموع

  کشمش سبز: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11377: کد فرآورده  - ( 3122استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زنده  1

آزمون صرفا در نوع بدون پوست124,150آفت زدگی  2

124,150مواد خارجی 3

124,150 نخود در نخودچی4

آزمون صرفا در نوع بدون پوست124,150نخودچی با پوست 5

آزمون صرفا در نوع بدون پوست124,150نخودچی شکسته  6

آزمون صرفا در نوع بدون پوست124,150نخودچی خرده 7

124,150نخودچی سوخته 8

124,150بسته بندي 9

171,900نشانه گذاري 10

روش اتو697,150رطوبت 11

1,986,400 مجموع

(با و بدون پوست )  نخود چی : نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

22251: کد فرآورده  - ( 5199استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950شکل، رنگ، بو و مزه 1

124,150آفت زدگی 2

124,150(بقایاي گياهی آزاد)مواد خارجی  3

124,150(بقایاي گياهی چسبيده)مواد خارجی  4

124,150آسيب دیدگی 5

124,150نارسی 6

1,671,250(دین استارک  )رطوبت  7

1,671,250باقی مانده انيدرید سولفورو 8

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 9

7,888,300مانده آفت کش ها 10

124,150طبقه بندي 11

69,550ناپذیرفتنی12

69,550بسته بندي13

171,900نشانه گذاري 14

13,251,250 مجموع

  قیسی: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11424: کد فرآورده  - ( 13استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت 1

124,150کپك زدگی ظاهري2

124,150کهنگی و ماندگی3

124,150(شن ، سنگریزه، شيشه)مواد خارجی4

85,950رنگ 5

85,950بو و مزه 6

124,150آفت زدگی 7

124,150بقایاي گياهی 8

124,150انواع تخمه هاي دیگر 9

124,150سوختگی 10

124,150پوکی و نارسی 11

124,150شکستگی 12

روش اتو697,150رطوبت 13

878,600(کلریدسدیم)نمك 14

697,150رنگ مصنوعی 15

1,136,450کپك18

1,575,750MPکليفرم 19 N

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 20

124,150بسته بندي 21

171,900نشانه گذاري 22

7,888,300 مجموع

تخمه کدو فرایند شده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21495: کد فرآورده  - ( 16030استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

1
آفت، کپك زدگی ظاهري، کهنگی و ماندگی، مواد  

(شن ، سنگریزه، شيشه)خارجی
124,150

85,950رنگ 2

85,950بو و مزه 3

124,150آفت زدگی 4

124,150بقایاي گياهی 5

124,150انواع تخمه هاي دیگر 6

124,150سوختگی 7

124,150پوکی و نارسی 8

124,150شکستگی 9

روش اتو697,150رطوبت 10

878,600(کلریدسدیم)نمك 11

697,150رنگ مصنوعی 12

1,136,450کپك15

1,575,750MPکليفرم 16 N

شناسایی1,193,750اشرشيا کلی 17

124,150بسته بندي 18

171,900نشانه گذاري 19

7,515,850 مجموع

تخمه هندوانه فرایند شده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21494: کد فرآورده  - ( 16029استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950عوامل ناپذیرفتنی 1

85,950رنگ 2

85,950بو ومزه 3

124,150آفت زدگی 4

124,150بقایاي گياهی 5

124,150انواع تخمه هاي دیگر 6

124,150سوختگی 7

124,150پوکی و نارسی 8

124,150شکستگی 9

روش اتو697,150رطوبت 10

878,600(کلرید سدیم)نمك  11

697,150رنگ مصنوعی 12
1,136,450کپك15
1,575,750MPکليفرم 16 N

شناسایی1,193,750اشریشيا کلی 17

124,150بسته بندي 18

171,900نشانه گذاري 19

7,477,650 مجموع

تخمه آفتابگردان فرایند شده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21493: کد فرآورده  - ( 16028استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ مغز فندق 1

85,950بو و مزه 2

124,150مغز فندق با باقيمانده پوست سوم 3

روش اتو697,150رطوبت 4
124,150یکنواختی 5
697,150عدد پراکسيد 6

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  7
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

7,888,300باقی مانده سموم 8

85,950ناپذیرفتنی ها 9

124,150بسته بندي 10

171,900نشانه گذاري 11

124,150آفت زدگی، پوسيدگی 12

124,150کپك زدگی 13

124,150چروکيدگی یا نارسی، زرد شدگی 14

124,150شکستگی 15

124,150مجموع نواقص مغز 16

124,150دوقلو 17

124,150(پوست فندق)مواد خارجی  18

124,150(غير از پوست فندق)مواد خارجی  19

124,150(فندق گرد)رواداري از نظر اندازه قطر  20

124,150(فندق کشيده)رواداري از نظر اندازه قطر  21

878,600نمك طعام 22

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 23

124,150مغز فندق هاي با طعم سوختگی 24

124,150بسته بندي 25

171,900نشانه گذاري 26

18,756,200 مجموع

 مغز فندق: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21605: کد فرآورده  - ( 3338استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150 آسيب دیدگی1

85,950 رنگ، بو و مزه2

124,150 آفت زدگی3

124,150 آفت زنده4

124,150 آلودگی5

1,671,250 انيدرید سولفورو6

روش اتو697,150رطوبت 7

124,150 غير یکنواختی8

124,150 مواد خارجی9

124,150 نارسی10

69,550 برچه11

124,150 دانه یا ساقه12

69,550 اندازه و شکل13

878,600 خاکستر نا محلول در اسيد14

124,150 بسته بندي15

171,900 نشانه گذاري16

4,761,300 مجموع

 گالبی خشک شده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

22327: کد فرآورده  - ( 3936استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150 آفت زدگی1

124,150 آفت زنده2

124,150 بادام با پوست سبز3

روش اتو697,150رطوبت 4

124,150 پوکی و نارسی5

124,150 مواد خارجی6

124,150 وجود بادام سنگی تلخ در بادام سنگی شيرین7

124,150 بسته بندي8

69,550 ناپذیرفتنی9

69,550 بو مزه10

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  11
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

171,900 نشانه گذاري12

7,888,300( سم10قيمت پایه به ازاي ) باقيمانده سموم13

15,018,000 مجموع

بادام سنگی شیرین و تلخ: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20255: کد فرآورده  - ( 88استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

69,550ترشيدگی1

69,550آفت زنده2

69,550کپك زدگی3

69,550مواد خارجی4

69,550بو و مزه غير طبيعی5

69,550حسی و فيزیکی6

69,550آفت زدگی7

684,800رطوبت8

69,550بقایاي گياهی9

492,200خاکستر نامحلول در اسيد10

69,550شکرک زدگی11

4,419,100مانده آفت کشها12

1,929,100سرب 13

1,929,100کادميوم 14

96,300نشانه گذاري15

69,550بسته بندي16

10,246,100 مجموع

خرما قطعه شده نیمه خشک: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

22664: کد فرآورده  - ( 15571استاندارد ملی  )



خشکبار و میوه خشک-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950شکل،رنگ، بو و مزه1

124,150آفت زدگی2

124,150بقایاي گياهی آزاد3

124,150آسيب دیدگی4

124,150نارسی5

697,150رطوبت6

1,222,400باقيمانده انيدرید سولفورو7

7,888,300مانده آفت کشها8

878,600خاکستر نامحلول در اسيد9

171,900نشانه گذاري10

124,150بسته بندي11
11,565,050

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود
11288: کد فرآورده  - ( 11استاندارد ملی  )

مجموع

برگه زردآلو: نام فرآورده    


