
تاف

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

2,454,350آرسنيك 1

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 2

2,101,000آسپارتام 3

2,282,450MPانتروباکتریاسه 4 N  

124,150بافت و قابليت جویدن 5

124,150چسبندگی به دندان 6

124,150چسبندگی به لفاف 7

85,950خاصيت باد شدن 8

697,150خاکستر کل 9

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 10

697,150رطوبت 11

85,950رنگ 12

697,150ساکارز 13

1,929,100سرب 14

792,650صمغ کل 15

85,950عطرو طعم 16

697,150قند احياء کننده 17

1,929,100کادميم 18

1,136,450کپك19

1,136,450مخمر20

124,150ناپذیرفتنی 21

124,150بسته بندی22

171,900نشانه گذاری 23

124,150یكنواختی 24

19,797,150 مجموع

قنادی-  تعرفه 

عنوان ویژگی متمایز در انواع آدامس : نام فرآورده    

:صورت وجود 11001: کد فرآورده  - ( 8استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

697,150رطوبت1

124,150ناپذیرفتنی ها2

1,136,450کپك 3

792,650چربی 4

124,150چسبندگی به لفاف 5

2,282,450آنتروباکتریاسه 6

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 7

875,000اشریشياکلی 8
85,950مزه و بو10
1,747,650قند کل 11
171,900نشانه گذاری 13
85,950وضعيت ظاهری بسته بندی 14

9,002,050

عنوان ویژگی متمایز در تافی و آبنبات: نام فرآورده    

:صورت وجود 11210: کد فرآورده  - ( 711استاندارد ملی  )

مجموع



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

2,454,350ارسنيك 1

شناسایی2,368,400استافيلو کوک های گواکو الز مثبت2

697,150رطوبت 3

4
بر اساس ماده -اسيدیته روغن استخراجی بر حسب اسيداولئيك 

خشك
1,317,900

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 5

2,282,450MPانتروباکتریاسه 6 N

1,747,650بر اساس ماده خشك- اندیس یدی روغن استخراجی  7

124,150بافت 8

1,317,900پراکسيد روغن استخراج شده 9

4,383,450ترانس اسيد چرب10

878,600بر اساس ماده خشك- خاکستر غير محلول در اسيد 11

85,950رنگ 12

0حس دهانی13

2,807,700سالمونال 14

1,929,100سرب 15

85,950شكوفه شكر 16

85,950عطر و طعم17

1,747,650بر اساس ماده خشك- قند کل 18

1,929,100کادميوم 19

1,136,450کپك20

1,136,450مخمر21

85,950ماسيدگی در دهان 22

1,050,500الكل 23

4,383,450(CBS)بر اساس ماده خشك - روغن معادل کره کاکائو 24

1,575,750براساس ماده خشك- مواد جامد بدون چربی کاکائو 25

124,150مواد خارجی 26

124,150بسته بندی27

171,900نشانه گذاری 28

37,225,900 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در انواع شكالت: نام فرآورده    

:صورت وجود 11230: کد فرآورده  - ( 608استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

2,454,350آرسنيك 1

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس های کواگوالز مثبت 2

1,317,900(برحسب اسيداولئيك)اسيدیته روغن استخراج شده 3

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 4

2,282,450MPانتروباکتریاسه 5 N

124,150بافت 6

1,317,900پراکسيد روغن استخراج شده 7

1,575,750پروتئين 8

792,650چربی 9

697,150خاکستر 10

697,150رطوبت 11

85,950رنگ 12

2,807,700سالمونال 13

1,929,100سرب 14

85,950طعم و بو 15

1,050,500فيبر خام 16

1,929,100قلع 17

1,747,650(بر حسب دکستروز)قند کل 18

1,929,100کادميوم 19

1,136,450کپك20

1,136,450مخمر21

124,150مواد خارجی 22

124,150ميزان مغز خوراکی گياهی 23

0نسبت فروکتوز به گلوکز 24

171,900نشانه گذاری 25

29,079,750 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در حلوا ارده: نام فرآورده    

:صورت وجود 11262: کد فرآورده  - ( 2462و2395استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950مزه 1

85,950بو 2

85,950رنگ 3

85,950وضع ظاهری 4

124,150مواد خارجی 5

697,150ماده خشك تام 6

697,150(بر اساس ماده خشك)معادل دکستروز  7

8 pH229,200

401,100بریكس 9

878,600(بر اساس ماده خشك)خاکستر سولفاته 10

1,671,250انيدرید سولفورو 11

1,671,250نشاسته 12

1,929,100سرب 13

2,454,350ارسنيك 14

124,150وضعيت ظاهری بسته بندی 15

171,900نشانه گذاری 16

11,393,150 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در گلوکز مایع: نام فرآورده    

:صورت وجود 11275: کد فرآورده  - ( 621استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

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

85,950رنگ ظاهری 7

85,950طعم و بو 8
85,950وضعيت ظاهری 9
124,150(نسبت به کل نمونه)ميزان مغزهای خوراکی 10
697,150رطوبت 11
1,747,650(برحسب دکستروز)قند کل 12
697,150(بر اساس ماده خشك)خاکستر  13
792,650(براساس ماده خشك)روغن استخراجی  14
1,575,750(بر اساس ماده خشك)پروتئين 15
1,317,900پراکسيد روغن استخراج شده 16
1,317,900(بر حسب اسيداولئيك)اسيدیته چربی استخراجی 17
697,150رنگ مصنوعی 18
1,929,100سرب 19
2,454,350ارسنيك 20
1,929,100مس 21
1,929,100قلع 22
124,150بسته بندی23
171,900نشانه گذاری 24

28,688,200 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در سوهان خوراکی: نام فرآورده    

:صورت وجود 11302: کد فرآورده  - ( 2612استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

2,454,350ارسنيك 1

شناسایی1,193,750اشریشيا 2

1,671,250انيدرید سولفورو 3

2,282,450MPانتروباکتریاسه 4 N

668,500پالریزاسيون 5

0تشخيص رنگ های افزودنی غيرمجاز 6

697,150(بر اساس ماده خشك)خاکستر 7

697,150رطوبت 8

85,950رنگ 9

1,575,750اسپكتروفتومتری - (بر اساس ماده خشك)رنگ در محلول10

697,150TLCزعفران 11

1,929,100سرب 12

85,950طعم و بو 13

697,150(بر اساس ماده خشك)قند اینورت 14

1,136,450کپك15

1,929,100مس 16

124,150مواد خارجی 17

171,900نبات با کریستالهای متصل 18

171,900نبات تك کریستال 19

171,900نشانه گذاری 20

124,150وضعيت ظاهری بسته بندی 21

18,565,200 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در نبات: نام فرآورده    

:صورت وجود 11334: کد فرآورده  - ( 739استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950رنگ و شكل ظاهری 1

85,950بو و مزه 2

124,150حالليت

697,150رطوبت 3

697,150خاکستر کل 4

1,671,250سولفور دی اکسيد 5

267,400قدرت بستن ژالتين 6

1,050,500(بر اساس ماده خشك)ازت 7

1,929,100سرب 8

2,454,350آرسنيك 9

cao802,200کلسيم بر حسب  10

11 pH229,200

124,150وضعيت ظاهری بسته بندی 12

171,900نشانه گذاری 13

85,950مواد خارجی14

878,600هدایت الكتریكی15

1,212,850شناسایی کيفی16

115,500پراکسيد هيدروژن17

1,136,450شمارش ميكروارگانيسم ها18

2,807,700سالمونال19

1,929,100اشرشياکلی20

1,136,450کپك و مخمر21

171,900قدرت ژل22

19,864,900 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در ژالتين: نام فرآورده    

:صورت وجود 11338: کد فرآورده  - ( 3474استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

2,282,450MPانتروباکتریاسه 1 N

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 2

2,807,700سالمونال 3
در صورت استفاده از پودر کاکائو یا 

پودر نارگيل الزامی می باشد

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 4

1,136,450کپك5

1,136,450مخمر6

124,150مواد خارجی 7

124,150آفت زنده و مرده 8

85,950رنگ 9

85,950طعم و بو 10

124,150بافت 11

697,150(با مغزی )رطوبت  12

1,747,650(بدون مغزی)قند کل  13

697,150(بدون مغزی)خاکستر  14

124,150مغزی 15

697,150رنگ مصنوعی 16

2,454,350ارسنيك 17

1,929,100سرب 18

124,150بسته بندی19

171,900نشانه گذاری 20

5,252,500(مغزهای مورد مصرف)آفالتوکسين 21
در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسين 

/  ریال 3000000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال2955000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

25,364,800 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در گز: نام فرآورده    

:صورت وجود 11357: کد فرآورده  - ( 3023استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ 2

124,150مواد خارجی 3

124,150پری ظرف بسته بندی 4

697,150اسيدیته 5

6 pH229,200

401,100مواد جامد محلول در آب 7

697,150خاکستر 8

697,150قند احيا کننده 9

1,050,500قند غير احيا کننده 10

 0نسبت فروکتوز به گلوکز 11

124,150مقاومت در برابر شكرک زدگی 12

1,929,100روی 13

1,929,100آهن 14

1,929,100قلع 15

2,454,350ارسنيك 16

1,929,100مس 17

1,929,100سرب 18

1,136,450شمارش باکتری های مزوفيل 19

1,136,450کپك20

1,136,450مخمر21

شناسایی1,050,500کلی فرم 22

124,150وضعيت ظاهری بسته بندی 23

171,900نشانه گذاری 24

21,172,350 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در شيره خرما: نام فرآورده    

:صورت وجود 11383: کد فرآورده  - ( 5075استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950رنگ 1

85,950طعم و بو 2

124,150بافت 3

124,150مواد خارجی 4

697,150رطوبت 5

697,150خاکستر 6

878,600نمك 7

792,650چربی 8

1,575,750پروتئين 9

1,317,900(برحسب اسيد اولئيك)اسيدیته روغن استخراج شده 10

1,317,900پراکسيد روغن استخراج شده 11

1,050,500فيبرخام 12

878,600خاکستر غيرمحلول در اسيد 13

124,150وضعيت ظاهری بسته بندی 14

171,900نشانه گذاری 15

2,454,350ارسنيك 16

1,929,100سرب 17

1,929,100کادميوم 18

1,929,100قلع 19

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 20

کپك و مخمر1,136,450کپك و مخمر21

شمارش کلنی1,317,900کلی فرم 22

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 23

2,807,700سالمونال 24

26,988,300 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در ارده: نام فرآورده    

:صورت وجود 11415: کد فرآورده  - ( 2695استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

1,317,900اسيدیته روغن استخراجی 1

شناسایی1,193,750اشریشيا کلی 2

1,317,900اندیس پراکسيدروغن استخراجی 3

2,454,350آرسنيك 4

2,282,450MPانتروباکتریاسه 5 N

124,150بافت 6

4,383,450معادل های کره کاکائو بر اساس ماده خشك 7

4,383,450ترانس اسيد چرب8

1,747,650(CBS)اندیس یدی  9

878,600خاکسترنامحلول در اسيد 10

697,150رطوبت 11

85,950رنگ 12

2,807,700سالمونال 13

1,929,100سرب 14

85,950شكوفه شكر 15

85,950طعم و بو 16

1,929,100کادميوم 17

1,136,450کپك18

1,136,450مخمر19

شناسایی1,050,500کلی فرم 20

85,950ماسيدگی 21

1,575,750مواد جامد بدون چربی کاکائو 22

124,150مواد خارجی 23

124,150بسته بندی24

171,900نشانه گذاری 25

33,109,850 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در فرآورده کاکائویی: نام فرآورده    

:صورت وجود 11460: کد فرآورده  - ( 12018استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950بو 1

85,950مزه 2

85,950رنگ 3

124,150پری 4

85,950عوامل ناپذیرفتنی ها 5

401,100مواد جامد محلول در آب 6

697,150خاکستر کل 7

697,150(برحسب اسيدسيتریك)اسيدیته کل  8

9 pH229,200

697,150قندهای احياکننده 10

697,150ساکارز 11

85,950بلوری شدن 12

7,888,300باقيمانده آفت کش ها 13

2,454,350آرسنيك 14

1,929,100سرب 15

1,929,100(برای بسته بندی فلزی)قلع 16

124,150بسته بندی17

171,900نشانه گذاری 18

18,469,700 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در قند مایع خرما: نام فرآورده    

:صورت وجود 11481: کد فرآورده  - ( 14442استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

2,368,400(مثبت)استافيلوکوکوس های کواگوالز  1
در دو  )در دسر و ژله دسری به روش شناسایی 

(مورد دیگر الزامی نيست 

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته 2

در هر سه به روش شناسایی1,193,750اشریشياکلی 3

2,454,350آرسنيك 4

MPNدر هر سه به روش 2,282,450انتروباکتریاسه 5

124,150بافت 6

124,150چسبندگی 7

697,150خاکستر کل 8

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 9

210,100دانه بندی 10

697,150رطوبت 11

85,950رنگ 12

2,807,700سالمونال 13
در هر سه در مواردی که حاوی پودر نارگيل 

و پودر کاکائو هستند الزامی می باشد

1,929,100سرب 14

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها15
 )در دسر و ژله دسری به الزامی می باشد 

(در دو مورد دیگر الزامی نيست 

85,950عطر و طعم 16

124,150قابليت حل شوندگی 17

1,747,650قند کل 18

مخمر در هر سه الزامی می باشد/ کپك 1,136,450کپك19

1,136,450مخمر20

124,150مواد خارجی 21

1,575,750(فرآورده ای که دارای پودر ژالتين می باشد)مواد ژله کننده 22

124,150بسته بندی23

171,900نشانه گذاری 24

23,913,200

عنوان ویژگی متمایز در دسر ژله ای آماده / پودر دسر  )فرآورده ژله ای خوراکی : نام فرآورده    

:صورت وجود 20019: کد فرآورده  - ( 2682استاندارد ملی  )

مجموع



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950رنگ 1

85,950طعم و بو 2

124,150نرمی 3

85,950رطوبت 4

124,150تعداد نقل 5

124,150نسبت مغز بادام 6

124,150پوشش قند خالل بادام 7

1,747,650قند کل 8

124,150(نقل نصفه و ناقص)عيوب 9

124,150(بدون پوشش قند)خالل بادام کامل  10

124,150بسته بندی11

171,900نشانه گذاری 12

2,282,450MPانتروباکتریاسه 13 N

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 14

1,136,450کپك15

7,659,100

عنوان ویژگی متمایز در 

:صورت وجود 20349: کد فرآورده  - ( 1724استاندارد ملی  )

مجموع

نقل خالل بادام خوشبو: نام فرآورده    



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 1

2,282,450MPانتروباکتریاسه 2 N

124,150بادام 3

124,150پسته 4

124,150تردی 5

697,150رطوبت 6

85,950رنگ و طعم و بو 7

124,150زرشك 8

1,136,450کپك9

124,150کنجد 10

85,950ليمویی 11

124,150مواد خارجی 12

124,150نارگيل 13

124,150بسته بندی14

171,900نشانه گذاری 15

6,646,800

عنوان ویژگی متمایز در پولكی:  نام فرآورده    

:صورت وجود 20988: کد فرآورده  - ( 8538استاندارد ملی  )

مجموع



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950بو و مزه 1

124,150بافت 2

124,150مواد خارجی 3

697,150رنگ مصنوعی 4

124,150مغزهای خوراکی 5

697,150(برحسب اسيدسيتریك)اسيدیته 6

697,150خاکستر 7

1,747,650قند کل 8

697,150(باسلوق)رطوبت 9

124,150بسته بندی 10

171,900نشانه گذاری 11

2,282,450MPانتروباکتریاسه 12 N

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 13

2,807,700سالمونال 14

1,136,450کپك15

1,136,450مخمر16

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 17

16,215,900

عنوان ویژگی متمایز در 

:صورت وجود 21410: کد فرآورده  - ( 14682استاندارد ملی  )

مجموع

(راحت الحلقوم )باسلوق : نام فرآورده    



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

1 pH229,200شناسایی

2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 2

4,383,450اسيد آراشيدونيك 3

1,317,900(بر اساس اسيداولئيك)اسيدیته چربی استخراجی 4

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 5

2,282,450MPانتروباکتریاسه 6 N

124,150بافت 7

1,317,900پراکسيدچربی استخراجی 8

1,575,750(در ماده خشك)پروتئين 9

792,650(در ماده خشك)چربی 10

697,150خاکستر کل 11

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 12

697,150رطوبت 13

697,150رنگ مصنوعی 14

2,444,800(در ماده خشك)ساکارز 15

2,807,700سالمونال 16
فرآورده هایی که بعد از توليد به آنها 

پودر نارگيل یا پودر کاکائو اضافه می 

گردد الزامی می باشد

85,950(بو و مزه)طعم 17
401,100فعاليت آبی 18
85,950فيزیكی و ظاهری 19
1,136,450کپك20

1,136,450مخمر21

124,150مواد خارجی 22

124,150بسته بندی 23

171,900نشانه گذاری 24

27,074,250

عنوان ویژگی متمایز در 

:صورت وجود 21843: کد فرآورده  - ( 19696استاندارد ملی  )

مجموع

باقلوای سنتی قزوین: نام فرآورده    



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

1 pH229,200

697,150(برحسب اسيد اولئيك)اسيدیته 2

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 3

2,454,350آرسنيك 4

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

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

2,282,450MPانتروباکتریاسه 6 N

124,150بافت 7

85,950بو و مزه 8

124,150پوسته 9

792,650چربی 10

697,150(براساس ماده خشك بدون چربی)خاکستر 11

697,150رطوبت 12

85,950رنگ 13

2,807,700سالمونال 14

1,929,100سرب 15

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها16

1,929,100کادميوم 17

1,136,450کپك و مخمر18

1,929,100مس 19

171,900نشانه گذاری 20

124,150وضعيت ظاهری بسته بندی 21

25,880,500

عنوان ویژگی متمایز در 

:صورت وجود 21875: کد فرآورده  - ( 12358استاندارد ملی  )

مجموع

خمير کاکائو: نام فرآورده    



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950شكل ظاهری 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 بندی 8

171,900نشانه گذاری 9

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها10

2,282,450MPانتروباکتریاسه 11 N

2,807,700MPاستافيلو کوک های گواکو الز مثبت12 N

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 13

شمارش کلنی2,368,400باسيلوس سرئوس 14

1,136,450کپك و مخمر15

2,807,700سالمونال 16

17,447,850 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در فالوده: نام فرآورده    

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



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

1 pH229,200 بخش نان

2 pH229,200 کل

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 3

1,317,900(بخش نان)اسيدیته چربی استخراجی 4

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 5

1,317,900(بخش نان)اندیس پراکسيد چربی استخراجی 6

2,282,450MPانتروباکتریاسه 7 N

792,650چربی استخراجی بخش نان 8

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

697,150رطوبت 10

2,807,700سالمونال 11

697,150(برحسب دکستروزدر بخش نان)قندهای ساده 12

1,136,450کپك13

1,136,450مخمر14

85,950مزه و بو 15

124,150مغزی نان خرمایی 16

124,150بسته بندی 17

171,900نشانه گذاری 18

124,150وزن مغزی به وزن نان خرمایی 19

85,950وضعيت ظاهری 20

17,801,200 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در نان خرمایی: نام فرآورده    

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



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس های کواگوالز مثبت 1

1,317,900اسيدیته چربی استخراجی 2
شناسایی1,193,750اشریشياکلی 3

2,282,450MPانتروباکتریاسه 4 N

1,317,900پراکسيد چربی استخراجی 5

878,600خاکسترسولفاته 6

878,600خاکسترنامحلول در اسيد 7

697,150رطوبت 8

85,950رنگ 9

697,150رنگ مصنوعی 10

2,807,700سالمونال 11
فرآورده هایی که بعد از توليد به آنها پودر نارگيل 

یا پودر کاکائو اضافه می گردد الزامی می باشد

85,950طعم و بو 12

1,747,650(بر حسب دکستروز)قند کل 13

1,136,450کپك14

1,136,450مخمر15

124,150مواد خارجی 16

124,150بسته بندی 17

171,900نشانه گذاری 18

85,950وضعيت ظاهری 19

19,138,200 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در سوهان عسلی: نام فرآورده    

:صورت وجود 22013: کد فرآورده  - ( 20325استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950رنگ 1

85,950طعم 2

85,950تردی 3

697,150رطوبت 4

1,747,650قند کل 5

697,150ساکارز 6

697,150خاکستر کل 7

124,150درصد مغزپسته یا بادام 8

124,150وضعيت ظاهری بسته بندی 9

171,900نشانه گذاری 10

2,282,450MPانتروباکتریاسه 11 N

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 12

2,807,700سالمونال 13
فرآورده هایی که بعد از توليد به آنها پودر نارگيل 

یا پودر کاکائو اضافه می گردد الزامی می باشد

1,136,450کپك14

1,136,450مخمر15

شناسایی2,368,400استافيلوکوکوس های کواگوالز مثبت 16

15,442,350 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در (گزانگبينی )گز: نام فرآورده    

:صورت وجود 22130: کد فرآورده  - ( 2619استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

63,000وضعيت ظاهری1

)طعم 2 بو و مزه   )63,000

91,000 مواد خارجی

85,950 رنگ ظاهری1

1,671,250(ميلی گرم در کيلوگرم) انيدرید سولفورو2

668,500(گرم درصد  ) پالریزاسيون 3

1,671,250 رطوبت به روش دین استارک4

697,150(گرم درصد  ) قند اینورت 5

124,150 مواد خارجی نامحلول6

644,000 خاکستر  هدایت سنجی

644,000 خاکستر سولفاته7

(روش اسپكتوفوتومتری)1,575,750  رنگ  محلول8

124,150 بسته بندی9

171,900 نشانه گذاری10

896,000 نشاسته11

511,000 رنگ افزودنی

91,000 اندازه ذرات12

1,136,450شمارش کلی ميكرواورگانيسم ها  13

1,193,750اشریشيا کلی  14

1,136,450کپك و مخمر  15

13,259,700 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در شكر سفيد: نام فرآورده    

:صورت وجود 21901: کد فرآورده  - ( 69استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950 عطر و طعم1

124,150 مواد خارجی2

91,000 مواد خارجی نامحلول3

1,671,250 انيدرید سولفورو4

85,950 پاکيزگی5

668,500(درصد  ) پالریزاسيون 6

644,000 خاکستر سولفاته7

644,000 خاکستر هدایت سنجی

1,671,250 رطوبت به روش دین استارک8

697,150 قند  اینورت9

697,150 رنگ افزودنی10

1,575,750(روش اسپكتوفوتومتری) رنگ محلول11

124,150 بسته بندی12

171,900 نشانه گذاری13

2,454,350 آرسنيك14

1,929,100 سرب15

1,136,450شمارش کلی ميكرواورگانيسم ها  16

1,193,750اشریشيا کلی  17

1,136,450کپك  18

1,136,450 مخمر19

17,938,700 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در قند: نام فرآورده    

:صورت وجود 11068: کد فرآورده  - ( 3680استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950شكل ظاهری 2

هر کدام به تنهایی697,150قند های احيا کننده قبل از هيدروليز 3

1,747,650ساکارز 4

697,150رطوبت 5

6 Ph229,200

697,150اسيدیته آزاد 7

1,575,750(اسپكتروفتومتری  )فعاليت دیاستازی  8

محاسباتی0نسبت فروکتوز به گلوکز 9

697,150خاکستر 10

878,600هدایت الكتریكی 11

2,626,250(HPLC)کمی - هيدروکسی متيل فورفورال  12

697,150مواد جامد غير محلول در عسل 13

1,575,750(اسپكتروفتومتری )پرولين  14

124,150بسته بندی 15

171,900نشانه گذاری 16

85,950رنگ 17

85,950کف 18

85,950مزه 19

1,403,850شمارش اسپور کلستریدیوم احيا کننده سولفيت 20

1,575,750مخمر های اسمو فيلك 21

روش حسی63,000مواد افزودنی22

1,136,450کپك23

17,023,800 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در  عسل: نام فرآورده    

:صورت وجود 11250: کد فرآورده  - ( 92, 7610استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

124,150آفت 1

124,150آفت زدگی 2

124,150کپك زدگی 3

85,950سوختگی 4

85,950رنگ 5

85,950مزه و بو 6

124,150مواد خارجی 7

124,150دانه های معيوب 8

124,150یكنواختی 9

124,150بقایای گياهی کنجد 10

2,454,350آرسنيك 11

1,929,100سرب 12
1,929,100کادميوم 13

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

/  ریال 3850000: توتال به تنهایی باشد 

 ریال3550000:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

697,150رطوبت 15

1,317,900(به روش سرد بر حسب اسيد اولئيك)اسيدیته چربی استخراجی 16

1,317,900پراکسيد روغن چربی استخراجی به روش سرد 17

525,250(کرایس)آزمون تندی  18

697,150خاکستر کل 19

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 20

878,600نمك 21

شمارش1,317,900کلی فرم 22

1,136,450کپك23

شناسایی1,193,750اشرشيا کلی 24

124,150وضعيت ظاهری بسته بندی 25

171,900نشانه گذاری 26

22,948,650

20819: کد فرآورده  - ( 12345استاندارد ملی  )

عنوان ویژگی متمایز در کنجد عمل آوری شده  :نام فرآورده    

:صورت وجود

مجموع



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950وضع ظاهری 1

85,950رنگ 2

85,950بو و مزه 3

124,150مواد خارجی 4

401,100بریكس 5

6 pH229,200

878,600خاکستر سولفاته 7

1,671,250دی اکسيد گوگرد 8

2,626,250(در مجموع و یا بتنهایی  )فروکتوز و گلوگز  9

HPLC2,626,250- کمی - هيدروکسی متيل فورفورال  10

878,600هدایت الكتریكی 11

1,136,450کپك12

1,136,450مخمر13

1,136,450باکتری های مزوفيل هوازی 14

2,454,350آرسنيك 15

1,929,100سرب 16

124,150بسته بندی17

17,610,200 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در شربت با فروکتوز باال:  نام فرآورده    

:صورت وجود 22302: کد فرآورده  - ( 22165استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

91,000رنگ 1

91,000بو و طعم 2

91,000بافت 3

1,673,000MPآنتروباکتریاسه 4 N

875,000اشریشياکلی 5

2,058,000سالمونال 6

833,000کپك 7

833,000مخمر 8

966,000کلی فرم 9

2,368,400استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 10

511,000رطوبت 11

511,000(برحسب اینورت)قند کل 12

581,000چربی کل 13

966,000(برحسب اسيد اولئيك)اسيدیته روغن استخراجی 14

966,000(در روغن استخراجی)پراکسيد 15

1,155,000پروتئين 16

644,000خاکستر نامحلول در اسيد 17

91,000بسته بندی18

91,000نشانه گذاری 19

1,155,000مواد جامدبدون چربی کاکائو 20

16,550,400 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در کرم های کاکائو:  نام فرآورده    

:صورت وجود 11342: کد فرآورده  - ( 4701استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

511,000رطوبت 1

644,000خاکستر سولفاته 2

644,000خاکستر نامحلول در اسيد 3

511,000(برحسب ساکارز)قند تام 4

581,000چربی کل 5

966,000پراکسيد 6

7 pH168,000

511,000قندهای احياکننده برحسب دکستروز 8

1,673,000MPانتروباکتریاسه 9 N

875,000اشرشيا کلی 10

2,058,000سالمونال 11

833,000کپك 12

833,000مخمر 13

91,000فعاليت ليپاز 14

91,000بسته بندی15

91,000نشانه گذاری16

91,000رنگ 17

91,000بافت 18

91,000طعم و بو 19

91,000مواد خارجی 20

11,445,000

عنوان ویژگی متمایز در پشمک:  نام فرآورده    

:صورت وجود 21673: کد فرآورده  - ( 6084استاندارد ملی  )

مجموع



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

91,000وضعيت ظاهری 1

91,000رنگ 2

91,000طعم و بو 3

91,000مواد خارجی 4

91,000شكستگی و خردشدگی 5

511,000رطوبت 6

1,155,000(بر اساس ماده خشك)رنگ در محلول 7

1281000ساکارز 8

896,000انيدریدسولفورو 9

644,000خاکستر سولفاته 10

511,000قند اینورت 11

511,000رنگ های افزودنی غيرمجاز 12

91,000شكستگی و خردشدگی 13

91,000نشانه گذاری14

91,000بسته بندی15

1799000آرسنيك 16

1,414,000سرب 17

1,414,000مس 18

1,673,000MPآنتروباکتریاسه 19 N

875,000اشریشياکلی 20

833,000کپك 21

833,000مخمر 22

1,736,000استافيلوکوکوس اورئوس کوآگوالز مثبت 23

16,814,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در شكر پنير:  نام فرآورده    

:صورت وجود 22469: کد فرآورده  - ( 16113استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

91,000عوامل ناپذیرفتنی 1

91,000رنگ 2

91,000(مزه و بو)طعم 3

91,000بافت 4

91,000مغزهای خوراکی گياهی 5

511,000رطوبت 6

644,000خاکستر نامحلول در اسيد 7

1,155,000پروتئين 8

966,000(برحسب اسيد اولئيك)اسيدیته روغن استخراجی 9

966,000( روز بعد از توليد10تا )پراکسيد روغن استخراج شده 10

770000فيبرخام 11

10

آفالتوکسين توتال / B1آفالتوکسين  

3,850,000

در صورتيكه هر دو آزمون تواما 

و یا آفالتوکسين توتال به 

/  ریال 3850000: تنهایی باشد 

:  به تنهایی B1آفالتوکسين 

 ریال3550000

3213000اسيدهای چرب 13

511,000خاکستر کل 14

511,000(برحسب دکستروز)قند کل 15

581,000چربی 16

511,000خاکستر کل 17

91,000بسته بندی18

91,000نشانه گذاری 19

1,673,000MPآنتروباکتریاسه 20 N

875,000اشریشياکلی 21

2,058,000سالمونال 22

833,000کپك 23

833,000مخمر 24

1,736,000استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 25

26
(در صورت استفاده از شيرین کننده های مجاز خوراکی)کلی فرم 

966,000

1799000آرسنيك 27

1,414,000سرب 28

1,414,000کادميوم 29

1,414,000(در صورت استفاده از ظروف فلزی)قلع 30

29,841,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در کرم کنجد:  نام فرآورده    

:صورت وجود 22503: کد فرآورده  - ( 12836استاندارد ملی  )



تاف

قنادی-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

91,000طعم و بو  1

91,000مواد خارجی  2

91,000پری  3

91,000 درجه سلسيوس20بریكس در   4

511,000اسيدیته کل  5

6  pH168,000

511,000خاکستر کل  7

511,000ساکارز  8

896,000انيدرید سولفورو 9

1925000هيدروکسی متيل فورفورال 10

1799000ارسنيك  11

1,414,000سرب  12

1,414,000قلع  13

1,414,000مس  14

1,414,000روی  15

1,414,000آهن  16

91,000بسته بندی17

91,000نشانه گذاری 18

511,000مواد افزودنی 19

5782000باقيمانده سموم 20

20,230,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در شيره انگور:  نام فرآورده    

:صورت وجود 22655: کد فرآورده  - (14725استاندارد ملی  )


