
نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950بو 1

85,950مزه 2

85,950رنگ 3

124,150مواد خارجی 4

124,150یكنواختی 5

7,888,300باقی مانده آفت کش ها 6

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 7

1,575,750نيترات8

1,050,500نيتریت9

1,929,100سرب 10

1,929,100قلع 11

1,929,100مس 12

2,454,350آرسنيك 13

1,929,100روي 14

7,888,300هيدروکربن هاي آروماتيك چند حلقه اي 15

124,150بسته بندي 16

171,900نشانه گذاري 17

124,150وزن خالص محتوي 18

شمارش1,317,900کليفرم 19

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 20

1,136,450کپك21

2,807,700سالمونال 22

شمارش1,929,100انتروکوکوس 23

2,368,400تخم انگل 24

41,131,850

میوه و سبزی -  تعرفه 

    سبزی های مخلوط خرد شده و بسته بندی شده تازه و منجمد آماده: نام فرآورده   

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجودمصرف
11214: کد فرآورده  - (10080استاندارد ملی  )

مجموع



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950بو 1

85,950مزه 2

85,950رنگ 3

124,150مواد خارجی 4

7,888,300باقی مانده آفت کش ها 5

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 6

1,575,750نيترات7

1,050,500نيتریت8

7,888,300هيدروکربن هاي آروماتيك چند حلقه اي 9

124,150بد رنگی 10

124,150آسيب دیدگی 11

124,150پالسيدگی و پژمردگی 12

124,150یخ زدگی و سرمازدگی 13

1,929,100سرب 14

1,929,100قلع 15

1,929,100مس 16

2,454,350آرسنيك 17

1,929,100روي 18

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها19

شمارش1,317,900کليفرم 20

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 21

کپك1,136,450کپك22

2,807,700سالمونال 23

شناسایی2,454,350ویبریوکلرا 24

شمارش1,929,100انتروکوکوس 25

2,368,400تخم انگل 26

124,150وضعيت ظاهري بسته بندي 27

171,900نشانه گذاري 28

124,150وزن خالص محتوي 29

45,095,100 مجموع

    سبزی خوردن بسته بندی شده آماده مصرف :نام فرآورده 
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11282: کد فرآورده  - (10082استاندارد ملی  )  



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زنده 1
85,950بو ومزه2
124,150دم 3
697,150رطوبت خارجی مشهود 4
1,671,250(در بسته بندي آن)مجموع مواد خارجی موجود روي ميوه کيوي  5
124,150کپك زدگی6
124,150یخ زدگی7
85,950رنگ8

85,950وضعيت ظاهري9

124,150اندازه و شكل10

124,150تعداد ميوه هاي نرم و چروکيده 11

124,150تعداد ميوه هاي بد شكل 12

124,150آفت زدگی 13

85,950رشد مطلوب ميوه کيوي 14

124,150وزن15

124,150یكنواختی16

1,929,100سرب17

1,929,100کادميوم18

7,888,300باقيمانده سموم19

124,150آسيب دیدگی 20

124,150بسته بندي21

15,948,500

کیوی  :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11393: کد فرآورده  - (3475استاندارد ملی  )

مجموع



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زنده 1

124,150، قطعات شيشه و مانند آن ، سنگ ، هسته اجسام سخت و تيز و خطرناك کالهك 2

3

، غير از خرماي بدون هسته و کالهك مورد استفاده در خمير  اي هر گونه ماده 

هاي گياهی و نيز پر و فضوالت  ،سایر قطعات ریز اندام ، کاه خرما، از قبيل خاشاك

پرندگان و همچنين وجود آفت مرده که با چشم غيرمسلح در خرما قابل دیدن 

باشد

124,150

85,950طعم و بو 4

85,950رنگ 5

697,150خاکستر 6

878,600خاکستر غير محلول در اسيد 7

697,150رطوبت 8

9 pH229,200

124,150بسته بندي10

3,170,600 مجموع

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

11381: کد فرآورده  - ( 5720استاندارد ملی  )



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو و مزه 2

85,950وضعيت ظاهري 3

124,150آفت زدگی 4

124,150آسيب ناشی از بيماري هاي گياهی 5

124,150مواد خارجی 6

85,950لكه،جوانه چشمی و رنگ باختگی 7

124,150بریده نازك 8

124,150بریده کوچك9

124,150خرده سيب زمينی10

124,150کاستی هاي سرخ کردن 11

697,150رطوبت 12

697,150اسيد چرب آزاد 13

697,150پراکسيد 14

124,150وضعيت ظاهري بسته بندي 15

171,900نشانه گذاري 16

3,600,350

 سیب زمینی سرخ کرده یخ زده  :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11304: کد فرآورده  - ( 5586استاندارد ملی  )

مجموع



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو و مزه 2

124,150 شكسته3

124,150رشته4

85,950سوخته5

85,950سوختگی شدید6

878,600سبز7

124,150معيوب8

124,150مجموع تكه هاي نا همگن9

124,150 مجموع تكه هاي شكسته، برشته و ناهمگن10

85,950ناپذیرفتنی 11

697,150رطوبت 12

697,150خاکسترکل 13

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 14

792,650روغن جذب شده 15

1,317,900اسيدیته روغن استخراجی برحسب اسيد اولئيك 16

1,317,900پراکسيد روغن استخراجی 17

2,101,000مواد قطبی روغن استخراجی 18

878,600نمك 19

20
فقط در فرآورده هاي ترش مزه طبق اظهار )اسيدیته آبی برحسب اسيد استيك  

(مانند سرکه نمكی باید آزمون شود
697,150

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها21
در  / MPNدر بدون ادویه 1,575,750کلی فرم در فراورده داراي ادویه 22

شناسایی1,193,750اشرشيا کلی در فراورده بدون ادویه 23

1,403,850کلستریدیوم هاي احياء کننده سولفيت در فراورده داراي ادویه 24

1,136,450کپك25

124,150بسته بندي 26

171,900نشانه گذاري27

18,049,500

چیپس برگه و چیپس خاللی سیب زمینی سرخ شده در روغن    :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

22156: کد فرآورده  - ( 3764استاندارد ملی  )

مجموع



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زنده 1

124,150ضخامت و یكنواختی 2

85,950رنگ ظاهري 3

85,950(بو  و مزه  )طعم  4

124,150کپك زدگی قابل رویت 5

124,150مواد خارجی 6

697,150رطوبت 7

697,150خاکستر کل 8

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 9

697,150اسيدیته 10

1,671,250انيدرید سولفورو 11

878,600نمك 12

697,150رنگ مصنوعی 13

3,676,750HPپاتولين در لواشك حاوي سيب یا پوره سيب14 LC

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسم ها15

0شمارش باکتري هاي مقاوم به اسيد16

شناسایی2,368,400جستجوي استافيلوکوکوس کواگوالز مثبت17

شناسایی1,193,750اشرشيا کلی 18

1,136,450کپك19

1,136,450مخمر20

1,747,650ریسه هاي کپك 21

اسپكتوفتومتري1,155,000(بنزوات و سوربات  )نگهدارنده 22

0بسته بندي

171,900نشانه گذاري 23

20,608,350

لواشک    :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20097: کد فرآورده  - ( 3308استاندارد ملی  )

مجموع



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150(مرده ،زنده و یا قطعات یدن حشرات)حشرات  1

124,150مواد خارجی 2

85,950رنگ 3

85,950بوي نامطبوع و کپك زدگی 4

697,150رطوبت 5

697,150خاکستر کل 6

878,600خاکستر غير محلول در اسيد 7

1,671,250انيدرید سولفورو 8

1,575,750پروتئين بر مبناي ماده خشك 9

267,400چگالی/ دانسيته ظاهري 10

124,150وضعيت ظاهري بسته بندي 11

171,900نشانه گذاري 12

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها13

شمارش2,368,400باسيلوس سرئوس 14

1,575,750MPکلی فرم 15 N

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 16

شناسایی1,050,500انتروباکتریاسه 17

1,136,450کپك18

14,964,850 مجموع

پرک سیب زمینی    :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11345: کد فرآورده  - ( 6964استاندارد ملی  )



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150(مرده، زنده و یا قطعات بدن حشرات)حشرات  1

124,150مواد خارجی 2

124,150وضعيت ظاهري بسته بندي 3

171,900نشانه گذاري 4

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها5

شمارش2,368,400باسيلوس سرئوس 6

1,575,750MPکلی فرم ها 7 N

شناسایی1,193,750اشرشيا کلی 8

شناسایی1,050,500انتروباکتریاسه 9

1,136,450کپك10

7,888,300باقيمانده سموم 11

85,950رنگ 12

85,950بو و طعم 13

1,575,750نيترات14

1,050,500نيتریت15

16
بی سولفيت )افزودنی مجاز  / (منوگليسرید اسيد چرب خوراکی)افزودنی مجاز 

(سدیم
0

697,150افت جرمی 17

697,150(براساس ماده خشك)خاکستر کل 18

878,600خاکستر غيرمحلول در اسيد 19

1,671,250انيدریدسولفورو 20

1,575,750(بر اساس ماده خشك)پروتئين 21

267,400چگالی/ دانسيته ظاهري 22

25,479,400

ریزدانه سیب زمینی    :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21980: کد فرآورده  - ( 6965استاندارد ملی  )

مجموع



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950طعم و مزه 1

124,150آلودگی 2

85,950وضعيت ظاهري 3

124,150مواد خارجی 4

124,150ميو هاي نارس 5

124,150ميوه خيلی رسيده،نرم شده و خرد شده 6

124,150(به جز در مورد نوع عرضه کامل محصول با هسته)هسته 7

124,150خرده هاي هسته 8

124,150بسته بندي 9

171,900نشانه گذاري 10

85,950رنگ و بو 11

1,298,800 مجموع

 آلبالو یخ زده  :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21503: کد فرآورده  - ( 6124استاندارد ملی  )



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو و مزه 2

85,950وضعيت ظاهري 3

124,150پوست ومواد خارجی 4

124,150آفت زدگی 5

124,150آسيب مكانيكی 6

124,150سير جوانه زده 7

124,150 ميليمتر6ذرات بزرگتر از  8

124,150آسيب ناشی از بيماري هاي گياهی 9

85,950شكل 10

124,150بسته بندي 11

171,900نشانه گذاري 12

1,384,750

سیر یخ زده  :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21693: کد فرآورده  - ( 5587استاندارد ملی  )

مجموع



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

85,950طعم و مزه 2

85,950وضعيت ظاهري 3

124,150آفت زدگی 4

124,150(ناشی از بيماري گياهی )آسيب دیدگی 5

124,150آسيب مكانيكی 6

124,150پياز جوانه زده 7

124,150پياز با ساقه چوبی 8

124,150پياز سبز شده 9

124,150مواد خارجی و پوست پياز  10

124,150 ميليمتر4ذرات بزرگتر از  11

124,150بسته بندي 12

171,900نشانه گذاري 13

85,950شكل 14

1,633,050 مجموع

پیاز یخ زده  :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21700: کد فرآورده  - ( 5589استاندارد ملی  )



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو و مزه بيگانه 2

85,950وضعيت ظاهري 3

124,150(مانند ماسه،ریگ،شن و آشغال)مواد خارجی 4

124,150سبزي هاي بيگانه 5

124,150آسيب مكانيكی 6

85,950لكه دار،خال دار و رنگ پریدگی 7

124,150بسته بندي 8

171,900نشانه گذاري 9

1,012,300

کلم دکمه ای یخ زده  :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21701: کد فرآورده  - ( 6847استاندارد ملی  )

مجموع



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

85,950مزه 2

85,950پاکيزگی 3

124,150مواد بيگانه 4

124,150(خشبی شده)مواد فيبري 5

124,150آفت زدگی و آسيب ناشی از بيماري گياهی 6

124,150آسيب مكانيكی 7

697,150آب باقيمانده 8

124,150برگ جدا شده و خرد شده 9

124,150برگ هاي بی رنگ 10

124,150باقی مانده تاج ریشه 11

124,150ریشه و تكه هاي مربوط به آن 12

124,150مواد گياهی بيگانه 13

124,150ناخالصی هاي کانی 14

878,600(بر مبناي ماده خشك)نمك آزاد 15

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها16

شمارش کلنی1,317,900کلی فرم 17

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 18

6,723,200 مجموع

اسفناج یخ زده  :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21951: کد فرآورده  - ( 5169استاندارد ملی  )



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو و مزه 2

85,950پاکيزگی 3

124,150آفت زدگی و آسيب ناشی از بيماري گياهی 4

124,150سالم و رسيده 5

124,150(مانند شن و ریگ)مواد خارجی 6

124,150کاسه گل،،دم ميوه 7

124,150بسته بندي 8

878,600

تمشک یخ زده  :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21954: کد فرآورده  - ( 5951استاندارد ملی  )

مجموع



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو و مزه 2

85,950پاکيزگی 3

124,150سالم و رسيده 4

124,150(مانند شن و ریگ)مواد خارجی 5

124,150مواد بيگانه 6

124,150کاسه گل،،دم ميوه 7

124,150بسته بندي 8

124,150آفت زدگی و آسيب ناشی از بيماري گياهی 9

1,002,750 مجموع

توت فرنگی یخ زده  :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21954: کد فرآورده  - ( 5951استاندارد ملی  )



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو و مزه 2

124,150آفت زدگی 3

124,150آسيب دیدگی ناشی از بيماري گياهی 4

124,150مواد خارجی 5

85,950شكل 6

85,950وضعيت ظاهري 7

124,150آسيب مكانيكی 8

124,150سر و بخش هاي سبز شده 9

124,150مواد گياهی بيگانه 10

124,150نقاط پوست گيري نشده 11

124,150ناخالصی هاي کانی 12

124,150آلودگی 13

124,150بسته بندي 14

171,900نشانه گذاري 15

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها16

شمارش کلنی1,317,900کليفرم 17

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 18

5,405,300

هویج یخ زده  :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11471: کد فرآورده  - ( 5170استاندارد ملی  )

مجموع



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو 1

85,950طعم و مزه 2

124,150آلودگی 3

85,950وضعيت ظاهري 4

124,150مواد خارجی 5

124,150ميوه هاي نارس 6

124,150ميوه خيلی رسيده،نرم شده و خرد شده 7

124,150(به جز در مورد نوع عرضه کامل محصول با هسته)هسته 8

124,150خرده هاي هسته 9

124,150بسته بندي 10

171,900نشانه گذاري 11

1,298,800 مجموع

گیالس یخ زده  :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11472: کد فرآورده  - ( 6124استاندارد ملی  )



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو و مزه 2

124,150آفت زدگی 3

124,150لكه و آسيب مكانيكی 4

124,150(ناشی از بيماري هاي گياهی)آسيب دیدگی 5

525,250مواد جامد نامحلول در الكل 6

401,100(درجه بریكس)مواد جامد محلول در آب  7

124,150بسته بندي 8

171,900نشانه گذاري 9

85,950وضعيت ظاهري 10

124,150اندازه 11

124,150مواد خارجی 12

2,101,000

یخ زده (ذرت شیرین )بالل   :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11470: کد فرآورده  - ( 5584استاندارد ملی  )

مجموع



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمون51ردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو و مزه 2

124,150مواد خارجی 3

124,150آفت زدگی 4

124,150نخ سخت و تكه هاي چوبی 5

85,950وضعيت ظاهري 6

124,150آسيب دیدگی ناشی از بيماري گياهی 7

124,150دم غالف 8

124,150تكه کوچك اضافی 9

124,150آسيب مكانيكی 10

124,150بقایاي گياهی 11

124,150آلودگی 12

124,150بسته بندي 13

171,900نشانه گذاري 14

1,671,250 مجموع

لوبیا سبز یخ زده :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

ّ5584



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زدگی 1

85,950لزج شدن قارچ 2

85,950تغيير رنگ شدید 3

124,150مواد خارجی 4

124,150آسيب دیدگی 5

124,150سطح کالهك پرزدار در قارچ صدفی 6

85,950رنگ 7

124,150بافت 8

124,150ناخالصی معدنی 9
124,150ناخالصی آلی با منشا گياهی 10

124,150قارچ آسيب دیده از الرو حشرات در آسيب دیدگی شدید 11

124,150(سایر  )قارچ آسيب دیده از الرو حشرات  12

7,888,300باقيمانده سموم و آفت کش ها 13

1,929,100سرب 14

1,929,100مس 15

2,454,350ارسنيك 16

1,929,100آهن 17

1,929,100روي 18

1,929,100کادميوم 19

124,150بسته بندي 20

171,900نشانه گذاري 21

85,950بو و مزه 22

85,950رنگ 23

85,950شكل ظاهري 24

21,917,250

قارچ تازه خوراکی پرورشی :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11503: کد فرآورده  - ( 1627استاندارد ملی  )

مجموع



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950عوامل ناپذیرفتنی 1

124,150(از نظر رقم و اندازه سيب زمينی)یكنواختی بهر  2

124,150(در بسته سيب زمينی)مواد خارجی  3

124,150تعداد سيب زمينی آلوده 4

124,150تعداد سيب زمينی پالسيده 5

124,150تعداد سيب زمينی آسيب دیده 6

124,150تعداد سيب زمينی جوانه زده 7

124,150تعداد سيب زمينی سبز شده 8

124,150(به غير از سيب زمينی هاي گندیده و لكه دار)تعداد سيب زمينی آفت زده  9

7,888,300باقی مانده سموم 10

124,150بسته بندي 11

171,900نشانه گذاري 12

9,263,500 مجموع

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

22138: کد فرآورده  - ( 39استاندارد ملی  )



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

124,150مواد گياهی بيگانه و آشغال و گل و الي 2

85,950بافت سخت و ناپذیرفتنی 3

124,150برگهاي رنگ باخته،لكه دار و آسيب دیده از حشرات 4

124,150بخش غير خوراکی و ریشه 5

124,150(ماسه و سنگ ریزه)ناخالصی هاي کانی  6

124,150(در تره فرنگی یخ زده سفيد رنگ)برگ سبز  7

124,150(تره فرنگی کامل)اندازه 8

124,150(بزرگترین و کوچكترین تره فرنگی)تفاوت اندازه 9

878,600(بر حسب ماده خشك)نمك 10

85,950(ناشی از بيماري گياهی یا آسيب مكانيكی)برگ آفت زده یا آسيب دیده 11

124,150بسته بندي 12

171,900نشانه گذاري 13

2,301,550

تره فرنگی تند یخ زده :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21726: کد فرآورده  - ( 6955استاندارد ملی  )

مجموع



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950بو 1

85,950طعم 2

124,150(زنده،مرده،قطعات بدن)حشرات 3

124,150آلودگی حاصل از جوندگان 4

124,150مواد خارجی 5

124,150ساقه هاي شكسته و برگهاي درسته و شكسته 6

697,150خاکستر بر مبناي ماده خشك سرشاخه 7

697,150خاکستر بر مبناي ماده خشك برگ 8

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

1,403,850روغنهاي فرار سرشاخه 10

1,403,850روغنهاي فرار برگها 11

124,150بسته بندي 12

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها13

شمارش1,317,900کلی فرم 14

شناسایی1,193,750اشرشيا کلی 15

شمارش2,368,400باسيلوس سرئوس 16

شناسایی1,575,750آنتروکوکها 17

1,136,450کپك18

2,368,400تخم انگل 19

16,970,350 مجموع

مرزه زمستانی :نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20986: کد فرآورده  - ( 3359استاندارد ملی  )



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها1

شمارش کلنی1,317,900کلی فرم 2

شناسایی1,193,750اشریشيا کلی 3

525,250مواد جامد نامحلول در الكل 4

401,100مواد جامد محلول در آب 5

124,150بسته بندي 6

171,900نشانه گذاري 7

85,950رنگ و بو 8

85,950وضعيت ظاهري 9

85,950طعم و مزه 10

124,150آفت زدگی و آسيب هاي برخاسته از بيماري هاي گياهی 11

124,150مواد خارجی 12

85,950تردي 13

124,150دانه هاي با پوست 14

124,150خرد شدگی ، شكستگی و ماندگی دانه ها 15

124,150تكه هاي چوب خوشه ،غالف و یا تار 16

5,835,050

دانه های ذرت یخ زده : نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21776: کد فرآورده  - ( 5585استاندارد ملی  )

مجموع



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو و مزه 2

124,150آفت زدگی 3

124,150مواد خارجی 4

124,150دانه نخود زرد 5

124,150دانه نخود کم لكه 6

124,150دانه نخود پر لكه 7

124,150دانه نخود خرد شده 8

124,150بقایاي گياهی 9

525,250مواد جامد نامحلول در الكل 10

124,150بسته بندي 11

171,900نشانه گذاري 12

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها13

شمارش کلنی1,317,900کلی فرم14

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 15

85,950وضعيت ظاهري 16

124,150آسيب دیدگی ناشی از بيماري گياهی 17

5,720,450

نخود سبز یخ زده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11468: کد فرآورده  - ( 5168استاندارد ملی  )

مجموع



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت زنده 1

124,150آفت زدگی 2

124,150مواد خارجی 3

124,150زردي و پالسيدگی 4

124,150آلودگی 5

124,150له شدگی 6

124,150رسيدگی 7

124,150یكنواختی 8

124,150نخود غير یكنواخت 9

124,150خال زدگی 10

124,150بسته بندي 11

171,900نشانه گذاري 12

1,537,550 مجموع

نخود فرنگی: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21722: کد فرآورده  - ( 400استاندارد ملی  )



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950رنگ و بو1

KH2PO4697,150اسيدیته بر اساس 2

124,150اندازه ذرات3

878,600خاکستر غير محلول در اسيد4

697,150خاکستر کل5

697,150رطوبت6

1,575,750پروتئين7

1,050,500فيبرخام8

1,671,250نشاسته 9

1,575,750نيترات-باقيمانده کودهاي ازت دار10

1,050,500نيتریت-باقيمانده کودهاي ازت دار11

124,150حشرات12

124,150مواد خارجی13

124,150بسته بندي14

171,900نشانه گذاري15

7,888,300( سم10قيمت پایه به ازاي )باقيمانده سموم16

1,136,450شمارش کلی ميكروبی 17

شمارش2,368,400باسيلوس سرئوس 18

1,136,450کپك 19

1,136,450مخمر20

1,575,750کلی فرم21

25,890,050 مجموع

پودر سیب زمینی: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

20104: کد فرآورده  - ( 6005استاندارد ملی  )



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

85,950بو 1

697,150رنگ 2

124,150طعم 3

878,600آفت زدگی 4

697,150مواد خارجی 5

697,150رطوبت 6

1,575,750خاکستر کل بر پایه خشك 7

1,050,500خاکستر نامحلول در اسيد بر پایه ماده خشك 8

1,671,250شمارش کلی ميكرو ارگانيسم ها 9

1,575,750کلی فرم ها 10

1,050,500اشر شيا کلی 11

124,150باسيلوس سرئوس 12

124,150انترکوك ها 13

124,150کپك 14

171,900تخم انگل 15

7,888,300نشانه گذاري16

1,136,450بسته بندي 17

19,673,000

سبزی خشک: نام فرآورده    

22763: کد فرآورده  - ( 19246استاندارد ملی )

مجموع

:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

124,150آفت  1

124,150آفت زدگی 2

124,150(... شن، خاك، ذرات فلزي و  )ماده خارجی 3

85,950رنگ 4

85,950طعم و مزه 5

51,100رنگ مصنوعی6

85,950بو 7

124,150بقایاي گياهی 8

124,150کپك زدگی، کهنگی، ماندگی، و ترشيدگی 9

124,150ميزان هسته 10

124,150هسته شكسته 11

124,150ميوه کم گوشت 12

124,150هسته آزاد 13

1,671,250(دین استارك  )رطوبت  14

1,222,400انيدرید سولفورو15

697,150خاکستر کل 16
878,600خاکستر نامحلول در اسيدکلریدریك 17
697,150(برحسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل 18
1,671,250(درصورتيكه از ميوه تازه استفاده نشده باشد)انيدرید سولفورو 19
878,600نمك 20
1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها21
2,282,450MPانتروباکتریاسه 22 N

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 23

1,136,450کپك و مخمر24

1,136,450باکتریهاي مقاوم به اسيد 25
1,747,650تعداد باقيمانده ریسه هاي کپك 26
124,150بسته بندي 27

171,900نشانه گذاري 28

18,071,950 مجموع

میوه  فرآوری شده : نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

11423: کد فرآورده  - ( 11088استاندارد ملی  )



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

91,000ناپذیرفتنی 1

63,000بو و مزه 2

63,000رنگ 3

63,000بافت 4

91,000بافت جوانه 5

91,000بافت اندوسپرم 6

91,000قوه ناميه 7

91,000طول جوانه 8

91,000عيوب 9

91,000شبدر جوانه زده آسيب دیده 10

91,000شبدر جوانه زده پالسيده 11

91,000شبدر جوانه زده آفت زده 12

91,000شبدر جوانه زده لزج 13

91,000( ميلی متر5با طول بيش از )جوانه  14

91,000دانه جوانه نزده 15

91,000شبدر جوانه زده فاسد شده 16

91,000جوانه حاوي برگ سبز 17

91,000بسته بندي18

5,782,000مقدار مانده آفت کش ها 19

1799000ارسنيك 20

1,414,000کادميوم 21

1,414,000سرب 22

91,000نشانه گذاري 23

12,054,000 مجموع

شبدر جوانه زده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21620: کد فرآورده  - ( 11246استاندارد ملی  )



میوه و سبزی -  تعرفه 

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

 ریال955،000کارشناسی ابالغی
مالحظات

91,000ناپذیرفتنی ها 1

63,000بو و مزه 2

63,000رنگ 3

63,000باقت 4

91,000بافت جوانه 5

91,000بافت اندوسپرم 6

91,000قوه ناميه 7

91,000طول جوانه 8

91,000عيوب 9

91,000(فيزیكی)ماش جوانه زده آسيب دیده 10

91,000ماش جوانه زده پالسيده 11

91,000ماش جوانه زده آفت زده 12

91,000ماش جوانه زده لزج 13

91,000( ميلی متر5با طول بيش از )جوانه  14

91,000دانه جوانه نزده 15

91,000ماش جوانه زده فاسد شده 16

91,000جوانه حاوي برگ سبز 17

91,000بسته بندي18

1,414,000سرب 19

1799000ارسنيك 20

1,414,000کادميوم 21

91,000نشانه گذاري22

6,272,000

ماش جوانه زده: نام فرآورده    
:عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود

21621: کد فرآورده  - ( 11245استاندارد ملی  )

مجموع


