
نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

مالحظات ریال955،000کارشناسی ابالغی

85,950بو ومزه 1

85,950رنگ 2

124,150مواد خارجی 3

124,150آفت زنده و مرده 4

124,150کپك زدگی 5

124,150سياهك زدگی 6

697,150رطوبت  7

697,150خاکستر کل بر اساس ماده خشك 8

878,600خاکستر نامحلول در اسيد بر اساس ماده خشك  9

1,575,750پروتئين بر اساس ماده خشك  10

124,150دانه نارس  11

124,150دانه کامل گندم  12

124,150دانه هاي سایر غالت 13

124,150آرد گندم 14

124,150بسته بندي 15

171,900نشانه گذاري 16

1,929,100سرب 17

1,929,100کادميوم 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 

A5,176,100اکراتوکسين 20

5,176,100زیرالنون 21

IAC5,252,500 و خالص سازيHPLCدي اکسی نيوالنول به روش 22

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها23

1,136,450کپك24

7,888,300باقيمانده آفت کشها 25

40,186,400 مجموع

غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

    عنوان ویژگی متمایز در صورت بلغور گندم: نام فرآورده 

:وجود 22051: کد فرآورده  - (19714استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950بو ومزه 1

85,950رنگ 2

124,150مواد خارجی 3

124,150آفت زنده و مرده 4

124,150کپك زدگی 5

124,150سياهك زدگی 6

697,150درصد رطوبت 7

697,150خاکستر کل بر اساس ماده خشك 8

878,600خاکستر نامحلول در اسيد بر اساس ماده خشك 9

1,575,750پروتئين بر اساس ماده خشك 10

124,150دانه نارس  11

124,150دانه کامل جو  12

124,150دانه هاي سایر غالت 13

124,150آرد جو 14

124,150بسته بندي 15

171,900نشانه گذاري 16

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها17

1,136,450کپك18

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 

A5,176,100اکراتوکسين 20

5,176,100زیرالنون 21

IAC5,252,500 و خالص سازيHPLCدي اکسی نيوالنول به روش 22

7,888,300باقيمانده آفت کشها 23

1,929,100سرب 24

1,929,100کادميوم 25

40,186,400 مجموع

    عنوان ویژگی متمایز در صورت بلغور جو: نام فرآورده 

:وجود 22052: کد فرآورده  - (19715استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها1

1,136,450کپك2

85,950بو و مزه 3

85,950رنگ 4

124,150آفت 5

124,150مواد خارجی 6

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 7

8 pH229,200

697,150(بر مبناي ماده خشك)خاکستر کل 9

697,150رطوبت 10

1,575,750(برمبناي ماده خشك)پروتئين  11

439,300گلوتن مرطوب 12

697,150اسيدیته 13

124,150( ميکرون475روي الك )اندازه ذرات 14
 کمتر 475آرد نول وستاره یك الك )

(دارد

124,150( ميکرون180روي الك )اندازه ذرات 15

124,150( ميکرون125روي الك )اندازه ذرات 16

124,150( ميکرون125زیر الك )اندازه ذرات 17

85,950ناپذیرفتنی 18

124,150بسته بندي 19

171,900نشانه گذاري 20

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  21
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

A5,176,100اکراتوکسين  22

5,176,100زیرالنون 23

IAC5,252,500 و خالص سازيHPLCدي اکسی نيوالنول به روش 24

1,929,100سرب 25

1,929,100کادميوم 26

1,929,100(درصورت ادعا و درج بر روي بسته بندي)آهن 27

7,888,300باقی مانده سموم 28

1,671,250بالنکيت 29

44,990,050 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت انواع آرد گندم: نام فرآورده    

:وجود 11114: کد فرآورده  - ( 103استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها1

1,136,450کپك2

1,575,750MPکلی فرم 3 N

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 4

85,950رنگ 5

85,950وضعيت ظاهري 6

124,150مواد خارجی 7

85,950عطر و طعم 8

1,575,750پروتئين 9

878,600(برحسب ماده خشك)نمك  10

792,650چربی 11

12 pH229,200

878,600خاکسترنامحلول در اسيد 13

1,317,900اندیس پراکسيدچربی استخراج شده 14

697,150رطوبت 15

124,150بسته بندي 16

171,900نشانه گذاري 17

12,090,300 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت انواع آرد سوخاری: نام فرآورده    

:وجود 11319: کد فرآورده  - ( 2358استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150دانه سن زده 1

124,150(به استثناي دانه سن زده)دانه آفت زده 2

124,150دانه چروکيده و شکسته 3

124,150دانه هاي گرمادیده 4

124,150دانه نارس 5

124,150دانه هاي جوانه زده 6

124,150دانه هاي سایر غالت 7

124,150مواد خارجی 8

697,150رطوبت 9

697,150خاکستر کل 10

878,600خاکستر نامحلول در اسيد بر مبناي ماده خشك 11

401,100بذر علف هاي هرز 12

124,150آفت زنده و مرده 13

124,150دانه سياهك زده 14

124,150دانه کپك زده 15

1,929,100سرب 16

1,929,100کادميوم 17

7,888,300باقيمانده مانده آفت کشها 18

124,150بسته بندي 19

171,900نشانه گذاري 20

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها21

1,136,450کپك22

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  23
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

A5,176,100اکراتوکسين 24

IAC5,252,500 و خالص سازيHPLCدي اکسی نيوالنول به روش 25

5,176,100زیرالنون 26

39,212,300 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت انواع گندم پوست کنده: نام فرآورده    

:وجود 11364: کد فرآورده  - ( 2523استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها1

1,136,450کپك2

شمارش2,368,400باسيلوس سرئوس 3

85,950طعم و بو 4

85,950رنگ 5

124,150آفت 6

124,150مواد خارجی 7

7,888,300باقيمانده آفت کشها 8

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  9
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

5,176,100زیرالنون10

IAC5,252,500 و خالص سازيHPLCدي اکسی نيوالنول به روش 11

697,150رطوبت 12

13 pH229,200

697,150اسيدیته 14

697,150خاکستر بر مبناي ماده خشك 15

878,600خاکستر نامحلول در اسيد بر مبناي ماده خشك 16

1,575,750پروتئين بر مبناي ماده خشك 17

792,650چربی بر مبناي ماده خشك 18

124,150( ميکرومتر475ذرات بزرگتر از )اندازه ذرات 19

124,150( ميکرومتر180ذرات بزرگتر از)اندازه ذرات 20

124,150( ميکرومتر125ذرات بزرگتر از از )اندازه ذرات 21

124,150( ميکرومتر125ذرات کوچکتر از )اندازه ذرات 22

124,150بسته بندي 23

171,900نشانه گذاري 24
34,991,200 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت انواع آرد برنج: نام فرآورده    

:وجود 11408: کد فرآورده  - ( 11136استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

401,100درجه بندي 1

124,150آفت زنده 2

124,150قارچ و کپك زدگی 3

124,150فضله حيوانات 4

401,100علف هرز سمی و غير سمی 5

85,950رنگ 6

85,950حد مجاز سایر رنگ ها 7

85,950شکل 8

85,950حد مجاز سایر اشکال 9

85,950بوي غير طبيعی ناشی از فساد 10

697,150رطوبت 11

1,575,750پروتئين بر مبناي ماده خشك 12

792,650چربی بر مبناي ماده خشك 13

124,150مواد خارجی با منبع حيوانی 14

1,050,500فيبر بر مبناي ماده خشك 15

697,150خاکستر کل برمبناي ماده خشك 16

124,150(کل)مواد خارجی  17

124,150(حرارت دیده)دانه هاي صدمه دیده 18

124,150دانه هاي شکسته 19

267,400وزن حجمی 20

792,650باقيمانده مانده آفت کشها 21

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  22
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

A5,176,100اکراتوکسين 23

5,176,100زیرالنون24

IAC5,252,500 و خالص سازيHPLCدي اکسی نيوالنول به روش 25

6,933,300فومونيسين26

1,929,100سرب 27

1,929,100کادميوم 28

124,150بسته بندي 29

171,900نشانه گذاري 30

39,919,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت انواع ذرت: نام فرآورده    

:وجود 20335: کد فرآورده  - ( 10690استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

85,950مزه و بو 2

124,150ویژگی بافتی 3

697,150رطوبت 4

792,650(بر مبناي ماده خشك  )چربی 5

1,575,750(بر مبناي ماده خشك )پروتئين  6

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

878,600(بر مبناي ماده خشك )نمك  8

1,317,900اندیس پراکسيد چربی استخراجی 9

1,317,900(برحسب اسيد اولئيك)اسيدیته چربی استخراجی 10

0رنگ هاي طبيعی مجاز خوراکی 11

1,050,500(درصورت استفاده از گوشت ماهی الزامی می باشد)ازت کل فرار 12

124,150بسته بندي 13

171,900نشانه گذاري 14

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها15

1,403,850شمارش اسپورکلستریدیوم احياءکننده سولفيت 16

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 17

شمارش به روش پليت2,282,450انتروباکتریاسه 18

1,136,450کپك و مخمر19

2,807,700سالمونال 20

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  21
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

روش اسپکتروفتومتري1,575,750سان ست یلو 22

(براي فرآورده هاي شيرین الزامی است697,150(مونو و دي ساکاریدها)قندهاي ساده 23

(براي فرآورده هاي ترش الزامی است)697,150(برحسب اسيد استيك)اسيدیته آبی  24

4,383,450اسيدهاي چرب ترانس روغن استخراجی 25

31,667,800 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت فراورده حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غالت:  نام فرآورده    

:وجود 11026: کد فرآورده  - ( 2880استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

2,282,450MPانتروباکتریاسه 1 N

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 2

2,807,700سالمونال 3

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 4

1,136,450کپك5

1,136,450مخمر6

85,950(کرم- نان )وضعيت ظاهري 7

85,950(مزه و بو)طعم  8

124,150نسبت وزن کرم قابل تفکيك به وزن نان 9

697,150رطوبت 10

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 11

1,317,900پراکسيد چربی استخراجی 12

13 pH229,200

1,317,900اسيدیته چربی استخراجی 14

124,150بسته بندي 15

171,900نشانه گذاري 16

1,747,650اندیس یدي 17

85,950رنگ 18

85,950لك زدگی،ترك خوردگی و سوختگی 19

85,950پوشش 20

17,963,550 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت ویفر:  نام فرآورده    

:وجود 11025: کد فرآورده  - ( 592استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950(قبل از پخت)طعم و بو 1

85,950(قبل از پخت)رنگ 2

85,950(قبل از پخت)بهم چسبيدگی 3

85,950(قبل از پخت)خرد شدگی 4

85,950(قبل از پخت)ترك خوردگی 5

85,950(قبل از پخت)عدم صافی و یکنواختی 6

85,950(قبل از پخت)نقاط تيره و گچی 7

124,150گرم ماکارونی20وزن بعد از پخت  8

9 pH229,200

85,950(بعد از پخت)طعم و بو 10

85,950(بعد از پخت)رنگ 11

روش کروماتوگرافی صفحه نازك697,150رنگ مصنوعی 12

1,575,750پروتئين 13

85,950ناپذیرفتنی 14

697,150رطوبت 15

697,150خاکستر بر مبناي ماده خشك 16

878,600خاکستر نامحلول در اسيد بر مبناي ماده خشك 17

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها18

1,136,450کپك19

124,150بسته بندي 20

171,900نشانه گذاري 21

 در ماکارونی سبوسدار1,050,500فيبر22

334,250مواد جامد در آب پخت 23

124,150لهيدگی بعد از پخت 24

124,150تغيير شکل بعد از پخت 25

124,150بهم چسبيدگی بعد از پخت 26

10,084,800 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت ماکارونی:  نام فرآورده    

:وجود 11101: کد فرآورده  - ( 213استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

2,282,450MPانتروباکتریاسه 1 N

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 2

شناسایی1,193,750اشریشيا کلی 3

4
براي فرآورده هایی که پس از توليد به آنها پودر کاکائو یا نارگيل )سالمونال 

(اضافه می شود
2,807,700

1,136,450کپك5

1,136,450مخمر6

124,150(بافت کيك- پوسته )وضعيت ظاهري 7

85,950مزه و بو 8

9
برمبناي ماده  (منو و دي ساکاریدها بر حسب دکستروز)قندهاي ساده  

خشك
697,150

1,317,900اندیس پراکسيد چربی استخراجی 10

11 pH229,200

878,600خاکستر غيرمحلول در اسيد بر مبناي ماده خشك 12

124,150نسبت مغزي به کيك 13

124,150بسته بندي 14

171,900نشانه گذاري 15

697,150رطوبت 16

792,650چربی استخراجی 17

2,626,250(HPLCروش  )اسيد سوربيك و نمك هاي آن  18

روش کروماتوگرافی صفحه نازك697,150رنگ مصنوعی به روش کروماتوگرافی صفحه نازك 19

1,575,750( 5.7برمبناي ماده خشك ضریب )پروتئين  20

1,317,900اسيدیته چربی استخراجی بر حسب اسيد اولئيك 21

22,385,200 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت کیک:  نام فرآورده    

:وجود 11110: کد فرآورده  -( 2553استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

روش کروماتوگرافی صفحه نازك697,150رنگ مصنوعی 1

697,150رطوبت 2

1,575,750پروتئين 3

878,600نمك 4

792,650چربی استخراجی 5

1,317,900اسيدیته چربی استخراجی 6

1,317,900اندیس پراکسيد چربی استخراجی 7

697,150خاکستر کل 8

878,600خاکستر غير محلول در اسيد 9

1,747,650قندکل 10

124,150تکه هاي شکسته شده 11

124,150دانه هاي حجيم نشده 12

124,150دانه هاي نيمه حجيم شده 13

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  14
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها15

1,403,850شمارش اسپور کلستریدیوم احياء کننده سولفيت 16

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 17

2,282,450MPانتروباکتریاسه 18 N

شمارش2,368,400باسيلوس سرئوس19

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس ارئوس20

1,136,450کپك و مخمر21

2,807,700سالمونال 22
 در صورت استفاده از پودر نارگيل و)

(پودر کاکائو

697,150اسيدیته آبی 23

2,454,350آرسنيك 24

1,929,100سرب 25

1,929,100کادميوم 26

85,950طعم و بو 27

85,950رنگ28

124,150مواد خارجی 29

7,888,300باقيمانده آفت کش30

171,900نشانه گذاري 31

عنوان ویژگی متمایز در صورت دانه های حجیم شده غالت به روش انفجاری:  نام فرآورده    

:وجود 11181: کد فرآورده  - ( 4509استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

124,150بسته بندي 32

46,413,000 مجموع



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950طعم و بو 2

85,950تردي 3

85,950پخت 4

124,150وزن هر دانه 5

124,150شکستگی 6

124,150قطعات خرد شده 7

124,150پودر شده 8

697,150رطوبت 9

878,600خاکستر غيرمحلول در اسيد 10

697,150اندیس پراکسيد 11

697,150اسيدیته 12

525,250تندي 13

401,100درجه بندي 14

124,150بسته بندي 15

171,900نشانه گذاري 16

5,032,850 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت نان برنجی:  نام فرآورده    

:وجود 21892: کد فرآورده  - ( 1819استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150مواد خارجی با منشاء گياهی 1

124,150مواد خارجی با منشاء غير گياهی 2

124,150پرك دانه هاي سایر غالت 3

124,150پرك هاي خرد شده 4

124,150پرك هاي شفاف و بلوري شده 5

124,150دانه هاي پرك نشده 6

697,150رطوبت 7

697,150خاکستر 8

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 9

124,150بسته بندي 10

11pH168,000

1,414,000سرب12

1,414,000کادميوم13

14B1محاسبه شده در افالتوکسين توتال0 آفالتوکسين

3,465,000زیرالنون15

1,540,000داکسی نيوالنول16

A3,465,000اکراتوکسين 17

3,850,000افالتوکسين توتال18

833,000شمارش کلی ميکروارگانيسمها19

کلنی966,000کلی فرم ها20

63,000رنگ21

63,000مزه22

63,000بو23

شناسایی875,000اشریشياکلی24

63,000ناپذیرفتنی ها25

126,000نشانه گذاري26

1,050,500کپك27

22,560,450 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت پرک گندم: نام فرآورده    

:وجود 21924: کد فرآورده  - ( 3622استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو ومزه 2

124,150ضخامت 3

124,150بافت 4

697,150رطوبت 5

6 pH229,200

697,150(براساس ماده خشك)خاکستر کل 7

878,600(براساس ماده خشك)خاکسترنامحلول در اسيد 8

878,600نمك 9

1,575,750پروتئين 10

401,100(aw)فعاليت آبی 11

124,150بسته بندي 12

171,900نشانه گذاري 13

کلنی1,317,900کلی فرم 14

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 15

1,136,450کپك16

2,807,700سالمونال 17
شناسایی2,368,400استافيلوکوکوسلورئوس کواگوالز مثبت 18

شمارش2,368,400باسيلوس سرئوس 19

1,403,850اسپورکلستریدیومهاي احيا کننده سولفيت 20

18,670,250 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت (یوفکا)نان نیمه آماده نازک  : نام فرآورده    

:وجود 22060: کد فرآورده  - ( 20218استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950شکل ظاهري 1

85,950رنگ 2

124,150بافت 3

85,950مزه و بو 4

124,150مواد خارجی 5

124,150شکستگی 6

525,250تندي/ اندیس کرایس  7

697,150رطوبت 8

1,747,650(منو و دي ساکاریدها)قند کل  9

792,650چربی 10

1,050,500 فيبر در بيسکویت سبوس دار ،  با ادعاي فيبر 11

1,317,900(بر حسب اسيد اولئيك)اسيدیته چربی استخراجی 12

878,600خاکستر غيرمحلول در اسيد 13

14 pH229,200

1,317,900اندیس پراکسيد چربی استخراجی 15

4,383,450اسيد چرب ترانس چربی استخراجی 16

روش کروماتوگرافی صفحه نازك697,150(درصورت مشکوك)رنگ  17

3,151,500تعداد ميکروارگانيسم پروبيوتيك 18

124,150بسته بندي 19

171,900نشانه گذاري 20

شناسایی1,050,500انتروباکتریاسه 21

2,807,700سالمونال22

2,368,400استافيلوکوکوس هاي کواگوالز مثبت23
: براي بيسکوئيت هاي نيمه خشك

شناسایی

1,136,450کپك24

1,136,450مخمر25

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 26

27,408,500 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت بیسکویت : نام فرآورده    

:وجود 22262: کد فرآورده  - ( 37استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

85,950رنگ 2

85,950مزه و بو 3

697,150رطوبت 4

5 pH229,200

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 6

1,575,750(بر اساس ماده خشك)پروتئين 7

878,600نمك 8

697,150اسيدیته 9

1,792,000ساکارز 10

697,150خاکستر کل 11

1,136,450کپك12

MPNشمارش به روش 162,350کليفرم 13

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 14

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 15

124,150بسته بندي 16

171,900نشانه گذاري 17

12,860,450 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت پودر نیمه آماده خمیر پیتزا و پیراشکی: نام فرآورده    

:وجود 22266: کد فرآورده  - ( 21796استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

85,950نرمی 2

1,671,250تند شدگی 3

124,150آفات انباري 4

697,150رطوبت 5

1,575,750پروتئين 6

1,050,500فيبر 7

792,650چربی 8

697,150خاکستر کل 9

878,600خاکستر غيرمحلول در اسيد 10

124,150بسته بندي 11

171,900نشانه گذاري 12

7,955,150 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت سبوس برنج: نام فرآورده    

:وجود 20560: کد فرآورده  - ( 2514استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950بو و مزه 1

85,950رنگ 2

124,150بافت 3

124,150مواد خارجی 4

697,150رطوبت 5

878,600(برحسب ماده خشك)خاکستر نامحلول در اسيد 6

697,150(برحسب ماده خشك)خاکستر کل 7

8 pH229,200

1,317,900(برحسب ميلی اکی واالن بر کيلوگرم)اندیس پراکسيد چربی استخراجی 9

1,317,900(برمبناي اسيد اولئيك)اسيدیته چربی استخراجی 10

792,650(برمبناي ماده خشك)چربی 11

878,600نمك 12

878,600در چاشنی (برمبناي ماده خشك)خاکستر نامحلول در اسيد 13

697,150(بر مبناي ماده خشك)خاکستر کل 14

878,600نمك در چاشنی 15

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها16

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس هاي کوآکوالز مثبت 17

2,807,700سالمونال 18

1,136,450کپك19

124,150بسته بندي 20

171,900نشانه گذاري 21

17,428,750 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت رشته فوری-فراورده های خمیری : نام فرآورده    

:وجود 20886: کد فرآورده  - ( 11981استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

697,150رطوبت 1

792,650(بر مبناي ماده خشك)چربی  2

878,600(بر مبناي ماده خشك)نمك 3

878,600خاکستر غير محلول در اسيد 4

1,317,900(چربی استخراجی )پراکسيد 5

1,317,900(چربی استخراجی)اسيدیته 6

3,213,000اسيد چرب ترانس7

1,540,000ترکيبات کل قطبی8

9 pH229,200

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها10

1,403,850اسپور کلستریدیوم احياءکننده سولفيت 11

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 12

2,282,450MPانتروباکتریاسه 13 N

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 14

شمارش2,368,400باسيلوس سرئوس 15

1,136,450کپك و مخمر16

2,807,700سالمونال 17

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  18
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

85,950وضعيت ظاهري19

85,950مزه و بو 20

91,000بافت21

85,950رنگ 22

91,000کپك زدگی23

85,950تکه هاي برشته شده24

124,150تکه شکسته و خرد شده 25

124,150تکه سوخته 26

511,000رنگ مصنوعی افزودنی27

91,000مواد خارجی28

171,900نشانه گذاري 29

124,150بسته بندي 30

32,487,100 مجموع

فراورده های سرخ شده بر پایه سیب زمینی، غالت و : نام فرآورده    

حبوبات
عنوان ویژگی متمایز در صورت 

:وجود 21206: کد فرآورده  - ( 12099استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150بافت 1

85,950شکل 2

85,950بو و مزه 3

85,950ناپذیرفتنی 4

1,317,900اندیس پراکسيد چربی استخراجی 5

1,317,900(بر حسب اسيداولئيك)اسيدیته چربی استخراجی 6

124,150مواد مغزي 7

1,671,250باقی مانده دي  اکسيد سولفوردرصورت استفاده کشمش 8

124,150تکه هاي شکالت 9

792,650روغن استخراجی انواع مغزهاي خوراکی 10

124,150بسته بندي 11

171,900نشانه گذاري 12

1,929,100سرب 13

1,929,100کادميوم 14

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها15

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 16

2,282,450MPانتروباکتریاسه 17 N

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 18

1,136,450کپك و مخمر19

2,807,700سالمونال 20

شمارش1,403,850شمارش اسپورکلستریدیوم احياءکننده سولفيت 21

شمارش2,368,400باسيلوس سرئوس 22

24,581,700 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت غالت صبحانه: نام فرآورده    

:وجود 21285: کد فرآورده  - ( 13577استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150ناپذیرفتنی ها 1

124,150رنگ2

85,950مزه 3

85,950بو

697,150رطوبت 4

697,150خاکستر بر مبناي ماده خشك 5

878,600خاکستر غير محلول در اسيد بر مبناي ماده خشك 6

1,575,750پروتئين بر مبناي ماده خشك 7

792,650چربی بر مبناي ماده خشك 8

124,150(ميکرون850قابل عبور از الك)اندازه ذرات 9

124,150(ميکرون350قابل عبور از الك)اندازه ذرات 10

124,150(ميکرون212قابل عبور از الك)اندازه ذرات 11

124,150(ميکرون106قابل عبور از الك)اندازه ذرات 12

pH168,000

697,150اسيدیته

124,150بسته بندي 13

171,900نشانه گذاري 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 

A5,176,100اکراتوکسين 16

5,176,100زیرالنون17

IAC5,252,500 و خالص سازيHPLCدي اکسی نيوالنول به روش 18

6,933,300فومونيسين19

7,888,300باقيمانده مانده آفت کشها 20

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها21

1,136,450کپك22

44,671,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت آرد کامل ذرت: نام فرآورده    

:وجود 21288: کد فرآورده  - ( 8151استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950ناپذیرفتنی 1

85,950رنگ 2

85,950بو و مزه 3
124,150بافت 4
697,150رطوبت 5
6 pH229,200
697,150(بر اساس ماده خشك)خاکستر 7
878,600نمك 8
1,575,750(بر اساس ماده خشك)پروتئين 9

792,650چربی 10

124,150بسته بندي 11

171,900نشانه گذاري 12
MPNشمارش به روش 1,575,750کلی فرم 13

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 14

1,136,450کپك15

2,807,700سالمونال 16

MPNشمارش به روش 2,807,700استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 17

15,069,900 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت نان نیمه آماده پیتزا تازه و منجمد: نام فرآورده    

:وجود 21313: کد فرآورده  - ( 13528استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150بافت و رنگ 1

85,950عطر و طعم 2

124,150نسبت وزن مغزي به وزن پن کيك 3

697,150رطوبت 4

1,575,750(برمبناي ماده خشك)پروتئين 5

697,150(برحسب دکستروز)قندهاي ساده 6

792,650(برمبناي ماده خشك)چربی استخراجی 7

1,317,900اندیس پراکسيد چربی استخراجی 8

9 pH229,200

878,600(برمبناي ماده خشك)خاکستر نامحلول در اسيد 10

401,100( رجه سلسيوس25در )فعاليت آبی 11

1,317,900(برحسب اسيد اولئيك)اسيدیته چربی استخراجی 12

124,150بسته بندي 13

171,900نشانه گذاري 14

2,282,450MPانتروباکتریاسه 15 N

شناسایی1,193,750اشریشيا کلی 16

2,807,700سالمونال 17

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس هاي کواگوالز مثبت 18

1,136,450کپك19

1,136,450مخمر20
19,462,900 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت پن کیک: نام فرآورده    

:وجود 21356: کد فرآورده  - ( 14728استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

697,150رطوبت 1

124,150آفت 2

124,150مواد خارجی 3

1,575,750پروتئين 4

792,650چربی 5

1,050,500فيبر خام 6

697,150خاکستر کل 7

85,950رنگ 8

85,950طعم و بو 9

10 pH229,200

124,150بسته بندي 11

171,900نشانه گذاري 12

5,758,650

عنوان ویژگی متمایز در صورت آرد جو: نام فرآورده    

:وجود 21488: کد فرآورده  - ( 2337استاندارد ملی  )

مجموع



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

63,000ناپذیرفتنی ها1

63,000مزه2

63,000بو3

63,000رنگ4

91,000مواد خارجی با منشا گياهی5

91,000مواد خارجی با منشا غيرگياهی6

124,150آفات انباري و فضوالت 7

124,150پرك دانه هاي سایر غالت 8

124,150(ميليمتر1بر حسب الك )پرك هاي خرد شده 9

124,150پرك هاي شفاف و بلوري شده 10

124,150دانه هاي پرك نشده 11

697,150رطوبت 12

697,150خاکستر 13

878,600خاکستر نا محلول در اسيد 14

15pH168,000

1,414,000سرب16

1,414,000کادميوم17

3,465,000زیرالنون18

3,850,000داکسی نيوالنول19

A3,465,000اکراتوکسين 20

B13,850,000آفالتوکسين / آفالتوکسين توتال21

833,000شمارش کلی ميکروارگانيسمها22

MPNشمارش به روش 119,000کلی فرم ها23

شناسایی875,000اشریشياکلی24

833,000کپك25

124,150بسته بندي 26

171,900نشانه گذاري 27

23,909,700

عنوان ویژگی متمایز در صورت 

:وجود 21496: کد فرآورده  - ( 3622استاندارد ملی  )

مجموع

پرک  جو: نام فرآورده    



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زنده 1

124,150حشرات مرده و بقایاي آنها 2

124,150مزه و بو 3

85,950وضعيت ظاهري 4

7,888,300باقيمانده آفت کشها 5

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  6
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

A5,176,100اکراتوکسين 7

5,176,100زیرالنون8

5,252,500دي اکسی نيوالنول9

6,933,300فومونيسين10

697,150رطوبت 11

697,150(بر اساس ماده خشك)خاکستر کل 12

878,600(بر اساس ماده خشك)خاکستر نامحلول در اسيد 13

1,575,750پروتئين بر مبناي ماده خشك 14

792,650چربی بر مبناي ماده خشك 15

124,150اندازه ذرات 16

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها17

1,136,450کپك18

19pH168,000

124,150بسته بندي 20

171,900نشانه گذاري 21

43,639,600

عنوان ویژگی متمایز در صورت 

:وجود 21682: کد فرآورده  - (8152استاندارد ملی  )

مجموع

آرد بلغور ذرت جوانه گرفته شده : نام فرآورده    



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950شکل ظاهري 1

85,950طعم، بو، رنگ 2

697,150(برحسب گرم درصد)ماده خشك 3

4 pH229,200

401,100مواد جامد محلول درآب 5

1,747,650قند کل 6

171,900وزن آب کش 7

124,150بسته بندي 8

171,900نشانه گذاري 9

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها10

MPNشمارش به روش 2,282,450انتروباکتریاسه 11

MPNشمارش به روش 2,807,700استافيلوکوکوس اورئوس 12

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 13

شمارش2,368,400باسيلوس سرئوس 14

1,136,450کپك و مخمر15

2,807,700سالمونال 16

17,447,850 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت فالوده : نام فرآورده    

:وجود 21885: کد فرآورده  - ( 16065استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

شناسایی2,368,400استافيلوکوکهاي کواگوالز مثبت 1

شمارش1,575,750استربتوکوك 2

شمارش2,368,400باسيلوس سرئوس 3

کپك1,136,450کپك4

شناسایی1,193,750اشرشيا کلی 5

2,282,450MPانتروباکتریاسه 6 N

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها7

شناسایی1,050,500کلی فرم 8

شمارش1,403,850کلستریدیم احيا کننده سولفيت 9

2,807,700سالمونال 10

697,150فروکتوز 11

2,626,250انرژي کل 12

124,150یکنواختی 13

1,929,100مس 14

697,150پراکسيد 15

1,050,500پتاسيم 16

1,050,500کلسيم 17

1,929,100روي 18

1,050,500سدیم 19

1,050,500فيبر 20

1,050,500فسفر 21

روش آزمون ندارد0چگالی انرژي 22

محاسبه ریاضی است0نسبت کلسيم به فسفر 23

878,600ید 24
1,929,100آهن 25
697,150رطوبت کل 26
1,281,000ساکارز 27
697,150اسيدیته 28
1,575,750پروتئين 29
85,950بو30
85,950مزه31
85,950رنگ32
792,650چربی 33
697,150کربوهيدرات 34
1,929,100سرب 35
1,929,100کادميوم 36
1,929,100منيزیم 37
2,454,350جيوه 38

عنوان ویژگی متمایز در صورت خوراک کمکی شیرخواران و کودکان بر پایه غالت: نام فرآورده    

:وجود
21918: کد فرآورده  - ( 2285استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

4,383,450اسيدهاي چرب ترانس 39

40
اسيد / اسيد ميرستيك/  اسيد اروسيك/ اسيد لوریك  )اسيدهاي چرب 

( n6اسيدهاي چرب / n3اسيدهاي چرب / اسيد آرشيدونيك / لينولئيك 
4,383,450

41
، B2، ویتامين B1نياسين، اسيد فوليك، ویتامين  ) Bویتامين هاي گروه 

(، اسيد پنتوتنيك B6ویتامين 
2,626,250

A2,626,250ویتامين  42
C2,626,250ویتامين  43
D2,626,250ویتامين  44
E2,626,250ویتامين  45
K2,626,250ویتامين  46

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  47
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

M15,605,850آفالتوکسين  48
7,143,400ردیابی تراریختگی49
171,900نشانه گذاري 50

90,325,200 مجموع



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

124,150مغزي نان خرمایی 2

85,950مزه و بو 3

697,150رطوبت 4

697,150(برحسب دکستروزدر بخش نان)قندهاي ساده 5

792,650چربی استخراجی بخش نان 6

7 pH229,200 بخش نان

8 pH229,200 کل

878,600(برمبناي ماده خشك)خاکستر نامحلول در اسيد 9

1,317,900(بخش نان)اندیس پراکسيد چربی استخراجی 10

1,317,900(بخش نان)اسيدیته چربی استخراجی 11

124,150وزن مغزي به وزن نان خرمایی 12

2,282,450MPانتروباکتریاسه 13 N

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 14

2,807,700سالمونال 15

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 16

1,136,450کپك17

1,136,450مخمر18

124,150بسته بندي 19

171,900نشانه گذاري 20

17,801,200 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت نان خرمایی: نام فرآورده    

:وجود 21963: کد فرآورده  - ( 16981استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950ناپذیرفتنی 1
85,950رنگ 2
85,950بو و مزه 3
124,150بافت 4
85,950کيفيت پخت 5
697,150رطوبت 6
7 pH229,200
697,150(بر اساس ماده خشك)خاکستر کل  8
878,600نمك 9
1,575,750(براساس ماده خشك)پروتئين 10
878,600(براساس ماده خشك)خاکستر نامحلول دراسيد 11
124,150بسته بندي 12
171,900نشانه گذاري 13
شمارش به روش  پليت1,317,900کلی فرم 14

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 15

کپك1,136,450کپك16

2,807,700سالمونال 17
شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 18

شمارش2,368,400باسيلوس سرئوس 19

شمارش1,403,850اسپورکلستریدیوم احياء کننده سولفيت 20

18,316,900 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت خمیر پیراشکی منجمد: نام فرآورده    

:وجود 22059: کد فرآورده  - ( 20219استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950(بصورت کلی )ویژگی هاي ظاهري نان  1

0(بصورت کلی )ویژگی هاي بافت داخلی نان2

85,950نسبت حجم به وزن 3

124,150ميوه خشك4

770,000فيبر خام5

697,150رطوبت 6

697,150(بر مبناي ماده خشك)خاکستر 7

878,600خاکستر نا محلول در اسيد بر مبناي ماده خشك 8

878,600نمك بر مبناي ماده خشك 9

10 PH229,200

511,000مواد جامد بدون چربی11

171,900نشانه گذاري 12

124,150بسته بندي 13

1,414,000کادميوم14

1,414,000سرب15

1,281,000قند کل16

124,150مواد خارجی 17

124,150کپك زدگی 18

1,136,450کپك19

1,575,750MPکلی فرم ها 20 N

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 21

13,517,050 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت نان های حجیم: نام فرآورده    

:وجود 11326: کد فرآورده  - ( 2338استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

85,950رنگ 2

85,950عطر و طعم 3

124,150مواد خارجی 4

697,150رطوبت 5

1,575,750(بر اساس ماده خشك)پروتئين 6

792,650(بر اساس ماده خشك)چربی 7

1,747,650قند کل 8

9 pH229,200

1,317,900(روغن استخراجی)اندیس پراکسيد 10

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 11

878,600(بر اساس ماده خشك)نمك 12

124,150بسته بندي 13

171,900نشانه گذاري 14

1,317,900(برحسب اسيد اولئيك)اسيدیته روغن استخراجی 15

1,575,750کلی فرم 16
نان سوخاري ساده الزامی می باشد به 

MPNروش 

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 17

کپك1,136,450کپك18

2,807,700سالمونال 19

در صورت استفاده از انواع  )شناسایی 

سبزي هاي خشك و دانه هاي خوراکی 

(الزامی می باشد 

2,282,450انتروباکتریاسه 20
نان سوخاري شکالتی و فرآورده 

MPNشکالتی الزامی می باشد به روش 

2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 21

نان سوخاري شکالتی و فرآورده 

شکالتی الزامی می باشد به روش 

در صورت استفاده از انواع  )شناسایی 

سبزي هاي خشك و دانه هاي خوراکی 

(الزامی می باشد 

21,477,950 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت نان سوخاری: نام فرآورده    

:وجود 11327: کد فرآورده  - ( 2203استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950شکل 1

85,950سطح رویی 2

85,950رنگ 3

124,150بافت 4

85,950قابليت جویدن 5

85,950عطر و بو 6

85,950طعم 7

1,929,100سرب 8

1,929,100کادميوم 9

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1افالتوکسين  10
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

A5,176,100اکراتوکسين  11

5,176,100زیرالنون 12

IAC5,252,500 و خالص سازيHPLCدي اکسی نيوالنول به روش 13

124,150بسته بندي 14

171,900نشانه گذاري 15

697,150رطوبت 16

697,150(بر مبناي ماده خشك)خاکستر  17

18 pH229,200

878,600(برمبناي ماده خشك)خاکستر غيرمحلول در اسيد 19

878,600(برمبناي ماده خشك)نمك 20

1,671,250بالنکيت 21

1,136,450کپك22

1,575,750MPکلی فرم ها 23 N

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 24

34,609,200 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت نان سنتی: نام فرآورده    

:وجود 11366: کد فرآورده  - ( 2628استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها1

1,136,450کپك2

1,575,750باکتري کليفرم 3

مجاز )در محصوالت  سبوس خام  ) 

الزامی می   (براي مصرف ، ماده اوليه 

MPNباشد

1,193,750اشرشيا کلی 4
در همه محصوالت  الزامی )شناسایی  

(می باشد 

در استاندارد اشاره نشده است2,368,400باسيلوس سرئوس 5

1,403,850کلستریدیوم هاي احياء کننده سولفيت 6

در محصوالت  سبوس خام  )شمارش 

الزامی   (مجاز براي مصرف ، ماده اوليه )

می باشد

85,950رنگ 7

85,950بو 8

124,150مواد خارجی 9

124,150آفت زنده و مرده 10

124,150کپك زدگی 11

85,950شکل ظاهري 12

697,150رطوبت 13

792,650چربی 14

1,575,750پروتئين 15

697,150خاکستر 16

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 17

18 ph229,200

124,150( ميکرون250براي نان زیر الك )اندازه ذرات 19

124,150(براي سایر محصوالت)اندازه ذرات 20

1,050,500فيبر 21

1,929,100(روش اسپکتروفتومتري )اسيد فيتيك بر اساس ماده خشك  22

1,929,100سرب 23

1,929,100کادميوم 24

7,888,300باقيمانده آفت کشها 25

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  26
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

A5,176,100اکراتوکسين 27

5,176,100زیرالنون 28

IAC5,252,500 و خالص سازيHPLCدي اکسی نيوالنول به روش 29

عنوان ویژگی متمایز در صورت سبوس گندم مورد مصرف انسان: نام فرآورده    

:وجود 20366: کد فرآورده  - ( 17028استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

124,150کپك و بوي نامطبوع کپك زدگی 30

124,150مواد خارجی 31

124,150بسته بندي 32

50,519,500 مجموع



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها1

2,282,450MPانتروباکتریاسه 2 N

شناسایی1,193,750اشرشيا کلی 3

2,807,700سالمونال 4

اگر پودر نارگيل یا پودر کاکائو در نمونه 

وجود داشته باشد، این آزمون انجام می 

شود

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 5

1,136,450کپك6

1,136,450مخمر7

124,150بافت 8

85,950بو و مزه 9

85,950رنگ 10

124,150مواد خارجی 11

1,747,650قند کل 12

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 13

697,150رطوبت 14

697,150خاکستر کل 15

16 pH229,200

124,150بسته بندي 17

171,900نشانه گذاري 18

17,027,650 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت پودر کیک نیمه آماده: نام فرآورده    

:وجود 20367: کد فرآورده  - ( 6949استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950طعم و بو 2

124,150یکنواختی 3

124,150آفات انباري و بقایاي حشرات 4

85,950بوي غير طبيعی و نا مطبوع 5

124,150مواد خارجی 6

124,150آثار کپك زدگی قابل رویت 7

697,150رطوبت 8

1,575,750پروتئين خام 9

792,650چربی 10

1,050,500فيبر خام 11

697,150خاکستر کل 12

1,050,500کلسيم 13

105,050فسفر 14

792,650اوره 15

1,050,500نيتروژن کل فرار 16

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  17
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

2,807,700سالمونال 18

1,136,450کپك19

124,150بسته بندي 20

171,900نشانه گذاري 21

MPNشمارش 1,929,100اشرشيا کلی 22

19,988,150 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت گلوتن ذرت: نام فرآورده    

:وجود 20370: کد فرآورده  - ( 6634استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1
85,950بو و مزه 2
124,150بافت جوانه 3
124,150بافت اندوسپرم 4
267,400قوه ناميه 5
124,150طول جوانه 6
124,150( عدد100تعداد در )(فيزیکی)گندم جوانه زده آسيب دیده 7
124,150گندم جوانه زده پالسيده 8
124,150گندم جوانه زده آفت زده 9
124,150گندم جوانه زده لزج 10
124,150( ميلی متر5جوانه با طول بيش از  11
124,150دانه جوانه نزده 12
124,150گندم جوانه زده فاسد شده 13
124,150جوانه حاوي برگ سبز 14
124,150بسته بندي 15
171,900نشانه گذاري 16
2,454,350ارسنيك 17
1,929,100سرب 18
1,929,100کادميوم 19

8,413,550 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت گندم جوانه زده: نام فرآورده    

:وجود 20373: کد فرآورده  - ( 11244استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

85,950طعم و بو 2

85,950رنگ 3

697,150رطوبت 4

697,150خاکستر 5

878,600خاکستر غير محلول در اسيد 6

878,600نمك 7

1,575,750پروتئين 8

9 pH229,200

124,150رشته هاي ناهمگون 10

124,150رشته هاي شکسته 11

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها12

1,136,450کپك13

124,150بسته بندي 14

171,900نشانه گذاري 15

124,150رشته هاي نيمه شکسته 16

124,150(نسبت به وزن خالص)آرد باقی مانده 17

8,279,850 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت پلویی- رشته آشی : نام فرآورده    

:وجود 11276: کد فرآورده  - ( 2018استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150مواد خارجی 1

124,150کپك زدگی 2

85,950رنگ 3

124,150پخت 4

85,950شکل ظاهري 5

85,950تخلخل 6

85,950بو و مزه 7

697,150رطوبت 8

9 pH229,200

697,150(بر مبناي ماده خشك)خاکستر 10

878,600نمك 11

1,575,750(بر مبناي ماده خشك)پروتئين 12

1,050,500(بر مبناي ماده خشك)فيبر خام 13

878,600(بر مبناي ماده خشك)خاکستر نامحلول در اسيد 14

1,136,450کپك15

2,282,450MPانتروباکتریاسه 16 N

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 17

124,150بسته بندي 18

171,900نشانه گذاري 19

11,631,900 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت نان جو: نام فرآورده    

:وجود 11447: کد فرآورده  - ( 6761استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو 2

مزه3

ناپذیرفتنی ها4

697,150رطوبت 9

697,150خاکستر کل برمبناي ماده خشك 10

878,600خاکستر نامحلول در اسيد بر مبناي ماده خشك 11

1,575,750پروتئين بر مبناي ماده خشك 12

792,650چربی 13

14 pH229,200

1,136,450شمارش کلی 15

1,136,450کپك16

124,150بسته بندي 17

171,900نشانه گذاري 18

7,611,350 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت بلغور ذرت: نام فرآورده    

:وجود 20956: کد فرآورده  - ( 5656استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها1

1,136,450کپك2

124,150دانه آفت زده 3

124,150دانه چروکيده و شکسته 4

124,150دانه گرما دیده 5

124,150دانه نارس 6

124,150دانه جوانه زده 7

124,150دانه هاي سایر غالت 8

124,150مواد خارجی 9

697,150رطوبت 10

697,150خاکستر کل 11

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 12

401,100بذر علف هاي هرز 13

124,150آفت زنده و مرده 14

124,150دانه سياهك زده 15

124,150دانه کپك زده 16

1,929,100سرب 17

1,929,100کادميوم 18

7,888,300باقيمانده آفت کش ها 19

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  20
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

A5,176,100اکراتوکسين 21

5,176,100زیرالنون22

IAC5,252,500 و خالص سازيHPLCدي اکسی نيوالنول به روش 23

6,933,300فومونيسين24

171,900نشانه گذاري 25

45,897,300 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت جو پوست کنده: نام فرآورده    

:وجود 20129: کد فرآورده  - ( 2524استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها1

1,575,750MPکلی فرم ها 2 N

شناسایی1,193,750اشریشيا کلی 3

شمارش2,368,400باسيلوس سرئوس 4

شمارش1,403,850کلستریدوم هاي احيا کننده سولفيت 5

1,575,750شمارش کلی هاگهاي باکتري هاي گرمادوست 6

1,575,750شمارش هاگ باکتري هاي عامل فساد بدون گاز 7
1,575,750شمارش هاگ باکتري هاي گرما دوست بی هوازي 8
1,136,450کپك و مخمر9

124,150باقيمانده پس از الك 10

697,150رطوبت 11

697,150خاکستر 12

878,600خاکستر غير محلول در اسيد 13

14 pH ( درصد10محلول )229,200

697,150اسيدیته 15

1,575,750پروتئين 16

792,650چربی 17

2,454,350آرسنيك 18

1,929,100سرب 19

1,929,100کادميوم 20

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  21
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

A5,176,100اکراتوکسين  22

IAC5,252,500 و خالص سازيHPLCدي اکسی نيوالنول به روش 23

5,176,100زیرالنون 24

171,900نشانه گذاري 25

124,150بسته بندي 26

85,950وضع ظاهري 27

85,950رنگ 28

85,950بو و مزه 29

124,150مواد خارجی 30

124,150حالليت 31

171,900واکنش باید 32

47,377,550 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت نشاسته: نام فرآورده    

:وجود 11273: کد فرآورده  - ( 381-1استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950ویژگی هاي ظاهري 1

85,950رنگ 2

85,950بو و مزه 3

124,150بافت 4

697,150(کراکر ساده)رطوبت 5

878,600(بر اساس ماده خشك)خاکستر نامحلول در اسيد 6

7 pH229,200

792,650چربی استخراجی 8

878,600نمك 9

697,150برحسب دکستروز و ماده خشك(منو و دي ساکاریدها)قندهاي ساده 10

1,317,900پراکسيدچربی استخراجی 11

1,317,900(برحسب اسيد اولئيك)کراکر تخميري: اسيدیته چربی استخراجی 12

124,150ميزان مغزي به وزن کل کراکر 13

124,150بقایاي گياهی در صورت اضافه نمودن انواع سبزي 14

124,150بسته بندي 15

171,900نشانه گذاري 16

شناسایی1,050,500انتروباکتریاسه 17

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 18

1,136,450کپك19

شناسایی1,050,500کلی فرم 20

12,166,700 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت کراکر: نام فرآورده    

:وجود 11274: کد فرآورده  - ( 3682استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950وضع ظاهري 1

85,950بو و طعم 2

697,150رطوبت 3

1,575,750(بر مبناي ماده خشك)پروتئين 4

697,150(بر مبناي ماده خشك)خاکستر 5

792,650(برمبناي ماده خشك)چربی 6

1,050,500(برمبناي ماده خشك)فيبرخام 7

8 pH229,200

401,100فرم پذیري خمير 9

124,150(به ازاء هر گرم)جذب آب  10
124,150( ميکرومتر250زیر الك )اندازه ذرات  11
124,150( ميکرومتر180باالي الك )اندازه ذرات 12
124,150بسته بندي 13
171,900نشانه گذاري 14
1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها15
1,575,750MPکلی فرم ها 16 N

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 17

شمارش1,403,850کلستردیوم هاي احياء کننده سولفيت 18

1,136,450کپك19

12,730,150 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت گلوتن: نام فرآورده    

:وجود 11340: کد فرآورده  - ( 4297استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

697,150رنگ افزودنی 1

اسپکتروفتومتري1,575,750سوربات پتاسيم/ نگهدارنده بنزوات سدیم  2

2,626,250آسه سولفام/  شيرین کننده مصنوعی آسپارتام  3

85,950رنگ ظاهري 4

85,950بو و مزه 5

267,400 درجه سلسيوس20وزن مخصوص در  6

401,100 درجه سلسيوس20ضریب شکست در  7

401,100مواد جامد کل 8

697,150رطوبت 9

697,150خاکستر کل 10

697,150(برحسب مالتوز منو هيدراته  )قنداحياکننده  11

1,575,750پروتئين 12

13 pH 229,200 درصد10 محلول

171,900نشانه گذاري 14

124,150بسته بندي 15

124,150حجم خالص/ وزن 16

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها17

1,575,750MPباکتري هاي کلی فرم 18 N

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 19

1,136,450کپك20

1,136,450مخمر21

401,100(بر حسب بریکس)مواد جامد محلول در آب  22

17,037,200 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت عصاره مالت جو مورد مصرف در صنایع غذایی: نام فرآورده    

:وجود 21192: کد فرآورده  - ( 3897استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150مواد خارجی معدنی1

124,150مواد خارجی آلی2

124,150شلتوك3

124,150برنج سفيد 4

124,150برنج قهوه اي نيم پز5

124,150برنج سفيد نيم پز6

105,050ریزه 7

124,150دانه هاي آسيب دیده در اثر گرما8

124,150دانه هاي آسيب دیده 9

124,150غير طبيعی/دانه هاي نارس10

124,150دانه هاي گچی11

124,150دانه هاي قرمز وداراي رگه قرمز12

124,150دانه هاي سرسوخته13

124,150دانه هاي واکسی14

محاسبه ریاضی0بيشينه اُفت15

105,050دانه کامل16

105,050طول دانه17

105,050نسبت طول به قطر 18

105,050برنج دانه خيلی بلند19

105,050برنج دانه بلند20

105,050برنج دانه متوسط21

105,050برنج دانه کوتاه22

105,050حداقل طول سرشکسته23

105,050شکسته کوچك و ریزه24

124,150آفت زنده25

85,950بو26

697,150رطوبت27

105,050ضریب تغييرات طول28

105,050درجه بندي29

124,150بسته بندي30

171,900نشانه گذاري31

124,150وزن خالص32

7,888,300باقيمانده آفت کشها 33

عنوان ویژگی متمایز در صورت برنج قهوه ای:نام فرآورده    

:وجود 21583: کد فرآورده  - ( 127استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  34
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

A5,176,100اکراتوکسين  35

1,929,100سرب 38

1,929,100کادميوم 39

2,454,350آرسنيك 40

7,143,400ردیابی تراریختگی41

35,974,850 مجموع



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150مواد خارجی معدنی1

124,150مواد خارجی آلی2

124,150شلتوك3

124,150برنج قهوه اي4

124,150برنج قهوه اي نيم پز5

124,150برنج سفيد نيم پز6

105,050ریزه 7

124,150دانه هاي آسيب دیده در اثر گرما8

124,150دانه هاي آسيب دیده 9

124,150غير طبيعی/دانه هاي نارس10

124,150دانه هاي گچی11

124,150دانه هاي قرمز و داراي رگه قرمز12

124,150دانه هاي سرسوخته13

124,150دانه هاي واکسی14

محاسبه ریاضی0بيشينه اُفت15

105,050دانه کامل16

105,050طول دانه17

105,050نسبت طول به قطر 18

105,050برنج دانه خيلی بلند19

105,050برنج دانه بلند20

105,050برنج دانه متوسط21

105,050برنج دانه کوتاه22

105,050حداقل طول سرشکسته23

105,050شکسته کوچك و ریزه24

1,929,100آميلوز برنج سفيد25

85,950عطر برنج سفيد26

124,150آفت زنده27

85,950بو28

697,150رطوبت29

105,050ضریب تغييرات طول30

105,050درجه بندي31

124,150بسته بندي32

19,100نشانه گذاري33

124,150وزن خالص34

عنوان ویژگی متمایز در صورت برنج سفید: نام فرآورده    

:وجود 21583: کد فرآورده  - ( 127استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

7,888,300باقيمانده آفت کشها 35

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  36
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

A5,176,100اکراتوکسين  37

1,929,100سرب 38

1,929,100کادميوم 39

2,454,350آرسنيك 40

7,143,400ردیابی تراریختگی41

37,837,100 مجموع



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150مواد خارجی معدنی1

124,150مواد خارجی آلی2

124,150شلتوك3

124,150برنج قهوه اي4

124,150برنج سفيد 5

124,150برنج سفيد نيم پز6

105,050ریزه 7

124,150دانه هاي آسيب دیده در اثر گرما8

124,150دانه هاي آسيب دیده 9

124,150غير طبيعی/دانه هاي نارس10

105,050دانه هاي نيمه ژالتينه11

124,150دانه هاي قرمز وداراي رگه قرمز12

124,150دانه هاي سرسوخته13

124,150دانه هاي واکسی14

محاسبه ریاضی0بيشينه اُفت15

105,050دانه کامل16

105,050طول دانه17

105,050نسبت طول به قطر 18

105,050برنج دانه خيلی بلند19

105,050برنج دانه بلند20

105,050برنج دانه متوسط21

105,050برنج دانه کوتاه22

105,050حداقل طول سرشکسته23

105,050شکسته کوچك و ریزه24

124,150آفت زنده25

85,950بو26

697,150رطوبت27

105,050ضریب تغييرات طول28

105,050درجه بندي29

124,150بسته بندي30

171,900نشانه گذاري31

124,150وزن خالص32

7,888,300باقيمانده آفت کشها 33

عنوان ویژگی متمایز در صورت برنج قهوه ای نیم پز: نام فرآورده    

:وجود 21583: کد فرآورده  - ( 127استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  34
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

A5,176,100اکراتوکسين  35

1,929,100سرب 38

1,929,100کادميوم 39

2,454,350آرسنيك 40

7,143,400ردیابی تراریختگی41

35,955,750 مجموع



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150مواد خارجی معدنی1

124,150مواد خارجی آلی2

124,150شلتوك3

124,150برنج قهوه اي4

124,150برنج سفيد 5

124,150برنج قهوه اي نيم پز6

105,050ریزه 7

124,150دانه هاي آسيب دیده در اثر گرما8

124,150دانه هاي آسيب دیده 9

124,150غير طبيعی/دانه هاي نارس10

105,050دانه هاي نيمه ژالتينه11

124,150دانه هاي قرمز وداراي رگه قرمز12

124,150دانه هاي سرسوخته13

124,150دانه هاي واکسی14

محاسبه ریاضی0بيشينه اُفت15

105,050دانه کامل16

105,050طول دانه17

105,050نسبت طول به قطر 18

105,050برنج دانه خيلی بلند19

105,050برنج دانه بلند20

105,050برنج دانه متوسط21

105,050برنج دانه کوتاه22

105,050حداقل طول سرشکسته23

105,050شکسته کوچك و ریزه24

124,150آفت زنده25

85,950بو26

697,150رطوبت27

105,050ضریب تغييرات طول28

105,050درجه بندي29

124,150بسته بندي30

171,900نشانه گذاري31

124,150وزن خالص32

7,888,300باقيمانده آفت کشها 33

عنوان ویژگی متمایز در صورت برنج سفید نیم پز: نام فرآورده    

:وجود 21583: کد فرآورده  - ( 127استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

5,252,500آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  34
در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

A5,176,100اکراتوکسين  35

1,929,100سرب 36

1,929,100کادميوم 37

2,454,350آرسنيك 38

7,143,400ردیابی تراریختگی39

35,955,750 مجموع



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ1

85,950طعم و بو2

124,150( نوع الك2استفاده از )اندازه ذرات3

124,150(یکنواخت)بافت4

697,150رطوبت5

1,317,900(روش سوکسله)پراکسيد در چربی استخراجی در بافت سخت6

1,575,750(روش کجدال)بر مبناي ماده خشك (کل)پروتئين 7

792,650(سوکسله)چربی کل 8

878,600خاکستر غير محلول9

697,150خاکستر کل10

63,000(چشایی )رنگ و مواد طعم دهنده مصنوعی11

401,100 درجه سلسيوس25فعاليت آبی در 12

792,650فعاليت اوره13

1,050,500فيبرخام14

697,150(منو و دي ساکارید)قندهاي ساده15

85,950لك، تاول زدگی و آثار سوختگی16

124,150مواد خارجی17

18P H229,200

124,150بسته بندي19

171,900نشانه گذاري20

IAC5,252,500 و HPLC به روش B,Gسموم قارچی آفالتوکسين 21

4,383,450(پروفایل)ترکيب اسيد چرب22

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها23

1,136,450کپك24

1,575,750MPکلی فرم 25 N

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 26

2,807,700سالمونال 27

27,605,200 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت آرد سویا: نام فرآورده    

:وجود 20337: کد فرآورده  - ( 2357استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ1

85,950طعم و بو2

124,150بافت3

2,626,250(بنزوات، سوربات)نگهدارنده افزودنی  4

1,317,900پراکسيد در چربی استخراجی در بافت سخت5

1,575,750پروتئين6

792,650چربی7

878,600خاکستر غير محلول در اسيد8

697,150اسيدیته روغن استخراجی9

697,150(مونو و دي ساکارید)قندهاي ساده10

85,950لك، تاول زدگی و آثار سوختگی11

697,150(روش اتو )رطوبت 12

13pH229,200

124,150مواد خارجی14

124,150بسته بندي15

171,900نشانه گذاري16

1,136,450کپك17

1,136,450مخمر18

2,807,700سالمونال19

1,193,750اشرشياکلی 20

2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 21

کلنی1,575,750انتروباکتریاسه 22

20,532,500 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت شیرینی آردی: نام فرآورده    

:وجود 11252: کد فرآورده  - ( 3493استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

91000کپك زدگی ظاهري1

91000 مواد خارجی2

85,950 مزه و بو3

697,150(روش اتو ) رطوبت 4

697,150 اسيدیته5

1,317,900  پراکسيد6

792,650(سوکسله) چربی7

878,600 خاکستر غير محلول در اسيد8

697,150 خاکستر9

294,000 فعاليت آبی10

1,747,650 قند کل11

124,150 مغزي کلوچه12

124,150 نان کلوچه13

وزن پوشش/ وزن مغزي و نسبت وزن مغزي به وزن کلوچه14
124,150

124,150(درصد وزنی) وزن مغزي به وزن کلوچه 15

16 pH 229,200

1,575,750 پروتئين17

124,150 بسته بندي18

171,900 نشانه گذاري18

1,136,450کپك19

1,136,450 مخمر20

2,807,700 سالمونال21

1,193,750اشرشياکلی  22

2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت  23

51,100 رنگ افزودنی24

115,500سوربات پتاسيم/ نگهدارنده بنزوات سدیم  25

کلنی1,575,750انتروباکتریاسه  26

20,372,900 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت کلوچه: نام فرآورده    

:وجود 20352: کد فرآورده  - ( 2554استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950 شکل ظاهري1

85,950 بو و مزه2

3
تاول زدگی، سفتی، خشکی، رنگ نامطلوب ) عالئم ظاهري

85,950(پوششی

124,150 مواد خارجی4

5 P H  229,200

1,317,900 پراکسيد در چربی استخراجی6

697,150(بر حسب اسيد اولئيك) اسيدیته 7

124,150 اندازه8

697,150(روش اتو ) رطوبت 9

792,650(سوکسله) چربی10

697,150 خاکستر کل11

1,747,650(کلمپه شکري ) قند پوشش13
124,150وزن پوشش/ وزن مغزي و نسبت وزن مغزي به وزن کلوچه14

124,150 بسته بندي15

171,900 نشانه گذاري16

کلنی1,575,750آنتروباکتریاسه  17

شمارش2,368,400باسيلوس سرئوس  18

1,193,750اشریشياکلی  19

1,136,450کپك  20

1,136,450مخمر  21

14,516,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت کلمپه: نام فرآورده    

:وجود 20347: کد فرآورده  - ( 5315استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

63,000ویژگی هاي عمومی  1

511,000رطوبت  2

644,000خاکستر غيرمحلول در اسيد  3

4  pH 168,000

833,000شمارش کلی باکتریهاي هوازي مزوفيل  5

875,000اشریشياکلی  6

966,000کلی فرم  7

833,000کپك  8

833,000مخمر  9

1155000بوراکس  10

511,000رنگ هاي مصنوعی  11

91,000بسته بندي  12

91,000نشانه گذاري  13

7,574,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت نان بستنی: نام فرآورده    

:وجود 11215: کد فرآورده  - ( 4761استاندارد ملی  )

مجموع



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

966,000کليفرم  1

875,000اشرشياکلی  2

2,058,000سالمونال  3

833,000کپك  4

896,000باکتري هاي توليد کننده اسيد الکتيك  5

833,000اسپور باکتري هاي طنابی  6

شمارش1,736,000استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت  7

1,169,000مخمرساکاروميسس سرویزیه  8

91,000بسته بندي  9

63,000ویژگی ظاهري و فيزیکی  10

511,000خاکستر کل  11

12  pH 168,000

511,000رطوبت  13

91,000قابليت پخش و پراکندگی در آب  14

CO291,000قدرت توليد گاز   15

91,000قابليت ورآمدن  16

91,000نشانه گذاري  17

11,074,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت خمیر مایه نان: نام فرآورده    

:وجود 11461: کد فرآورده  - ( 2577استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

63,000ویژگی حسی و فيزیکی  1

511,000رطوبت  2

1155000پروتئين  3

581,000روغن  4

966,000پراکسيد روغن استخراجی  5

511,000(برحسب اسيداولئيك)اسيدیته روغن استخراجی  6

7  pH 168,000

644,000خاکستر نامحلول در اسيد  8

385000اندیس کرایس  9

511,000(منو و دي ساکارید ها)قند   10

1,673,000آنتروباکتریاسه  11

875,000اشریشيا کلی  12

2,058,000سالمونال  13

شمارش1,736,000استافيلو کوکوس اورئوس کواگوالز مثبت  14

833,000کپك  15

833,000مخمر  16

91,000 بسته بندي17

91,000نشانه گذاري  18

91,000ناپذیرفتنی ها  19

13,776,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت دونات: نام فرآورده    

:وجود 11501: کد فرآورده  - ( 16980استاندارد ملی  )

مجموع



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

63,000طعم و بو  1

63,000رنگ  2

63,000آفت  3

91,000آفت زدگی  4

91,000کپك زدگی  5

91,000دانه هاي معيوب  6

91,000مواد خارجی  7

511,000رطوبت  8

581,000چربی بر اساس ماده خشك  9

1155000پروتئين بر اساس ماده خشك  10

11
اسيدیته روغن استخراج شده به روش سرد بر حسب اسيد   

511,000اولئيك

770,000فيبر خام  12

1,799,000آرسنيك  13

1,414,000سرب  14

1,414,000کادميوم  15

آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  16

3,850,000

در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

 B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000: به تنهایی 

91,000 بسته بندي17

91,000نشانه گذاري  18

12,740,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت دانه کنجد: نام فرآورده    

:وجود 22316: کد فرآورده  - ( 323استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

63,000ویژگی سطح رویی 1

63,000ویژگی سطح زیرین 2

63,000رنگ 3

63,000عطر و بو 4

63,000مزه 5

63,000قابليت جویدن 6

63,000مجموع امتياز حسی و ظاهري 7

511,000رطوبت 8

511,000خاکستر 9

644,000خاکستر نامحلول در اسيد 10

1155000پروتئين 11

581,000چربی 12

644,000نمك 13

14 PH168,000

966,000(روغن استخراجی)اندیس پراکسيد 15

511,000(بر حسب اسيد اولئيك)(روغن استخراجی)اسيدیته  16

511,000(براي نان هاي خشك شيرین)قند کل 17

770,000(براي نان هاي خشك سبوس دار)فيبر خام 18

91,000بسته بندي19

91,000نشانه گذاري 20

966,000کليفرم ها 21

875,000اشرشيا کلی 22

833,000کپك 23

1,414,000کادميوم 24

1,414,000سرب 25

13,097,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت نان خشک: نام فرآورده    

:وجود 22549: کد فرآورده  - ( 15815استاندارد ملی  )

مجموع



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

91,000شکل ميکروسکوپی نشاسته ذرت 1

63,000وضع ظاهري 2

63,000رنگ 3

63,000بو و مزه 4

91,000مواد خارجی 5

91,000حالليت 6

63,000واکنش با معرف ید 7

63,000باقيمانده پس از الك 8

511,000رطوبت 9

511,000(بر اساس ماده خشك)خاکستر  10

644,000(بر اساس ماده خشك)خاکستر نامحلول در اسيد  11

12 pH168,000

511,000اسيدیته 13

1155000(بر اساس ماده خشك)پروتئين  14

581,000(بر اساس ماده خشك)چربی  15

896000انيدرید سولفورو 16

1,799,000آرسنيك 17

1,414,000سرب 18

1,414,000کادميوم 19

آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  20

3,850,000

در صورتيکه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

 B1آفالتوکسين /  ریال 3850000

 ریال3550000: به تنهایی 

Aاکراتوکسين  21

3850000دي اکسی نيوالنون 22

3465000زیرالنون 23

4753000فومونایزین  24

833,000شمارش کلی ميکروارگانيسم ها 25

966,000کلی فرم ها 26

875,000اشریشيا کلی 27

شمارش1,736,000باسيلوس سرئوس 28

1,029,000کلستریدیوم هاي احيا کننده سولفيت 29

1,155,000شمارش کلی هاگهاي باکتري هاي گرمادوست  30

1,155,000شمارش هاگ باکتري هاي عامل فساد بدون گاز 31

عنوان ویژگی متمایز در صورت نشاسته ذرت: نام فرآورده    

:وجود 22595: کد فرآورده  - ( 381-2استاندارد ملی  )



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

1,155,000شمارش هاگ باکتري هاي گرما دوست بی هوازي 32

833,000کپك و مخمر 33

91,000بسته بندي34

91,000نشانه گذاري 35

36,029,000 مجموع



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

63,000وضعيت ظاهري 1

63,000رنگ 2

63,000بو و مزه 3

91,000مواد خارجی 4

63,000حالليت 5

63,000واکنش با معرف ید 6

63,000باقيمانده پس از الك 7

511,000رطوبت 8

511,000خاکستر 9

644,000خاکستر نامحلول در اسيد 10

11 pH168,000

511,000اسيدیته 12

1155000پروتئين 13

581,000چربی 14

896,000انيدرید سولفورو 15

91,000بسته بندي16

91,000نشانه گذاري 17

1,799,000آرسنيك 18

1,414,000سرب 19

1,414,000کادميوم 20

833,000شمارش کلی ميکروارگانيسم ها 21

966,000کلی فرم ها 22

833,000اشریشياکلی 23

1,736,000باسيلوس سرئوس 24

1,029,000کلستریدوم هاي احياکننده سولفيت 25

1,155,000شمارش کل هاگ هاي باکتریهاي گرمادوست 26

1,155,000شمارش هاگ باکتریهاي عامل فساد بدون گاز 27

1,155,000شمارش هاگ باکتریهاي گرما دوست بی هوازي 28

833,000کپك و مخمر 29

19,950,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت نشاسته سیب زمینی: نام فرآورده    

:وجود 22737: کد فرآورده  - ( 381-4استاندارد ملی  )

مجموع



غالت و فرآورده های آن-  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

63,000وضعيت ظاهري 1

63,000رنگ 2

63,000بو 3

511,000رطوبت 4

1155000(بر اساس ماده خشك)پروتئين  5

511,000(بر اساس ماده خشك )خاکستر کل  6

644,000خاکستر غيرمحلول در اسيد 7

8 PH168,000

581,000(بر اساس ماده خشك)چربی  9

644,000نمك خوراکی  10

1,414,000کادميوم 11

1,414,000سرب 12

91,000بسته بندي13

91,000نشانه گذاري 14

7,413,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت پودرهای پوشش دهنده خوراکی برای فراورده های سوخاری: نام فرآورده    

:وجود 22730: کد فرآورده  - ( 19196استاندارد ملی  )


