
نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950طعم 2

124,150بافت 3

85,950شكل ظاهري 4

697,150رطوبت 5

1,575,750پروتئين 6

792,650چربی 7

1,317,900اندیس پر اکسيد چربی استخراجی 8

1,317,900اسيدیته روغن استخراجی 9

697,150خاکستر کل 10

878,600نمك 11

1,671,250(بر حسب نشاسته )کربوهيدرات 12

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها13

1,575,750MPکلی فرم14 N

شناسایی1,193,750اشرشيا کلی 15

1,136,450کپك16

شمارش کلنی2,807,700کلستریدیم پرفرنژانس 17

شناسایی2,368,400استافيلو کوک هاي گواکو الز مثبت18

شمارش کلنی2,368,400باسيلوس سرئوس 19

124,150بسته بندي 20

171,900نشانه گذاري 21

124,150مواد خارجی 22

2,058,000سالمونال 23

24,395,450

غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

عنوان ویژگی متمایز در صورت فالفل: نام فرآورده    

:وجود 11379: کد فرآورده  - (14682استاندارد ملی  )

مجموع



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950ناپذیرفتنی ها 1

85,950شكل ظاهري 2

85,950رنگ 3

85,950بو 4

697,150رطوبت 5

1,575,750پروتئين 6

697,150خاکستر کل بر اساس ماده خشك 7

878,600خاکستر غير محلول در اسيد 8

9 pH ( محلول ده درصد)229,200

792,650چربی بر اساس ماده خشك 10

1,050,500فيبر بر اساس ماده خشك 11

1,671,250کربوهيدرات بر اساس ماده خشك 12

792,650فعاليت اوره آز 13

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  14

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

 به B1آفالتوکسين /  ریال 3000000

 ریال2955000: تنهایی 

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها15

1,575,750MPکلی فرم ها 16 N

شناسایی1,193,750اشریشيا کلی 17

2,807,700MPاستافيكوکوس کواگوالز مثبت 18 N

1,136,450کپك19

1,136,450مخمر20

شمارش کلنی2,368,400باسيلوس سرئوس 21

124,150بسته بندي 22

171,900نشانه گذاري 23

124,150وزن 24

25,756,350 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت پودر کتلت: نام فرآورده    

:وجود 11380: کد فرآورده  - ( 6935استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

1,575,750پروتئين 1

792,650چربی 2

697,150رطوبت 3

697,150خاکستر 4

878,600نمك 5

1,671,250نشاسته 6

124,150بسته بندي 7

171,900نشانه گذاري 8

124,150وزن 9

6,732,750 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت  پیتزا منجمد آماده طبخ: نام فرآورده    

:وجود 11347: کد فرآورده  - ( 9417استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950حسی ، فيزیكی 1

697,150رطوبت 2

1,575,750پروتئين 3

792,650چربی 4

697,150خاکستر 5

1,671,250کربو هيدرات 6

124,150بسته بندي 7

171,900نشانه گذاري 8

7,534,950(به غير از بافت سویا  )بافت غير مجاز  9

85,950ناپذیرفتنی ها 10

1,136,450شمارش کلی ميكروبی 11

شمارش کلنی2,368,400استافيلوکوکهاي کوآگوالز مثبت در گرم 12

1,136,450کپك و مخمر13

1,050,500فسفات 8

2,807,700سالمونال 15

21,936,350 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت   کباب لقمه خام منجمد: نام فرآورده    

:وجود 11281: کد فرآورده  - ( 6938استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها1

85,950عوامل ناپذیرفتنی 2

شمارش کلنی2,368,400استافيلوکوکهاي کوآگوالز مثبت در گرم 3
1,136,450کپك و مخمر4
2,807,700 گرم25سالمونال در 5
1,193,750اشریشيا کلی 6

85,950حسی و فيزیكی 7
1,575,750پروتئين 8

792,650چربی 9
1,671,250نشاسته 10

697,150خاکستر 11
1,050,500فسفات 12

124,150بسته بندي 13
171,900نشانه گذاري 14

7,534,950(به جز بافت سویا  )بافت غير مجاز  15

697,150رطوبت 16

23,130,100 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت   مرغ برگر خام منجمد : نام فرآورده    

:وجود 11400: کد فرآورده  - ( 6937استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950ظاهر قوطی قبل از گرم خانه گذاري 1

2
 درجه سلييسيوس 35 یا 30ظاهر قوطی بعد از گرم خانه گذاري در  

85,950روز14 تا 10به مدت 

3
درجه سلييسيوس به مدت 55ظاهر قوطی بعد از گرم خانه گذاري در  

85,950روز7-5

4 pH229,200 قبل از گرم خانه گذاري

5 pH 229,200 درجه سانتی گراد30 بعد از گرم خانه گذاري در دماي

6 pH 229,200درجه سانتی گراد55 بعد از گرم خانه گذاري در دماي

1,136,450باکتري هاي مزوفيل 7

1,136,450باکتري هاي مزوفيل بی هوازي 8

1,136,450باکتریهاي ترموفيل 9

1,136,450باکتریهاي ترموفيل بی هوازي 10

85,950بو و مزه 11

85,950رنگ 12

124,150مواد خارجی 13

85,950عوامل ناپذیرفتنی 14

124,150پري 15

16 pH229,200

1,575,750پروتئين 17

878,600نمك 18

1,929,100سرب 19

1,929,100قلع 20

124,150وزن خالص 22

124,150بسته بندي 23

171,900نشانه گذاري 24

سوکسله792,650روغن 25

697,150خاکستر 26

697,150ماده خشك 27

697,150رطوبت 28

2,626,250شيرین کننده ها 29

5,252,500در صورت استفاده(HPLC )آنتی اکسيدان هاي مجاز  31

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسم 32

شناسایی1,193,750اشرشيا کلی 33

شمارش کلنی2,807,700کلستریدیوم پرفرنژنس 34

عنوان ویژگی متمایز در صورت   سوپ آماده و نیمه آماده: نام فرآورده    

:وجود 20039: کد فرآورده  - ( 3827استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

2,807,700سالمونال 35

1,136,450کپك36

شمارش کلنی2,368,400باسيلوس سرئوس 37

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 38

1,575,750النسفيلدDاسترپتوکوکوس هاي گرم مثبت گروه  39

شناسایی1,050,500کلی فرم 40

40,167,300 مجموع



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو و طعم 2

124,150بافت 3

697,150رطوبت 4

5 pH229,200

697,150خاکستر 6

878,600نمك 7

1,575,750پروتئين 8

792,650چربی 9

1,671,250کربوهيدرات، برحسب نشاسته 10

11
بنزوات سدیم به تنهایی یا مخلوط با اسيداسكوربيك و نمك هاي آن  

(HP LC)2,626,250

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها12

1,575,750MPکليفرم 13 N

شناسایی1,193,750اشریشيا کلی 14

2,807,700سالمونال 15

2,807,700MP(+)استافيلوکوکوس ارئوس کواگوالز 16 N

شمارش کلنی2,807,700کلستریدیوم پرفرژانس 17

1,136,450کپك و مخمر18

شمارش کلنی2,368,400باسيلوس سرئوس 19

124,150بسته بندي 20

171,900نشانه گذاري 21

25,594,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت ساالد الویه: نام فرآورده    

:وجود 21498: کد فرآورده  - ( 17813استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950ویژگيهاي حسی و فيزیكی 1

124,150مواد خارجی 2

697,150رطوبت 3

1,575,750پروتئين 4

792,650چربی کل 5

1,671,250نشاسته 6

697,150خاکستر 7

878,600درصد نمك 8
1,317,900(گرم روغن استخراجی/ميلی اکی واالن)پراکسيد 9
1,317,900(روغن استخراجی/ميلی گرم)اسيدیته 10
124,150وزن خالص 11

124,150بسته بندي 12

171,900نشانه گذاري 13

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها14
1,575,750MP(در هر گرم)شمارش کلی فرم ها 15 N

شناسایی1,193,750اشرشيا کلی 16

2,807,700( گرم25در )سالمونال 17

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس ارئوس کواگوالز مثبت 18

1,136,450کپك و مخمر19

شمارش کلنی2,807,700(در گرم نمونه  )کلستریدیوم پرفرنژانس  20

7,534,950بافت هاي غير مجاز 21

30,139,800 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت کتلت و شامی گوشت پخته آماده مصرف منجمد: نام فرآورده    

:وجود 21925: کد فرآورده  - ( 16984استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950طعم و بو 2

697,150رطوبت 3

401,100(مواد جامد محلول در آب)بریكس 4

697,150خاکستر 5

697,150قندهاي احياء کننده 6

792,650چربی 7

1,575,750(براسا ماده خشك)پروتئين 8

9 pH229,200

124,150بسته بندي 10

171,900نشانه گذاري 11

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها12

شناسایی1,050,500کلی فرم 13

1,136,450کپك14

1,136,450مخمر15

شمارش کلنی2,368,400اسپورهاي باسيلوس سرئوس 16

12,386,350 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت سمنو: نام فرآورده    

:وجود 20200: کد فرآورده  - ( 7575استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950ویژگی ظاهري 1

85,950رنگ 2

85,950عطر و طعم 3

85,950عوامل ناپذیرفتنی 4

697,150(درصد رطوبت)افت جرمی  5

697,150(بر مبناي ماده خشك)خاکستر کل  6

878,600(بر مبناي ماده خشك)خاکستر غير محلول در اسيد  7

1,575,750(بر مبناي ماده خشك)پروتئين  8

878,600(بر مبناي ماده خشك)نمك  9

171,900نشانه گذاري 10
شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کوآگوالز مثبت 11
شمارش کلنی2,807,700کلستریدیوم پرفرنژانس 12

شمارش کلنی1,317,900کلی فرم 13

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 14

1,136,450کپك15

شمارش کلنی2,368,400باسيلوس سرئوس 16

124,150بسته بندي 17

16,559,700 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت پودر فالفل: نام فرآورده    

:وجود 22227: کد فرآورده  - ( 20211استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

124,150بافت2

7,534,950بافت هاي غير مجاز 3

1,575,750پروتئين 4

792,650چربی کل 5

697,150خاکستر 6

878,600نمك 7

8 pH229,200

697,150پراکسيد 9

697,150اسيدیته 10

124,150وضعيت ظاهري بسته بندي 11

171,900نشانه گذاري 12

124,150کپك زدگی 13
85,950پوشش سوخاري 14

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها15

2,807,700سالمونال 16

شمارش کلنی2,368,400استافيلوکوکوس کواگوالز مثبت 17

1,136,450کپك18

1,575,750MPکلی فرم 19 N

1,929,100MPاشرشيا کلی 20 N

24,772,700 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت فراورده های سوخاری منجمد مرغ: نام فرآورده    

:وجود 11213: کد فرآورده  - ( 9868استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

697,150رطوبت 1

1,575,750پروتئين 2

792,650چربی 3

1,671,250نشاسته 4

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها5

شناسایی1,193,750اشریشيا کلی 6

2,807,700سالمونال 7

2,807,700MPاستافيلوکوکهاي کوآگوالز مثبت 8 N

1,136,450کپك و مخمر9

124,150وضعيت ظاهري بسته بندي 10

171,900نشانه گذاري 11

124,150وزن 12

124,150بسته بندي 13

14,363,200 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت سویا برگر: نام فرآورده    

:وجود 11466: کد فرآورده  - ( 9715استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950حسی و فيزیكی 1

697,150رطوبت 2

1,575,750پروتئين 3

792,650چربی 4

1,671,250نشاسته 5

697,150خاکستر 6

878,600نمك 7

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها8

2,807,700سالمونال 9

شمارش کلنی2,368,400استافيلوکوکوس 10
1,136,450کپك و مخمر11
7,534,950بافت شناسی 12

124,150وضعيت ظاهري بسته بندي  13

171,900نشانه گذاري 14

124,150وزن 15

21,802,650 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت کباب کوبیده: نام فرآورده    

:وجود 21948: کد فرآورده  - ( 4622استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

124,150یكنواختی 2

85,950مزه و بو 3

124,150بافت 4

0ویژگی هاي بهداشتی 5

697,150رطوبت 6

1,575,750پروتئين 7

878,600نمك 8

697,150پر اکسيد 9

697,150اسيدیته 10

11 pH229,200

697,150خاکستر 12

792,650چربی کل 13

1,671,250کربوهيدرات 14

1,136,450(پخته شده اماده مصرف  )شمارش کلی ميكروارگانيسمها 15

16(  2,807,700پخته شده اماده مصرف )سالمونال

شناسایی2,368,400(پخته شده اماده مصرف  )استافيلو کوکوس اورئوس کواگوالز مثبت  17

1,575,750MP(پخته شده اماده مصرف  )کليفرم  18 N

شناسایی1,193,750(پخته شده اماده مصرف  )اشریشيا کلی 19
شمارش کلنی2,807,700(پخته شده اماده مصرف  )کلستریدیوم پرفرژانس 20

124,150بسته بندي21

171,900نشانه گذاري 22

124,150وزن 23

20,666,200 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت نیمه آماده مصرف - فرآورده های میگوی پخته شده آماده : نام فرآورده    

:وجود 11450: کد فرآورده  - ( 13962استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

697,150رطوبت 1

1,575,750پروتئين 2

792,650چربی 3

1,671,250نشاسته 4

697,150خاکستر کل 5

85,950عوامل ناپذیرفتنی 6

124,150بسته بندي 7

171,900نشانه گذاري 8

1,136,450شمارش کلی ميكروبی درگرم 9

شمارش کلنی2,368,400استافيلوکوکهاي کوآگوالز مثبت در گرم 10

1,136,450کپك و مخمر11

2,807,700 گرم25سالمونال در 12

1,929,100MP(در گرم )اشرشيا کلی  13 N

1,050,500فسفات 14

7,534,950بافت غير مجاز 15

85,950حسی و فيزیكی16

23,865,450 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت  همبرگر: نام فرآورده    

:وجود 11196: کد فرآورده  - ( 2304استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950ویژگی هاي حسی 1
697,150رطوبت 2
1,575,750پروتئين 3
792,650چربی کل 4
697,150خاکستر 5
6 pH229,200
878,600نمك 7
1,050,500فسفات 8
1,671,250نشاسته 9
1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها10
1,575,750MPباکتري هاي کلی فرم 11 N

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 12
2,807,700MPاستافيلوکوکهاي کوآگوالز مثبت 13 N

شمارش کلنی2,807,700کلستریدیوم پرفرنژنس 14

1,136,450کپك و مخمر15

2,807,700سالمونال 16

85,950رنگ 17

511,000رنگ مصنوعی18

124,150بسته بندي 19

171,900نشانه گذاري 20

1,050,500نيتریت سدیم 21
7,534,950بافت شناسی سوسيس با خمير مرغ 22
85,950عوامل ناپذیرفتنی 23

30,708,100 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت سوسیس و کالباس: نام فرآورده    

:وجود 11052: کد فرآورده  - ( 2303استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

124,150یكنواختی 2

85,950بو 3

511,000(تخم مرغ مایع کامل  )مواد جامد کل  4

511,000(زرده تخم مرغ  )مواد جامد کل  5

511,000(سفيده تخم مرغ  )مواد جامد کل  6

7 pH (  تخم مرغ مایع کامل)229,200

8 pH (  زرده تخم مرغ)229,200

9 pH (  سفيده تخم مرغ)229,200

1,403,850زرده تخم مرغ- تخم مرغ مایع کامل  )آلفا آميالز  10

1,575,750(سفيده تخم مرغ  )آلفا آميالز  11

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها12

1,136,450کپك و مخمر13

2,807,700سالمونال 14

شناسایی2,368,400استافيلوکوکهاي کوآگوالز مثبت 15

شناسایی1,193,750اشریشيا کلی 16

1,575,750MPکلی فرم 17 N

124,150بسته بندي 18

171,900نشانه گذاري 19

124,150وزن 20

124,150مواد خارجی 21

16,259,100 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت  تخم مرغ مایع پاستوریزه: نام فرآورده    

:وجود 11402: کد فرآورده  - ( 13248استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950تازگی1

85,950رنگ 2

85,950بو 3

85,950شكل ظاهري4

124,150یكنواختی سطح تخم مرغ 5

85,950ترک خوردگی تخم مرغ6

124,150شكستگی تخم مرغ7

124,150آلودگی پوسته خارجی تخم مرغ8

124,150ضخامت سطح تخم مرغ9

85,950لكه در داخل تخم مرغ10

85,950رشد نقطه یا لكه یا جسم رویانی11

124,150ارتفاع اتاقك هوایی12

229,200ارتفاع سفيده غليظ13

124,150بسته بندي 14

171,900نشانه گذاري 15

1,747,650 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت  تخم مرغ خوراکی: نام فرآورده    

:وجود 11430: کد فرآورده  - ( 219استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ1

124,150حالليت2

85,950بو 3

85,950طعم و مزه4

124,150مواد خارجی5

697,150رطوبت6

7pH229,200

792,650چربی8

1,575,750پروتئين9

697,150خاکستر کل10

124,150اندازه ذرات مواد خارجی11

روش یدومتري1,403,850آلفا آميالز12

697,150اسيدهاي چرب آزاد بر حسب اولئيك اسيد13

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها14

1,136,450کپك15

1,136,450مخمر16

2,807,700سالمونال17

کلنی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس18

شناسایی1,080,700اشرشياکلی19

1,575,750MPکلی فرم20 N

124,150بسته بندي 21

171,900نشانه گذاري 22

18,261,150 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت  پودر تخم مرغ: نام فرآورده    

:وجود 11285: کد فرآورده  - ( 2487استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ1

124,150حالليت2

85,950بو 3

85,950طعم و مزه4

697,150رطوبت5

6pH229,200

792,650چربی7

1,575,750پروتئين8

697,150خاکستر کل9

124,150اندازه ذرات مواد خارجی10

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها11

1,136,450کپك12

1,136,450مخمر13

2,807,700سالمونال14

کلنی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس15

شناسایی1,080,700اشرشيا16

1,575,750MPکلی فرم17 N

124,150بسته بندي 18

171,900نشانه گذاري 19

16,036,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت  پودر سفیده تخم مرغ: نام فرآورده    

:وجود 11485: کد فرآورده  - ( 5949استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ1

124,150حالليت2

85,950بو 3

85,950طعم و مزه4

697,150رطوبت5

6pH229,200

792,650چربی7

1,575,750پروتئين8

697,150خاکستر کل9

124,150اندازه ذرات مواد خارجی10

روش یدومتري1,403,850آلفا آميالز11

697,150اسيدهاي چرب آزاد بر حسب اولئيك اسيد12

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها13

1,136,450کپك14

1,136,450مخمر15

2,807,700سالمونال16

کلنی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس17

شناسایی1,080,700اشرشيا18

1,575,750MPکلی فرم19 N

124,150بسته بندي 20

171,900نشانه گذاري 21

18,137,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت  پودر زرده تخم مرغ: نام فرآورده    

:وجود 11486: کد فرآورده  - ( 2964استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها1
1,575,750MPباکتریهاي کليفرم 2 N

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 3
2,807,700MPاستافيلوکوکهاي کوآگوالز مثبت 4 N

شمارش کلنی2,807,700کلستریدیوم پرفرژنس 5

1,136,450کپك و مخمر6

2,807,700سالمونال 7

1,575,750پروتئين 8

697,150رطوبت 9

792,650چربی 10

1,671,250نشاسته 11

697,150خاکستر 12

85,950ویژگی هاي حسی 13

14 pH229,200

878,600نمك 15

1,050,500مانده فسفات 16

1,050,500مانده نيتریت سدیم 17

124,150بسته بندي 18

171,900نشانه گذاري 19

7,534,950بافت غير مجاز 20

30,025,200 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت  ژامبون: نام فرآورده    

:وجود 11418: کد فرآورده  - ( 5753استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950پوست 1

85,950بو 2

63,000آالیش هاي خوراکی 3

124,150بسته بندي 4

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها5

2,807,700( گرم 25در  )سالمونال  6

شمارش کلنی2,368,400(در گرم  )استافيلوکوکوس کوآگوالز مثبت  7

1,929,100MP(در گرم )اشرشيا کلی  8 N

171,900نشانه گذاري 9

85,950گوشت مرغ 10

124,150قارچ زدگی 11

124,150وزن 12

9,106,850 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت مرغ منجمد: نام فرآورده    

:وجود 11363: کد فرآورده  - ( 2518استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

1,642,600باقيمانده داروهاي دامپزشكی و سایر مواد شيميایی 1

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها2

1,929,100MPاشرشيا کلی 3 N

2,807,700سالمونال 4

شمارش کلنی2,368,400استافيلوکوکوس هاي کوآگوالز مثبت 5

124,150بسته بندي 6

171,900نشانه گذاري 7

85,950رنگ 8

124,150سفتی و قوام 9

85,950بو 10

85,950سطح پوست 11

85,950حسی و ظاهري 12

2,807,700سالمونال 13

124,150وزن آب تراوش شده از گوشت 14

13,580,100 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت  گوشت تازه طیور: نام فرآورده    

:وجود 11406: کد فرآورده  - ( 9714استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150اندرونه، زائده، ضمائم و چربی 1

124,150خون مردگی، آسيب دیدگی، و ذره هاي بيرونی 2

85,950رنگ 3

85,950داغ سرما 4

85,950بو 5

124,150خونابه و یا آب یخ زده 6

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها7

1,929,100MPاشرشيا کلی 8 N

2,807,700سالمونال 9

124,150بسته بندي 10

171,900نشانه گذاري 11

6,799,600 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت  گوشت قرمز یخ زده: نام فرآورده    

:وجود 21744: کد فرآورده  - ( 3228استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو و مزه 2

3,151,500(HPLC)هيستامين  3

124,150مواد خارجی 4

1,050,500ازت فرار 5

697,150پراکسيد 6

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها7

شناسایی1,050,500کلی فرم 8

شمارش کلنی2,368,400استافيلو کوک هاي گواکو الز مثبت9

124,150بسته بندي 10

171,900نشانه گذاري 11

10,046,600 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت  ماهی ، فیله استیك تند یخ زده: نام فرآورده    

:وجود 22308: کد فرآورده  - ( 6719استاندارد ملی  )



غذای آماده، غذای نیمه آماده و فرآورده های گوشتی-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950فيزیكی 1

1,575,750پروتئين 2

792,650چربی تام 3

697,150خاکستر 4

878,600نمك 5

697,150رطوبت 6

7 pH229,200
697,150اندیس پرکسيد 8
9 T.V.N1,050,500

1,671,250مواد نشاسته ایی 10

1,050,500پلی فسفات ها 11

3,151,500(HPLC)هيستامين  12

124,150بسته بندي13

171,900نشانه گذاري 14

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها15

شمارش کلنی1,317,900باکتري هاي کلی فرم 16

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 17

شمارش کلنی2,368,400استافيلوکوکهاي کوآگوالز مثبت 18

شناسایی2,368,400کلستریدیوم پرفرنژنس 19

1,136,450کپك و مخمر20

2,807,700سالمونال 21

124,150وزن 22

25,326,600 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت  فیش برگر: نام فرآورده    

:وجود 11219: کد فرآورده  - ( 5849استاندارد ملی  )


