
نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950ویژگی هاي حسی 1

124,150مواد خارجی و رسوب 2

1,403,850ميزان اسانس 3

697,150عدد اسيدي 4

401,100عدد استري 5

1,747,650عدد یدي 6

401,100عدد اکسيداسيون 7

8 pH229,200

2,454,350ارسنيك 9

1,929,100سرب 10

1,929,100مس 11

1,575,750نيترات 12

1,050,500نيتریت 13

1,671,250سولفات ها 14

878,600کلروها 15

171,900نشانه گذاري 16

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها17

1,317,900انتروکوکوس 18

1,671,250کليفرم 19

1,403,850کلستردیوم هاي احياکننده سولفيت 20

1,317,900سودوموناس آئروجينوزا 21

1,136,450کپك22

1,136,450مخمر23

124,150بسته بندي 24

25,995,100

نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

عنوان ويژگی متمايز در صورت عرق بادرنجبويه   : نام فرآورده    

:وجود 21539: کد فرآورده  - ( 6099استاندارد ملی  )

مجموع



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بوي عرق بيد مشك  2

85,950صاف بودن و شفافيت 3

1,671,250سولفات 4

878,600کلرور 5

1,575,750نيترات 6

1,050,500نيتریت 7

1,155,550آمونياك 8

124,150مواد معدنی 9

124,150بسته بندي 10

171,900نشانه گذاري 11

7,009,700 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت عرق بید مشك: نام فرآورده    

:وجود 21559: کد فرآورده  - ( 738استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده  1

ویژگی حسی85,950رنگ افزودنی 2

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام  )شيرین کننده  3

85,950طعم و بو 4

85,950رنگ 5

124,150مواد خارجی 6

1,403,850مقدار اسانس 7

697,150عدد اسيدي 8

401,100عدد استري 9

1,747,650عدد یدي 10

401,100عدد اکسيداسيون 11

12 pH229,200

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها13

1,575,750انتروکوکوس 14

1,671,250کليفرم 15

1,403,850کلستریدیوم هاي احيا کننده سولفيت 16

1,136,450کپك17

1,136,450مخمر18

1,317,900سودوموناس آئروجينوزا 19

2,454,350ارسنيك 20

1,929,100سرب 21

1,929,100مس 22

1,575,750نيترات 23

1,050,500نيتریت 24

1,671,250سولفات 25

878,600کلرور 26

124,150بسته بندي 27

124,150پري 28

171,900نشانه گذاري 29

30,330,250 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت عرق شاهتره : نام فرآورده    

:وجود 21560: کد فرآورده  - ( 3545-6015استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

1,403,850ميزان اسانس 1

697,150عدد اسيدي 2

401,100عدد استري 3

1,747,650عدد یدي 4

401,100عدد اکسيداسيون 5

6 pH229,200

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها7

1,575,750انتروکوکوس 8

1,671,250کليفرم 9

1,403,850کلستریدیوم هاي احيا کننده سولفيت 10

1,136,450کپك11

1,136,450مخمر12

1,317,900سودوموناس آئروجينوزا 13

85,950طعم و بو 14

85,950رنگ و شفافيت 15

124,150بسته بندي 16

124,150پري 17

171,900نشانه گذاري 18

124,150حجم خالص 19

14,974,400

عنوان ويژگی متمايز در صورت عرقیات گیاهی : نام فرآورده    

:وجود 11442: کد فرآورده  - ( 10077استاندارد ملی  )

مجموع



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده افزودنی  1

511,000رنگ افزودنی 2

تيتراسيون511,000اسيد اسکوربيك 3

85,950ویژگی هاي ظاهري 4

85,950رنگ 5

511,000باقيمانده خشك 6

1,747,650قند کل 7

697,150قندهاي احيا کننده 8

697,150(بر حسب اسيد الکتيك)اسيدیته کل  9

10 pH229,200

697,150خاکستر کل 11

1,050,500الکل اتيليك 12

353,350گاز کربنيك 13

1,671,250انيدرید سولفورو آزاد 14

2,454,350ارسنيك 15

1,929,100سرب 16

1,929,100(در بسته بندي هاي قوطی فلزي)قلع  17

171,900نشانه گذاري 18

124,150بسته بندي 19

124,150پري ظرف 20

1,136,450شمارش باکتري هاي هوازي مزوفيل 21

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 22

1,136,450کپك23

1,136,450مخمر24

85,950طعم و بو 25

878,600کدورت 26

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  27

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها28

85,950رنگ ظاهري 29

23,869,900 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نوشیدنی مالت   : نام فرآورده    

:وجود 11100: کد فرآورده  - ( 2279استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

124,150مواد خارجی 1

511,000رنگ افزودنی 2

85,950وضعيت ظاهري 3

85,950طعم و بو 4

85,950رنگ ظاهري 5

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  6

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  7

511,000باقيمانده خشك 8

697,150خاکستر کل 9

697,150(اسيد تارتاریك)اسيدیته کل 10

11 pH229,200

697,150(بر حسب کربنات پتاسيم)قليائيت خاکستر 12

1,050,500الکل اتيليك 13

697,150قندهاي احيا کننده 14

1,281,000ساکارز 15

1,671,250عدد فرمالين 16

1,671,250انيدرید سولفورو 17

1,403,850اسيدهاي فرار بر حسب اسيد استيك 18

1,929,100(pb)سرب : آالینده هاي فلزي  19

1,929,100براي بسته بندي قوطی فلزي (sn)قلع : آالینده هاي فلزي  20

124,150پري ظرف 21

171,900نشانه گذاري 22

1,136,450باکتریهاي مقاوم به اسيد در ميلی ليتر 23

1,136,450کپك و مخمر24

1,155,000بنزوات سدیم ، سوربات پتاسيم: نگهدارنده ها  25

7,888,300باقيمانده سموم و آفت کش ها 26

124,150بسته بندي 27

2,626,250شيرین کننده ها شامل آسپارتام و آسه سولفام28

30,389,000 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب انگور: نام فرآورده    

:وجود 11002: کد فرآورده  - ( 1634استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

511,000رنگ افزودنی 1

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده    2

85,950وضعيت ظاهري 3

85,950طعم و بو 4

85,950رنگ ظاهري 5

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  6

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  7

511,000باقيمانده خشك 8

697,150خاکستر کل 9

697,150(اسيد ماليك)اسيدیته کل 10

11 pH229,200

697,150(بر حسب کربنات پتاسيم)قلئایيت خاکستر 12

1,050,500الکل اتيليك 13

697,150قندهاي احيا کننده 14

1,281,000ساکارز 15

1,671,250عدد فرمالين 16

1,671,250انيدرید سولفورو 17

اسپکتروفتومتري1,155,000اندازه گيري کمی- هيدروکسی متيل فورفورال  18

3,676,750پاتولين 19

1,929,100(pb)سرب : آالینده هاي فلزي  20

1,929,100(sn)قلع : آالینده هاي فلزي  21

124,150پري ظرف 22

1,136,450باکتریهاي مقاوم به اسيد در ميلی ليتر 23

1,671,250باکتریهاي اسيد الکتيك در ميلی ليتر 24

1,136,450کپك و مخمر25

124,150بسته بندي26

124,150مواد خارجی 27

171,900نشانه گذاري 28

24,973,600 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب سیب: نام فرآورده    

:وجود 11003: کد فرآورده  - ( ۳۶۵استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

124,150مواد خارجی 1

85,950وضعيت ظاهري 2

85,950طعم و بو 3

85,950رنگ ظاهري 4

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  5

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  6

511,000باقيمانده خشك 7

697,150خاکستر کل 8

697,150(اسيد سيتریك)اسيدیته کل 9

10 pH229,200

697,150(بر حسب کربنات پتاسيم)قلئایيت خاکستر 11

1,050,500الکل اتيليك 12

697,150قندهاي احيا کننده 13

1,281,000ساکارز 14

1,671,250عدد فرمالين 15

1,671,250انيدرید سولفورو 16

1,403,850اسانس روغنی 17

1,929,100(pb)سرب : آالینده هاي فلزي  18

1,929,100براي بسته بندي قوطی فلزي (sn)قلع : آالینده هاي فلزي  19

124,150پري ظرف 20

1,136,450باکتریهاي مقاوم به اسيد در ميلی ليتر 21

1,671,250باکتریهاي اسيد الکتيك در ميلی ليتر 22

1,136,450کپك و مخمر23

511,000رنگ افزودنی 24

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده  25

2,626,250شيرین کننده هاي مصنوعی آسه سولفام ، آسپارتام 26

7,888,300باقيمانده سموم و آفت کش ها 27

124,150بسته بندي 28

171,900نشانه گذاري 29

32,060,250 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب پرتقال: نام فرآورده    

:وجود 11004: کد فرآورده  - ( 507استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

124,150مواد خارجی 1

511,000رنگ افزودنی 2

85,950وضعيت ظاهري 3

85,950طعم و بو 4

85,950رنگ 5

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  6

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  7

511,000باقيمانده خشك 8

697,150خاکستر کل 9

697,150(اسيد سيتریك)اسيدیته کل 10

11 pH229,200

697,150(بر حسب کربنات پتاسيم)قلئایيت خاکستر 12

1,050,500الکل اتيليك 13

697,150قندهاي احيا کننده 14

1,281,000ساکارز 15

1,671,250عدد فرمالين 16

1,671,250انيدرید سولفورو 17

تيتراسيون697,150تانن 18

1,929,100(pb)سرب : آالینده هاي فلزي  19

1,929,100براي قوطی فلزي(sn)قلع : آالینده هاي فلزي  20

124,150پري ظرف 21

1,136,450باکتریهاي مقاوم به اسيد در ميلی ليتر 22

1,671,250باکتریهاي اسيد الکتيك در ميلی ليتر 23

1,136,450کپك و مخمر24

1,155,000نگهدارنده سوربات پتاسيم، بنزوات سدیم 25

7,888,300باقيمانده سموم و آفت کش ها 26

124,150بسته بندي 27

171,900نشانه گذاري 28

28,727,300 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب انار: نام فرآورده    

:وجود 11005: کد فرآورده  - ( 2616استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

124,150مواد خارجی 1

85,950وضعيت ظاهري 2

85,950مزه و بو 3

85,950رنگ ظاهري 4

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  5

697,150(اسيد سيتریك)اسيدیته کل 6

7 pH229,200

1,050,500الکل اتيليك 8

HPLCروش 2,500,000(در مجموع و یا بتنهایی )فروکتوز،گلوگز ، ساکارز 9

1,671,250عدد فرمالين 10

1,671,250انيدرید سولفورو 11

1,403,850اسانس فرار 12

1,929,100(pb) سرب 13

1,929,100(sn) قلع 14

124,150پري ظرف 15

171,900نشانه گذاري 16

1,136,450باکتریهاي مقاوم به اسيد در ميلی ليتر 17

1,671,250باکتریهاي اسيد الکتيك در ميلی ليتر 18

1,136,450کپك و مخمر19

511,000رنگ افزودنی 20

محاسبه ریاضی0نسبت گلوکز به فروکتوز21

1,925,000شيرین کننده هاي مصنوعی آسه سولفام ، آسپارتام 22

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده  23

124,150بسته بندي 24

21,819,850 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب گريپ فروت: نام فرآورده    

:وجود 11006: کد فرآورده  - ( 2614استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

511,000رنگ افزودنی 1

1,155,000(بنزوات ، سوربات )نگهدارنده  2

85,950وضعيت ظاهري 3

85,950طعم و بو 4

85,950رنگ ظاهري 5

267,400 درجه20چگالی در  6

2,626,250شيرین کننده مصنوعی آسه سولفام، آسپارتام 7

124,150حجم خالص/ وزن 8

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  9

511,000باقيمانده خشك 10

697,150خاکستر کل 11

697,150(اسيد ماليك)اسيدیته کل 12

13 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 14

1,671,250عدد فرمالين 15

1,281,000ساکارز 16

1,050,500الکل اتيليك 17

697,150(بر حسب کربنات پتاسيم)قلئایيت خاکستر 18

1,671,250انيدرید سولفورو 19

1,929,100سرب 20

1,929,100قلع 21

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 22

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 23

1,136,450کپك و مخمر24

124,150بسته بندي 25

124,150پري ظرف 26

171,900نشانه گذاري 27

124,150مواد خارجی 28

7,888,300باقی مانده سموم و آفت کش ها 29

30,780,550 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب آلبالو: نام فرآورده    

:وجود 11008: کد فرآورده  - ( 3032استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950رنگ 1

85,950طعم و بو 2

124,150اجسام خارجی 3

401,100مواد جامد محلول در آب 4

1,792,000شکر افزوده شده 5

401,100مواد جامد کل 6

697,150خاکستر کل 7

697,150(بر حسب کربنات پتاسيم)قلئایيت خاکستر 8

697,150اسيدیته کل 9

10 pH229,200

1,050,500الکل اتيليك 11

1,671,250اندیس فرمالين 12

HPLC2,626,250اندازه گيري کمی - هيدروکسی متيل فورفورال  13

تيتراسيون511,000اسيد اسکوربيك 14

511,000رنگ افزودنی 15

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده   16

1,671,250انيدرید سولفورو 17

2,454,350ارسنيك 18

1,929,100سرب 19

1,929,100مس 20

1,929,100روي 21

1,929,100آهن 22

1,929,100قلع 23

124,150بسته بندي 24

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 25

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 26

1,136,450کپك و مخمر27

124,150پري ظرف 28

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده افزودنی  30

171,900نشانه گذاري31

33,497,600 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نکتار توت فرنگی: نام فرآورده    

:وجود 11009: کد فرآورده  - ( 4712استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

124,150مواد خارجی 1

511,000رنگ افزودنی 2

1,155,000نگهدارنده بنزوات سدیم، سوربات 3

85,950وضعيت ظاهري 4

85,950طعم و بو 5

85,950رنگ 6

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  7

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  8

511,000باقيمانده خشك 9

697,150خاکستر کل 10

697,150(اسيد سيتریك)اسيدیته کل 11

12 pH229,200

697,150(بر حسب کربنات پتاسيم)قلئایيت خاکستر 13

1,050,500الکل اتيليك 14

697,150قندهاي احيا کننده 15

1,281,000ساکارز 16

1,671,250عدد فرمالين 17

1,403,850اسانس روغنی 18

1,671,250انيدرید سولفورو 19

1,929,100(pb)سرب : آالینده هاي فلزي  20

1,929,100براي قوطی فلزي(sn)قلع : آالینده هاي فلزي  21

124,150پري ظرف 22

1,136,450باکتریهاي مقاوم به اسيد در ميلی ليتر 23

1,671,250باکتریهاي اسيد الکتيك در ميلی ليتر 24

1,136,450کپك و مخمر25

2,626,250شيرین کننده مصنوعی آسه سولفام، آسپارتام 26

124,150بسته بندي 27

7,888,300باقی مانده سموم و آفت کش ها 28

171,900نشانه گذاري 29

32,060,250 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نکتار پرتقال: نام فرآورده    

:وجود 11010: کد فرآورده  - ( 3137استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

511,000رنگ افزودنی 1

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام 2

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده  3

85,950رنگ ظاهري 4

85,950طعم و بو 5

124,150مواد خارجی 6

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  7

1,747,650قند کل 8

697,150خاکستر کل 9

697,150اسيدیته کل 10

11 pH229,200

1,050,500الکل اتيليك 12

1,671,250اندیس فرمالين 13

2,454,350ارسنيك 14

1,929,100سرب 15

1,929,100مس 16

1,929,100روي 17

1,929,100آهن 18

1,929,100قلع 19

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 20

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 21

1,136,450کپك و مخمر22

124,150بسته بندي 23

171,900نشانه گذاري 24

27,422,350 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نکتار انبه: نام فرآورده    

:وجود 11011: کد فرآورده  - ( 9405استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

124,150مواد خارجی 1

511,000رنگ افزودنی 2

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده افزودنی  3

85,950طعم و بو 4

85,950رنگ ظاهري 5

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  6

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  7

697,150خاکستر کل 8

697,150(اسيد تارتاریك)اسيدیته کل 9

10 pH229,200

1,050,500(12پس از رسيدن به بریکس)الکل اتيليك  11

697,150قندهاي احيا کننده 12

1,281,000ساکارز 13

1,671,250عدد فرمالين 14

15  121,671,250انيدرید سولفورو پس از رسيدن به بریکس

16
روش کمی - (12پس از رسيدن به بریکس )هيدروکسی متيل فورفورال  

اسپکتروفتومتري1,155,000

17  123,676,750پاتولين پس از رسيدن به بریکس 

1,929,100(pb)سرب  - (12پس از رسيدن به بریکس )آالینده هاي فلزي  18

19
فقط براي فرآورده ) (12پس از رسيدن به بریکس )آالینده هاي فلزي  

(Sn)قلع  - (در بسته بندي قوطی
1,929,100

171,900نشانه گذاري 20

1,136,450باکتري هاي هوازي21

1,136,450باکتریهاي مقاوم به اسيد 22

1,136,450کپك23

1,136,450مخمر24

124,150بسته بندي25

24,157,000 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب سیب تغلیظ شده: نام فرآورده    

:وجود 11013: کد فرآورده  - ( 2687استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ 2

124,150مواد خارجی 3

2,626,250شيرین کننده مصنوعی آسه سولفام، آسپارتام 4

511,000رنگ افزودنی 5

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده افزودنی  6

267,400 درجه سلسيوس20چگالی در  7

697,150خاکستر کل 8

9 pH229,200

1,281,000(پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)ساکارز  10

1,671,250عدد فرمالين 11

7,888,300مانده آفت کش ها 12

1,136,450باکتري هاي هوازي13

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 14

تيتراسيون511,000اسيد اسکوربيك 15

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  16

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل 17

1,050,500(پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)الکل اتيليك  18

697,150قندهاي احيا کننده 19

1,671,250عدد فرمالين 20

1,403,850(پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)اسانس هاي روغنی  21

1,671,250(پس از رقيق شدن و رسيدن به غلظت طبيعی)انيدرید سولفورو  22

1,929,100(پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)سرب  23

1,929,100(فقط براي فرآورده با بسته بندي قوطی) (پس از رسيدن به بریکس طبيعی)قلع   24

171,900نشانه گذاري 25

1,136,450کپك26

1,136,450مخمر27

124,150بسته بندي28

33,425,900 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب پرتقال تغلیظ شده: نام فرآورده    

:وجود 11014: کد فرآورده  - ( 4083استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

124,150مواد خارجی 1

511,000رنگ افزودنی 2

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده  3

85,950طعم و بو 4

85,950رنگ ظاهري 5

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  6

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  7

697,150خاکستر کل 8

697,150(اسيد تارتاریك)اسيدیته کل 9

10 pH229,200

1,050,500(14پس از رسيدن به بریکس )الکل اتيليك  11

697,150قندهاي احيا کننده 12

1,281,000ساکارز 13

1,671,250عدد فرمالين 14

15  141,671,250انيدرید سولفورو پس از رسيدن به بریکس

16  سرب - (14پس از رسيدن به بریکس )آالینده هاي فلزي   (pb)1,929,100

17
  فقط براي فرآورده) (14پس از رسيدن به بریکس )آالینده هاي فلزي   

قلع - (در بسته بندي قوطی  (Sn)
1,929,100

1,136,450باکتریهاي مقاوم به اسيد در ميلی ليتر  18

1,136,450کپك19

1,136,450باکتري هاي هوازي20

1,136,450مخمر21

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام 22

171,900نشانه گذاري 23

124,150بسته بندي24

21,951,500 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب انگور تغلیظ شده: نام فرآورده    

:وجود 11015: کد فرآورده  - ( 2615استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ ظاهري 2

124,150مواد خارجی 3

401,100 درجه سلسيوس20مواد جامد محلول در آب در  4

267,400 درجه سلسيوس20چگالی در  5

697,150خاکستر کل 6

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  7

8 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 9

1,050,500(پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)الکل اتيليك  10

1,671,250عدد فرمالين 11

تيتراسيون697,150(پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)تانن  12

1,281,000ساکارز 13

14
 (پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)هيدروکسی متيل فورفورال  

اندازه گيري کمی- 
اسپکتروفتومتري1,155,000

7,888,300مانده آفت کش ها 15

1,929,100(پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)سرب  16

1,929,100(پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی) (فقط براي فرآورده در بسته بندي قوطی)قلع  17

1,671,250(پس از رقيق شدن و رسيدن به غلظت طبيعی)انيدرید سولفورو آزاد  18

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد  19

171,900نشانه گذاري 20

511,000رنگ افزودنی 21

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده افزودنی  22

1,136,450باکتري هاي هوازي23

1,136,450کپك24

1,136,450مخمر25

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام ، آسه سولفام 26

124,150بسته بندي27

31,691,950 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب انار تغلیظ شده: نام فرآورده    

:وجود 11016: کد فرآورده  - ( 5662استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ ظاهري 2

124,150مواد خارجی 3

401,100 درجه سلسيوس20بریکس در  4

267,400 درجه سلسيوس20چگالی در  5

697,150خاکستر کل 6

697,150(بر حسب اسيد ماليك)اسيدیته کل  7

8 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 9

1,050,500(پس از رسيدن به بریکس طبيعی )الکل اتيليك  10

1,671,250عدد فرمالين 11

1,281,000ساکارز 12

7,888,300مانده آفت کش ها 13

1,929,100(پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)سرب  14

15
پس از رسيدن فرآورده ) (فقط براي فرآورده در بسته بندي قوطی)قلع  

1,929,100(به بریکس طبيعی

1,671,250(پس از رقيق شدن و رسيدن به غلظت طبيعی)انيدرید سولفورو آزاد  16

124,150بسته بندي17

171,900نشانه گذاري 18

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام 19

511,000رنگ افزودنی 20

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده  21

1,136,450باکتري هاي هوازي22

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 23

1,136,450کپك24

1,136,450مخمر25

124,150بسته بندي26

29,963,950 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب آلبالو تغلیظ شده: نام فرآورده    

:وجود 11017: کد فرآورده  - ( 5528استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950شکل ظاهري 1

85,950طعم و بو 2

124,150مواد خارجی 3

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام 4

511,000رنگ افزودنی 5

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده افزودنی  6

2,454,350ارسنيك 7

1,929,100سرب8

1,929,100مس9

1,929,100آهن10

1,929,100روي11

1,929,100قلع12

7,888,300مانده آفت کش ها 13

267,400چگالی 14

401,100(بریکس)مواد جامد محلول در آب  15

697,150قندهاي احيا کننده 16

1,281,000ساکارز 17

697,150(بر حسب اسيد ماليك)اسيدیته  18

19 pH229,200

20
 (پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)هيدروکسی متيل فورفورال  

اسپکتروفتومتري1,155,000-کمی - 

1,050,500(پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)اتانل  21

697,150خاکستر کل 22

878,600قليائيت خاکستر 23

1,671,250اندیس فرمالين 24

1,671,250(پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)انيدرید سولفورو  25

124,150پري ظرف 26

171,900نشانه گذاري 27

1,136,450باکتري هاي هوازي28

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 29

1,136,450کپك30

1,136,450مخمر31

171,900نشانه گذاري 32

124,150بسته بندي33

40,411,100 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت کنستانتره) افشرده آب آلو: نام فرآورده  )   

:وجود 11018: کد فرآورده  - ( 5882استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950شکل ظاهري 1

85,950رنگ ظاهري 2

85,950طعم و بو 3

124,150مواد خارجی 4

2,626,250شيرین کننده مصنوعی آسه سولفام، آسپارتام 5

511,000رنگ افزودنی 6

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده  7

2,454,350ارسنيك8

1,929,100سرب9

1,929,100مس10

1,929,100آهن11

1,929,100روي12

1,929,100قلع13

7,888,300مانده آفت کش ها 14

267,400چگالی 15

401,100(بریکس)مواد جامد محلول در آب  16

697,150قندهاي احيا کننده 17

1,281,000ساکارز 18

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته  19

20 pH229,200

اسپکتروفتومتري1,155,000-کمی - هيدروکسی متيل فورفورال  21

1,050,500اتانل 22

878,600خاکستر محلول در اسيد 23

1,671,250انيدرید سولفورو 24

1,136,450باکتري هاي هوازي25

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 26

1,136,450کپك27

1,136,450مخمر28

124,150پري ظرف 29

171,900نشانه گذاري 30

124,150بسته بندي31

37,956,750 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت (کنستانتره )افشرده آب گالبی: نام فرآورده    

:وجود 11019: کد فرآورده  - ( 5514استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950رنگ ظاهري1

91,000مواد خارجی 2

85,950طعم مزه و بو 3

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده  4

511,000رنگ افزودنی 5

401,100 درجه سانتيگراد20بریکس در  6

697,150خاکستر کل 7

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  8

9 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 10

697,150الکل اتيليك 11

1,281,000ساکارز 12

1,671,250انيدرید سولفورو 13

1,671,250اندیس فرمالين 14

1,136,450باکتري هاي هوازي15

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 16

1,136,450کپك17

1,136,450مخمر18

171,900نشانه گذاري 19

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام )شيرین کننده افزودنی  20

124,150بسته بندي21

17,439,400 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب شاه توت تغلیظ شده:  نام فرآورده    

:وجود 11020: کد فرآورده  - ( 5879استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ 2

124,150مواد خارجی 3

511,000رنگ افزودنی 4

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده افزودنی  5

401,100 درجه سلسيوس20بریکس در  6

267,400 درجه سلسيوس20چگالی در  7

697,150خاکستر کل 8

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  9

10 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 11

1,050,500(پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)الکل اتيليك  12

1,671,250عدد فرمالين 13

1,281,000ساکارز 14

7,888,300مانده آفت کش ها 15

1,929,100سرب16

1,929,100قلع17

1,671,250(پس از رقيق شدن و رسيدن به غلظت طبيعی)انيدرید سولفورو  18

171,900نشانه گذاري 19

1,136,450باکتري هاي هوازي20

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 21

1,136,450کپك22

1,136,450مخمر23

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده افزودنی  24

124,150بسته بندي25

29,839,800 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب گريپ فروت تغلیظ شده: نام فرآورده    

:وجود 11021: کد فرآورده  - ( 6268استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950شکل ظاهري 1

85,950طعم و بو 2

124,150مواد خارجی 3

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده افزودنی  4

511,000رنگ افزودنی 5

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده افزودنی  6

2,454,350ارسنيك7

1,929,100سرب8

1,929,100مس9

1,929,100آهن10

1,929,100روي11

1,929,100قلع12

7,888,300مانده آفت کش ها 13

267,400چگالی 14

401,100(بریکس)مواد جامد محلول در آب  15

697,150قندهاي احيا کننده 16

1,281,000ساکارز 17

697,150(بر حسب اسيد ماليك)اسيدیته  18

19 pH229,200

20
 (پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)هيدروکسی متيل فورفورال  

اسپکتروفتومتري1,155,000کمی- 

1,050,500(پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)اتانل  21

697,150خاکستر کل 22

878,600قليائيت خاکستر 23

1,671,250اندیس فرمالين 24

1,671,250(پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)انيدرید سولفورو  25

1,136,450باکتري هاي هوازي26

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 27

1,136,450کپك28

1,136,450مخمر29

124,150پري ظرف 30

171,900نشانه گذاري 31

124,150بسته بندي32

40,239,200 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت (کنستانتره)افشرده آب گیالس:  نام فرآورده    

:وجود 11022: کد فرآورده  - ( 6801استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده افزودنی  1

85,950شکل ظاهري 2

124,150مواد خارجی 3

85,950طعم و بو 4

85,950رنگ 5

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده افزودنی  6

7 pH229,200

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته  8

697,150خاکستر کل 9

1,792,000شکر افزوده شده 10

1,050,500الکل اتيليك 11

401,100(بر حسب بریکس) درجه سلسيوس 20مواد جامد محلول در آب در  12

1,671,250اندیس فرمالين 13

2,454,350ارسنيك 14

1,929,100سرب 15

1,929,100مس 16

1,929,100روي 17

1,929,100آهن 18

1,929,100قلع 19

محاسبه ریاضی0مجموع مس و روي و آهن 20

1,671,250دي اکسيد گوگرد 21

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 22

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 23

1,136,450کپك و مخمر24

124,150بسته بندي25

124,150پري ظرف 26

171,900نشانه گذاري27

28,837,050 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نکتار گوآوا:  نام فرآورده    

:وجود 11116: کد فرآورده  - ( 9410استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950عوامل ناپذیرفتنی 1

1,155,000(سوربات، بنزوات  )نگهدارنده  2

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام 3

85,950شکل ظاهري 4

85,950رنگ 5

85,950مزه و بو 6

511,000رنگ افزودنی 7

1,281,000ساکارز 8

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  9

697,150خاکستر کل 10

697,150اسيدیته کل بر حسب اسيد سيتریك 11

12 pH229,200

1,050,500الکل اتيليك 13

1,671,250اندیس فرمالين 14

124,150پري ظرف 15

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  16

511,000باقيمانده خشك 17

1,671,250انيدرید سولفورو 18

1,929,100سرب 19

2,454,350ارسنيك 20

1,929,100مس 21

1,929,100روي 22

1,929,100آهن 23

محاسبه ریاضی است0مجموع آهن، مس و روي 24

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 25

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 26

1,136,450کپك و مخمر27

171,900نشانه گذاري 28

124,150بسته بندي29

27,648,150 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب گوآوا:  نام فرآورده    

:وجود 20996: کد فرآورده  - ( 12346استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

85,950رنگ ظاهري 2

511,000رنگ افزودنی 3

124,150مواد خارجی 4

85,950طعم و بو 5

1,155,000(سوربات، بنزوات  )نگهدارنده  6

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام 7

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  8

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  9

511,000باقيمانده خشك 10

697,150خاکستر کل 11

697,150اسيدیته کل بر حسب اسيد سيتریك 12

13 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 14

1,281,000ساکارز 15

1,050,500الکل اتيليك 16

1,671,250عدد فرمالين 17

7,888,300باقيمانده سموم و آفت کش ها 18

1,929,100سرب 19

1,929,100(در بسته بندي قوطی )قلع  20

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 21

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 22

1,136,450کپك و مخمر23

1,671,250انيدرید سولفورو 24

124,150پري ظرف 25

124,150بسته بندي26

171,900نشانه گذاري 27

29,959,250 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نکتار گريپ فروت:  نام فرآورده    

:وجود 20997: کد فرآورده  - ( 14346استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

85,950طعم و بو 2

124,150مواد خارجی 3

85,950رنگ ظاهري 4

1,155,000(سوربات، بنزوات  )نگهدارنده  5

511,000رنگ افزودنی 6

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  7

697,150اسيدیته کل بر حسب اسيد سيتریك 8

9 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 10

1,050,500الکل اتيليك 11

1,671,250عدد فرمالين 12

1,281,000ساکارز 13

1,671,250انيدرید سولفورو 14

1,929,100سرب 15

1,929,100(در بسته بندي قوطی )قلع  16

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام 17

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 18

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 19

1,136,450کپك و مخمر20

124,150پري ظرف 21

124,150بسته بندي22

171,900نشانه گذاري 23

20,595,400 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نکتار زرشك:  نام فرآورده    

:وجود 20998: کد فرآورده  - ( 17523استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

85,950رنگ ظاهري 2

85,950طعم و بو 3

511,000رنگ افزودنی 4

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام 5

1,155,000(سوربات، بنزوات )نگهدارنده  6

124,150مواد خارجی 7

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  8

697,150اسيدیته کل بر حسب اسيد سيتریك 9

10 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 11

1,050,500الکل اتيليك 12

1,671,250عدد فرمالين 13

1,281,000ساکارز 14

1,671,250انيدرید سولفورو 15

878,600نمك خوراکی در صورت استفاده 16

1,929,100سرب 17

1,929,100(در بسته بندي قوطی )قلع  18

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 19

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 20

1,136,450کپك و مخمر21

171,900نشانه گذاري 22

124,150بسته بندي23

124,150پري ظرف 24

21,474,000 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب زرشك:  نام فرآورده    

:وجود 20999: کد فرآورده  - ( 17524استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

85,950رنگ ظاهري 2

85,950طعم و بو 3

124,150مواد خارجی 4

511,000رنگ افزودنی 5

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام 6

1,155,000(سوربات، بنزوات  )نگهدارنده  7

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  8

697,150اسيدیته کل بر حسب اسيد سيتریك 9

10 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 11

1,050,500الکل اتيليك 12

1,671,250عدد فرمالين 13

1,281,000ساکارز 14

1,671,250انيدرید سولفورو 15

878,600نمك خوراکی در صورت استفاده 16

1,929,100سرب 17

1,929,100(در بسته بندي قوطی )قلع  18

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 19

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 20

1,136,450کپك و مخمر21

171,900نشانه گذاري 22

124,150بسته بندي23

124,150پري ظرف 24

21,474,000 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب کرن بری:  نام فرآورده    

:وجود 21002: کد فرآورده  - ( 17527استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

85,950طعم و بو 2

85,950رنگ ظاهري 3

511,000رنگ افزودنی 4

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام 5

1,155,000(سوربات، بنزوات )نگهدارنده  6

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  7

697,150اسيدیته کل بر حسب اسيد سيتریك 8

9 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 10

1,050,500الکل اتيليك 11

1,671,250عدد فرمالين 12

1,281,000ساکارز 13

1,671,250انيدرید سولفورو 14

124,150پري ظرف 15

1,929,100سرب 16

1,929,100(در بسته بندي قوطی )قلع  17

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 18

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 19

1,136,450کپك و مخمر20

171,900نشانه گذاري 21

124,150بسته بندي22

124,150مواد خارجی 23

20,595,400 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نکتار زغال اخته و نکتار کرن بری:  نام فرآورده    

:وجود 21003: کد فرآورده  - ( 17031استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950بو ومزه 1

124,150مواد خارجی 2

85,950رنگ 3

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  4

697,150اسيدیته کل بر حسب اسيد سيتریك 5

6 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 7

1,281,000ساکارز 8

91,050,500الکل اتيليك پس از رسيدن فراورده به بریکس  9

1,671,250عدد فرمالين 10

267,400( درجه سلسيوس20در دماي )وزن مخصوص  11

تيتراسيون511,000ویتامين ث 12

1,671,250انيدرید سولفورو 13

7,888,300باقيمانده سموم و آفت کش ها 14

1,929,100سرب15

1,929,100قلع16

171,900نشانه گذاري 17

1,155,000(سوربات، بنزوات )نگهدارنده  18

511,000رنگ افزودنی 19

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام 20

1,136,450باکتري هاي هوازي 21

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 22

1,136,450کپك23

1,136,450مخمر24

124,150بسته بندي25

29,653,650 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب نارنج تغلیظ شده:  نام فرآورده    

:وجود 20978: کد فرآورده  - ( 17032استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950وضعيت ظاهري 2

85,950رنگ 3

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  4

401,100مواد جامد محلول در آب 5

511,000باقيمانده خشك 6

697,150خاکستر کل 7

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  8

9 pH229,200

1,281,000ساکارز 10

1,050,500الکل اتيليك 11

1,155,000(سوربات، بنزوات )نگهدارنده  12

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده  13

511,000رنگ افزودنی 14

1,671,250عدد فرمالين 15

124,150پري 16

2,454,350ارسنيك 17

1,929,100سرب 18

1,929,100روي 19

1,929,100مس 20

1,929,100آهن 21

1,929,100قلع 22

1,671,250انيدرید سولفورو 23

7,888,300باقيمانده سموم دفع آفات نباتی 24

171,900نشانه گذاري 25

124,150بسته بندي26

33,435,450 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نکتار موز:  نام فرآورده    

:وجود 11187: کد فرآورده  - ( 10524استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

1,155,000(سوربات، بنزوات )نگهدارنده  1

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده  2

511,000رنگ افزودنی 3

85,950وضعيت ظاهري 4

85,950طعم و بو 5

85,950رنگ 6

124,150مواد خارجی 7

401,100 درجه سلسيوس20بریکس در  8

511,000باقيمانده خشك 9

697,150(بر حسب اسيد ماليك)اسيدیته کل  10

11 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 12

1,050,500الکل اتيليك 13

1,671,250عدد فرمالين 14

1,281,000ساکارز 15

1,671,250انيدرید سولفورو آزاد 16

1,929,100سرب 17

1,929,100(در بسته بندي قوطی فلزي)قلع  18

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 19

1,136,450کپك و مخمر20

124,150پري 21

124,150بسته بندي22

171,900نشانه گذاري 23

19,435,150 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نکتار آلبالو:  نام فرآورده    

:وجود 11266: کد فرآورده  - ( 10526استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

85,950طعم و بو 2

85,950رنگ ظاهري 3

124,150مواد خارجی 4

267,400 درجه سلسيوس20چگالی در  5

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  6

511,000باقيمانده خشك 7

697,150خاکستر کل 8

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  9

10 pH2,282,450

697,150قندهاي احيا کننده 11

1,281,000ساکارز 12

1,050,500الکل اتيليك 13

1,671,250عدد فرمالين 14

7,888,300مانده آفت کش ها 15

1,929,100سرب 16

1,929,100(در بسته بندي قوطی فلزي)قلع  17

1,671,250انيدرید سولفورو آزاد 18

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 19

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 20

1,136,450کپك و مخمر21

124,150پري ظرف 22

124,150بسته بندي23

511,000رنگ افزودنی24

171,900نشانه گذاري 25

28,231,250 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نکتار انار:  نام فرآورده    

:وجود 11267: کد فرآورده  - ( 14347استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

85,950طعم و بو 2

511,000رنگ 3

124,150مواد خارجی 4

401,100 درجه سلسيوس20بریکس در  5

697,150(بر حسب اسيد تارتاریك)اسيدیته کل  6

7 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 8

1,050,500الکل اتيليك 9

1,671,250عدد فرمالين 10

1,281,000ساکارز 11

1,671,250انيدرید سولفورو آزاد 12

1,929,100سرب 13

1,929,100(در بسته بندي قوطی فلزي)قلع  14

1,155,000(سوربات، بنزوات )نگهدارنده  15

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده  16

ویژگی حسی85,950رنگ افزودنی 17

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 18

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 19

1,136,450کپك و مخمر20

124,150پري ظرف 21

124,150بسته بندي22

171,900نشانه گذاري 23

124,150بسته بندي24

20,719,550 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نکتار انگور:  نام فرآورده    

:وجود 11268: کد فرآورده  - ( 17525استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ 2

2,626,250شيرین کننده ها شامل آسپارتام و آسه سولفام3

1,155,000نگهدارنده سوربات، بنزوات 4

85,950وضعيت ظاهري 5

267,400 درجه سلسيوس20چگالی در  6

401,100مواد جامد محلول در آب 7

511,000باقيمانده خشك 8

697,150خاکستر کل 9

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  10

11 pH229,200

1,792,000ساکارز 12

1,671,250عدد فرمالين 13

1,050,500الکل اتيليك 14

124,150پري 15

124,150بسته بندي16

171,900نشانه گذاري 17

1,929,100سرب 18

833,000باکتریهاي مقاوم به اسيد 19

896,000باکتریهاي اسيد الکتيك 20

833,000کپك و مخمر 21

1,929,100قلع 22

1,671,250انيدرید سولفورو آزاد 23

19,867,500 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نکتار آناناس:  نام فرآورده    

:وجود 11269: کد فرآورده  - ( 10498استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950مواد خارجی 1

511,000رنگ افزودنی 2

1,155,000نگهدارنده سوربات پتاسيم، بنزوات سدیم 3

2,626,250شيرین کننده مصنوعی آسپارتام،  آسه سولفام پتاسيم 4

85,950وضعيت وظاهري 5

85,950مزه و بو 6

85,950رنگ فراورده 7

401,100مواد جامد محلول در آب 8

511,000باقيمانده خشك 9

697,150(بر حسب اسيد سيتریك )اسيدیته کل  10

11 pH229,200

81,050,500الکل اتيليك پس از رسيدن فراورده به بریکس  12

697,150قند احياکننده 13

1,671,250عدد فرمالين 14

81,929,100سرب پس از رسيدن به بریکس  15

81,929,100قلع در بسته بندي قوطی پس از رسيدن به بریکس  16

171,900نشانه گذاري 17

1,281,000ساکارز 18

اسپکتروفتومتري1,155,000کمی - 8هيدروکسی متيل فورفورال پس از رسيدن به بریکس  19

81,671,250انيدرید سولفورو آزاد پس از رسيدن به بریکس  20

1,136,450باکتري هاي هوازي21

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 22

1,136,450کپك23

1,136,450مخمر24

124,150بسته بندي25

22,700,700 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب کیوی تغلیظ شده:  نام فرآورده    

:وجود 21286: کد فرآورده  - ( 14810استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

2,626,250شيرین کننده مصنوعی آسپارتام،  آسه سولفام 1

511,000رنگ افزودنی 2

1,155,000نگهدارنده سوربات، بنزوات 3

85,950وضعيت ظاهري 4

85,950طعم و بو 5

85,950رنگ 6

124,150مواد خارجی 7

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  8

878,600(در صورت استفاده)نمك خوراکی  9

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  10

11 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 12

1,050,500الکل اتيليك 13

1,281,000ساکارز 14

1,671,250انيدرید سولفورو آزاد 15

1,929,100سرب 16

1,929,100(در بسته بندي قوطی فلزي)قلع  17

1,136,450باکتري هاي هوازي18

1,403,850باکتر هاي احيا کننده سولفيت در شرایط بی هوازي19

1,671,250کلی فرم20

1,136,450کپك و مخمر21

124,150بسته بندي22

124,150پري ظرف 23

171,900نشانه گذاري 24

21,206,600 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب سبزيجات مخلوط:  نام فرآورده    

:وجود 21454: کد فرآورده  - ( 17526  استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

124,150مواد خارجی 1

511,000رنگ افزودنی 2

1,155,000(بنزوات و سوربات)نگهدارنده  3

85,950وضعيت ظاهري 4

85,950رنگ 5

85,950طعم و بو 6

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  7

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  8

697,150خاکستر کل 9

697,150(اسيد ماليك)اسيدیته کل 10

11 pH229,200

1,050,500الکل اتيليك 12

697,150قندهاي احيا کننده 13

1,671,250عدد فرمالين 14

1,929,100سرب15

1,929,100قلع16

2,454,350ارسنيك17

1,929,100مس18

171,900نشانه گذاري 19

1,136,450باکتري هاي هوازي20

1,136,450باکتریهاي مقاوم به اسيد در ميلی ليتر 21

1,136,450کپك22

1,136,450مخمر23

124,150بسته بندي24

20,842,400 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب زرشك تغلیظ شده:  نام فرآورده    

:وجود 20793: کد فرآورده  - ( 12949  استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

85,950رنگ ظاهري 2

85,950بو 3

85,950طعم 4

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  5

124,150گوشت ميوه 6

124,150مواد خارجی 7

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  8

697,150اسيدیته کل بر حسب اسيد سيتریك 9

10 pH229,200

511,000باقيمانده خشك 11

697,150خاکستر کل 12

697,150(بر حسب کربنات پتاسيم)قلئایيت خاکستر 13

1,403,850اسانس روغنی 14

1,671,250اندیس فرمالين 15

تيتراسيون511,000ویتامين ث 16

2,454,350ارسنيك 17

1,929,100سرب 18

1,929,100مس 19

1,929,100روي 20

1,929,100آهن 21

124,150پري ظرف 22

1,671,250(در صورت استفاده از متابی سولفيت سدیم )انيدرید سولفورو آزاد  23

878,600نمك طعام 24

511,000رنگ افزودنی 25

 1,155,000(بنزوات و سوربات)نگهدارنده  26

171,900نشانه گذاري 27

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 28

1,136,450کپك و مخمر29

124,150بسته بندي30

24,758,050 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب نارنج:  نام فرآورده    

:وجود 11407: کد فرآورده  - ( 10225استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ 2

85,950عوامل ناپذیرفتنی ها 3

267,400( درجه سلسيوس20در دماي )چگالی  4

401,100مواد جامد محلول در آب 5

511,000باقی مانده خشك 6

697,150خاکستر کل 7

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  8

9 pH229,200

2,500,000(در مجموع و یا بتنهایی )فروکتوز،گلوگز ، ساکارز 10

1,671,250عدد فرمالين 11

1,050,500(پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)الکل اتيليك  12

تيتراسيون511,000اسيد اسکوربيك 13

1,155,000(بنزوات و سوربات)نگهدارنده  14

511,000رنگ افزودنی 15

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده افزودنی  16

1,136,450باکتري هاي هوازي17

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 18

1,136,450کپك19

1,136,450مخمر20

124,150پري 21

7,888,300باقی مانده سموم و آفت کش ها 22

1,929,100سرب23

1,929,100قلع24

(بدون هزینه )محاسبه ریاضی0نسبت گلوگز به فروکتوز25

1,671,250(پس از رقيق شدن و رسيدن به غلظت طبيعی)انيدرید سولفورو  26

171,900نشانه گذاري 27

124,150بسته بندي28

31,469,600 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت (کنستانتره)آب آناناس تغلیظ شده:   نام فرآورده    

:وجود 11165: کد فرآورده  - ( 11768استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950شکل ظاهري 1

85,950طعم و بو 2

401,100( زینه سلسيوس20در )زینه بریکس  3

267,400( زینه سلسيوس20در )چگالی  4

511,000باقی مانده خشك 5

6 pH229,200

697,150خاکستر کل 7

8

پس از رسيدن فرآورده به ) (بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  

697,150(14بریکس 

1,929,100(14پس از رسيدن فرآورده به بریکس )سرب  9

10
فقط براي فرآورده در بسته ) (14پس از رسيدن فرآورده به بریکس )قلع  

1,929,100(بندي قوطی فلزي

1,136,450باکتري هاي هوازي11

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 12

1,136,450کپك13

1,136,450مخمر14

124,150بسته بندي15

171,900نشانه گذاري 16

124,150مواد خارجی17

1,671,250(14پس از رسيدن فراورده به بریکس )انيدرید سولفور 18

13,470,350 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت (کنستانتره)آب انبه تغلیظ شده:   نام فرآورده    

:وجود 11166: کد فرآورده  - ( 11072استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

تيتراسيون511,000اسيد اسکوربيك 1
1,155,000(بنزوات و سوربات)نگهدارنده  2
2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده   3
511,000رنگ افزودنی 4
85,950وضعيت ظاهري 5
85,950طعم و بو 6
401,100 درجه سبسيوس20بریکس در  7
267,400 درجه سلسيوس20چگالی در  8
697,150خاکستر کل 9
697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  10
11 pH229,200
697,150قندهاي احيا کننده 12
1,050,500(15پس از رسيدن فرآورده به بریکس )الکل اتيليك  13
1,671,250عدد فرمالين 14
1,136,450باکتري هاي هوازي15
1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 16
1,136,450کپك17
1,136,450مخمر18
7,888,300مانده آفت کش ها 19
1,671,250انيدرید سولفورو 20
2,454,350ارسنيك21
1,929,100سرب22
1,929,100قلع23
1,929,100مس24
124,150بسته بندي25
171,900نشانه گذاري 26

33,329,100 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت (کنستانتره) افشرده آب توت فرنگی:   نام فرآورده    

:وجود 11167: کد فرآورده  - ( 10073استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950رنگ 1

85,950طعم و بو 2

511,000رنگ افزودنی 3

1,155,000(بنزوات و سوربات)نگهدارنده  4

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده   5

124,150مواد خارجی 6

401,100( زینه سلسيوس20در )زینه بریکس  7

267,400( زینه سلسيوس20در )چگالی  8

9 pH ( 11فرآورده در بریکس)229,200

10

پس از رسيدن فرآورده به ) (بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  

697,150(11بریکس 

محاسبه ریاضی است0نسبت زینه بریکس به اسيدیته کل 11

تيتراسيون511,000(11پس از رسيدن فرآورده به بریکس )اسيد اسکوربيك  12

511,000پس مانده خشك 13

697,150خاکستر کل 14

1,050,500(11پس از رسيدن فرآورده به بریکس )الکل اتيليك  15

1,671,250(11پس از رسيدن فرآورده به بریکس )انيدرید سولفورو  16

85,950( ساعت اول24پس از )حالت ابري  17

85,950(پس از پنج روز) (شفافيت)حالت ابري  18

210,100(11پس از رسيدن فرآورده به بریکس )هسپيریدین  19

210,100(11پس از رسيدن فرآورده به بریکس )دانه هاي سياه  20

171,900ژل 21

2,454,350ارسنيك22

1,929,100سرب23

1,929,100قلع24

1,929,100مس25

1,929,100روي26

1,929,100آهن27

محاسبه ریاضی0(11پس از رسيدن فرآورده به بریکس )مجموع مس و روي و آهن  28

1,136,450باکتري هاي هوازي29

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 30

1,136,450کپك31

1,136,450مخمر32

124,150بسته بندي33

124,150گوشت ميوه پراکنده34

171,900نشانه گذاري 35

28,453,900 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت (کنستانتره) افشرده آب نارنگی:  نام فرآورده    

:وجود 11168: کد فرآورده  - ( 7950استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

85,950طعم و بو 2

85,950رنگ ظاهري 3

124,150مواد خارجی 4

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  5

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  6

511,000باقيمانده خشك 7

697,150خاکستر کل 8

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  9

10 pH229,200

1,050,500الکل اتيليك 11

1,792,000ساکارز 12

1,671,250عدد فرمالين 13

7,888,300مانده آفت کش ها 14

1,929,100سرب 15

1,929,100(فقط براي فرآورده در بسته بندي قوطی فلزي)قلع  16

1,671,250انيدرید سولفورو 17

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 18

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 19

1,136,450کپك و مخمر20

124,150پري ظرف 21

171,900نشانه گذاري 22

1,155,000(بنزوات و سوربات)نگهدارنده  23

511,000رنگ افزودنی 24

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده   25

124,150بسته بندي26

29,773,100 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت   نکتار  مخلوط میوه ها:  نام فرآورده    

:وجود 11159: کد فرآورده  - ( 3688استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950رنگ ظاهري 1

85,950طعم و بو 2

124,150مواد خارجی 3

1,155,000(بنزوات و سوربات)نگهدارنده  4

697,150رنگ افزودنی 5

2,626,250شيرین کننده مصنوعی آسه سولفام، آسپارتام 6

697,150قند احيا 7

1,281,000ساکارز 8

401,100مواد جامد محلول در آب فرآورده 9

697,150خاکستر نامحلول در اسيد کلریدریك 10

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  11

12 pH229,200

1,050,500الکل اتيليك 13

1,671,250عدد فرمالين 14

2,454,350آرسنيك 15

1,929,100سرب 16

1,929,100مس 17

1,929,100روي 18

1,929,100آهن 19

1,929,100قلع 20

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 21

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 22

1,136,450کپك و مخمر23

124,150بسته بندي24

171,900نشانه گذاري 25

27,839,000 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت    آب انبه:  نام فرآورده    

:وجود 11160: کد فرآورده  - ( 10554استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

124,150مواد خارجی 1

511,000رنگ افزودنی 2

1,155,000(بنزوات و سوربات)نگهدارنده  3

85,950وضعيت ظاهري 4

85,950طعم و بو 5

85,950رنگ ظاهري 6

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  7

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  8

511,000باقيمانده خشك 9

697,150خاکستر کل 10

697,150(اسيد سيتریك)اسيدیته کل 11

12 pH229,200

697,150(بر حسب کربنات پتاسيم)قلئایيت خاکستر 13

1,050,500الکل اتيليك 14

697,150قندهاي احيا کننده 15

1,281,000ساکارز 16

1,671,250عدد فرمالين 17

1,671,250انيدرید سولفورو 18

1,929,100(pb)سرب : آالینده هاي فلزي  19

1,929,100(sn)قلع : آالینده هاي فلزي  20

124,150پري ظرف 21

171,900نشانه گذاري 22

1,136,450باکتریهاي مقاوم به اسيد 23

1,671,250باکتریهاي اسيد الکتيك 24

1,136,450کپك و مخمر25

7,888,300باقيمانده سموم و آفت کش ها 26

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام 27

124,150بسته بندي28

30,656,400 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت     آب آناناس:  نام فرآورده    

:وجود 11161: کد فرآورده  - ( 10241استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950رنگ 1

85,950طعم و بو 2

85,950وضعيت ظاهري 3

124,150مواد خارجی 4

124,150باقيمانده دانه و پوست 5

85,950لکه هاي سياه رنگ 6

124,150حشرات و شن و خاك 7

124,150وضعيت ظاهري قوطی 8

124,150وضعيت ظاهري شيشه 9

124,150وضعيت ظاهري بسته هاي الیه دار 10

124,150پري ظرف 11

124,150بسته بندي12

13
 20بریکس در ) (پس از کسر ميزان نمك)مواد جامد محلول در آب  

401,100(درجه سانتی گراد

14 pH229,200

267,400( درجه سانتی گراد20در )چگالی  15

697,150خاکستر کل 16

878,600خاکستر غير محلول در اسيد کلریدریك 17

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  18

1,403,850(بر حسب اسيد استيك)اسيدهاي فرار  19

1,050,500الکل اتيليك 20

1,671,250اندیس فرمالين 21

878,600(بر حسب کلرید سدیم)نمك طعام  22

1,747,650قند کل 23

تيتراسيون511,000اسيد اسکوربيك 24

1,671,250انيدرید سولفورو 25

2,454,350ارسنيك 26

1,929,100سرب 27

1,929,100مس 28

1,929,100روي 29

1,929,100آهن 30

1,929,100(فقط براي فرآورده در بسته بندي قوطی فلزي)قلع  31

1,747,650ریسه هاي کپك 32
1,136,450باکتري هاي هوازي33
1,403,850باکتر هاي احيا کننده سولفيت در شرایط بی هوازي34
1,671,250کلی فرم35
1,136,450کپك و مخمر36
511,000رنگ افزودنی37
7,888,300مانده آفت کش هاي گياهی 38

171,900نشانه گذاري 39

124,150بسته بندي40

41,332,550 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت      آب گوجه فرنگی:  نام فرآورده    

:وجود 11162: کد فرآورده  - ( 1112استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ ظاهري 2

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  3

401,100مواد جامد محلول در آب 4

511,000باقيمانده خشك 5

697,150خاکستر کل 6

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  7

8 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 9

1,281,000ساکارز 10

1,671,250عدد فرمالين 11

1,050,500الکل اتيليك 12

1,155,000(بنزوات و سوربات)نگهدارنده  13

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده افزودنی  14

124,150پري ظرف 15

7,888,300باقيمانده سموم دفع آفات نباتی 16

2,454,350ارسنيك 17

1,929,100سرب 18

1,929,100روي 19

1,929,100مس 20

1,929,100آهن 21

1,929,100قلع 22

1,671,250انيدرید سولفورو 23

171,900نشانه گذاري 24

511,000رنگ افزودنی25

124,150بسته بندي26

34,046,650 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت  آب زردآلو:        نام فرآورده    

:وجود 11164: کد فرآورده  - ( 10499استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950رنگ ظاهري 1

85,950طعم و بو 2

85,950وضعيت ظاهري 3

124,150پري ظرف 4

124,150ناپذیرفتنی ها و مواد خارجی 5

124,150قسمت هاي خوراکی آلوئه ورا 6

1,155,000(بنزوات و سوربات)نگهدارنده  7

511,000رنگ افزودنی 8

2,626,250آسپارتام ، آسه سولفام- شيرین کننده مصنوعی  9

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  10

401,100(بریکس)مواد جامد محلول در آب  11

12 pH229,200

697,150خاکستر 13

401,100مواد جامد کل 14

697,150اسيدیته کل بر حسب اسيد سيتریك 15

1,792,000ساکارز 16

353,350دي اکسيد کربن در نوشيدنی هاي گازدار 17

1,929,100سرب 18

1,929,100قلع در انواع نوشيدنی با بسته بندي قوطی 19

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 20

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 21

1,136,450کپك و مخمر22

124,150بسته بندي23

1,747,650قند کل24

171,900نشانه گذاري 25

19,607,050 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نوشیدنی آلوئه ورا:          نام فرآورده    

:وجود 21302: کد فرآورده  - ( 14660استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

85,950طعم و مزه 2

85,950رنگ 3

124,150مواد خارجی 4

5 pH229,200

401,100(بریکس)مواد جامد محلول در آب  6

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل 7

1,792,000ساکاروز 8

1,671,250عدد فرمالين 9

124,150پري ظرف 10

SO21,671,250انيدرید سولفورو آزاد  11

697,150رنگ مصنوعی به روش کروماتوگرافی الیه نازك 12

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده  13

2,626,250(اسپارتام، آسه سولفام پتاسيم)شيرین کننده مصنوعی  14

1,136,450باکتر هاي هوازي 15

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 16

1,136,450کپك17

1,575,750مخمرهاي اسموفيل 18

171,900نشانه گذاري 19

1,929,100(Pb)سرب  20

1,929,100براي بسته بندي قوطی فلزي (Sn)قلع  21

124,150بسته بندي 22

20,585,850 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت  شربت انگور:        نام فرآورده    

:وجود 22199: کد فرآورده  - ( 21106استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده  1

ویژگی حسی511,000رنگ افزودنی 2

تيتراسيون511,000اسيد اسکوربيك 3

85,950وضعيت ظاهري 4

85,950رنگ 5

85,950طعم و بو 6

124,150مواد خارجی 7

124,150بسته بندي8

124,150پري 9

267,400 درجه سلسيوس20چگالی در  10

401,100مواد جامد محلول در آب 11

12 pH229,200

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  13

1,747,650قند کل 14

401,100مواد جامد کل 15

697,150خاکستر کل 16

697,150(بر حسب کربنات پتاسيم)قليائيت خاکستر  17

1,671,250عدد فرمالين 18

2,454,350ارسنيك 19

1,929,100سرب 20

1,929,100مس 21

1,929,100روي 22

1,929,100آهن 23

1,929,100قلع 24

1,671,250انيدرید سولفورو 25

7,888,300باقيمانده سموم 26

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 27

1,136,450باکتري هاي هوازي 28

1,136,450کپك29

1,136,450مخمر هاي اسموفيليك30

171,900نشانه گذاري 31

124,150بسته بندي32

36,117,700 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت   شربت زرشك:        نام فرآورده    

:وجود 11208: کد فرآورده  - ( 6804استاندارد ملی   )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ 2

878,600کدورت 3

124,150مواد خارجی 4

124,150پري 5

6 pH229,200

401,100مواد جامد محلول در آب 7

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته  8

697,150خاکستر 9

1,747,650قند کل 10

511,000اسيد اسکوربيك و یا نمك سدیم آن 11

511,000رنگ افزودنی 12

2,454,350ارسنيك 13

1,929,100سرب 14

1,929,100مس 15

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 16

1,136,450باکتري هاي هوازي 17

1,136,450کپك18

1,136,450مخمر هاي اسموفيليك19

171,900نشانه گذاري 20

2,626,250(اسپارتام، آسه سولفام پتاسيم)شيرین کننده مصنوعی  21

SO21,671,250انيدرید سولفورو آزاد  22

2,626,250(بنزوات، سوربات)نگهدارنده  23

124,150بسته بندي24

24,171,200 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت   شربت آلبالو:        نام فرآورده    

:وجود 11255: کد فرآورده  - ( 1812استاندارد ملی   )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950عوامل ناپذیرفتنی 1

511,000رنگ افزودنی 2

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده  3

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده  4

85,950شکل ظاهري 5

85,950طعم و بو 6

85,950رنگ 7

124,150بسته بندي8

124,150پري 9

401,100 درجه سلسيوس20بریکس در  10

511,000باقيمانده خشك 11

12 pH229,200

697,150خاکستر کل 13

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  14

1,747,650قند کل 15

1,671,250عدد فرمالين 16

وزنی124,150ریزه هاي شناور 17

124,150اندازه هر یك از ریزه هاي شناور 18

1,929,100(پس از رقيق شدن و رسيدن به غلظت طبيعی)سرب  19

1,136,450باکتر هاي هوازي 20

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 21

1,136,450کپك22

1,575,750مخمرهاي اسموفيلك 23

171,900نشانه گذاري 24

124,150بسته بندي25

18,297,400 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت   شربت پرتقال:        نام فرآورده    

:وجود 11278: کد فرآورده  - ( 2735استاندارد ملی   )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ 2

85,950شکل ظاهري 3

124,150مواد خارجی 4

124,150پري ظرف 5

124,150بسته بندي 6

267,400 درجه سلسيوس20وزن مخصوص در  7

8 pH229,200

401,100مواد جامد محلول در آب 9

697,150(بر حسب اسيد استيك)اسيدیته  10

401,100عصاره 11

697,150خاکستر 12

878,600قليائيت خاکستر 13

1,747,650قند کل 14

697,150قند قبل از تبدیل 15

401,100مواد جامد غير محلول 16

1,929,100روي 17

1,929,100آهن 18

1,929,100قلع 19

2,454,350ارسنيك 20

1,929,100سرب 21

1,929,100مس 22

2,626,250(آسپارتام ، آسه سولفام)شيرین کننده  23

511,000رنگ افزودنی 24

ویژگی حسی171,900نشانه گذاري 25

124,150وزن خالص 26

22,581,050 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت   شربت سکنجبین:        نام فرآورده    

:وجود 11323: کد فرآورده  - ( 2699استاندارد ملی   )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950وضعيت ظاهري 1

85,950رنگ 2

85,950طعم و بو 3

124,150(شن و خاك  )مواد خارجی 4

124,150بقایاي گياهی5

124,150آفت زنده6

124,150آسيب دیدگی7

124,150کپك زدگی8

124,150ترشيدگی9

124,150سوختگی10

124,150پري 11

267,400 درجه سلسيوس20چگالی در  12

تيتراسيون511,000اسيد اسکوربيك 13

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  14

15 pH ( درصد10محلول )229,200

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  16

697,150خاکستر کل 17

697,150(بر حسب کربنات پتاسيم)قليائيت خاکستر  18

1,747,650قند کل 19

401,100مواد جامد کل 20

1,671,250عدد فرمالين 21

1,136,450باکتري هاي هوازي 22

1,136,450کپك23

1,575,750مخمرهاي اسموفيل 24

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 25

1,929,100(12پس از رقيق شدن و رسيدن به غلظت مناسب با بریکس )سرب  26

2,454,350(12پس از رقيق شدن و رسيدن به غلظت مناسب با بریکس )ارسنيك  27

1,929,100(12پس از رقيق شدن و رسيدن به غلظت مناسب با بریکس ) (در بسته بندي قوطی فلزي)قلع  28

171,900نشانه گذاري 29

511,000رنگ افزودنی30

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده 31

2,626,250(اسپارتام و آسه سولفام )شيرین گننده مصنوعی 32

124,150بسته بندي33

24,457,150 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت   شربت انار:        نام فرآورده    

:وجود 11448: کد فرآورده  - ( 6802استاندارد ملی   )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ 2

85,950مشخصات ظاهري 3

124,150مواد خارجی 4

124,150بسته بندي5

124,150پري 6

267,400 درجه سلسيوس20وزن مخصوص در  7

8 pH229,200

401,100(بدون تصحيح اسيدیته)مواد جامد محلول در آب  9

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته  10

401,100عصاره 11

1,747,650قند کل 12

1,929,100روي 13

1,929,100آهن 14

1,929,100قلع 15

2,454,350ارسنيك 16

1,929,100سرب 17

1,929,100مس 18

511,000رنگ افزودنی 19

1,136,450باکتري هاي هوازي 22

1,136,450کپك23

1,575,750مخمرهاي اسموفيلك 24

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 25

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده 26

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده  27

171,900نشانه گذاري 28

25,923,000 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت   شربت به لیمو:        نام فرآورده    

:وجود 20889: کد فرآورده  - (  2734استاندارد ملی   )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950شکل ظاهري 1

85,950رنگ 2

85,950طعم و بو 3

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده  4

697,150رنگ مصنوعی 5

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده  6

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  7

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  8

9 pH229,200

1,747,650قند 10

2,454,350ارسنيك 11

1,929,100سرب 12

1,929,100(در بسته بندي قوطی فلزي)قلع  13

353,350گاز کربنيك 14

1,136,450شمارش کلی باکتري هاي هوازي مزوفيل 15

1,136,450ميکروارگانيسم هاي مقاوم به اسيد 16

1,136,450کپك17

1,136,450مخمر18

124,150بسته بندي19

171,900نشانه گذاري 20

19,319,100 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت   نوشیدنی عرقیات گیاهی گازدار:        نام فرآورده    

:وجود 20897: کد فرآورده  - (  12013استاندارد ملی   )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده  1

511,000رنگ افزودنی 2

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده  3

85,950وضعيت ظاهري 4

85,950رنگ 5

85,950طعم و بو 6

124,150(شن و خاك  )مواد خارجی 7

124,150بقایاي گياهی8

124,150آفت زنده9

124,150آسيب دیدگی10

124,150کپك زدگی11

124,150ترشيدگی12

124,150سوختگی13

124,150بسته بندي 14

124,150پري 15

267,400 درجه سلسيوس20چگالی در  16

تيتراسيون511,000اسيد اسکوربيك 17

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  18

19 pH ( درصد10محلول )229,200

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  20

697,150خاکستر کل 21

1,747,650قند کل 22

511,000باقيمانده خشك 23

1,671,250عدد فرمالين 24

1,136,450باکتر هاي هوازي25

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 26

1,136,450کپك27

1,575,750مخمرهاي اسموفيل 28

1,929,100(12پس از رقيق شدن و رسيدن به غلظت مناسب با بریکس )سرب  29

2,454,350(12پس از رقيق شدن و رسيدن به غلظت مناسب با بریکس )ارسنيك  30

1,929,100(12پس از رقيق شدن و رسيدن به غلظت مناسب با بریکس ) (در بسته بندي قوطی فلزي)قلع  31

171,900نشانه گذاري 32

23,869,900 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت   شربت آناناس:        نام فرآورده    

:وجود 20203: کد فرآورده  - (12280استاندارد ملی   )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ 2

878,600کدورت 3

124,150مواد خارجی 4

124,150بسته بندي 5

124,150پري 6

7 pH229,200

401,100مواد جامد محلول در آب 8

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته  9

1,671,250اندیس فرمالين 10

697,150خاکستر 11

1,747,650قند کل 12

511,000اسيد اسکوربيك و یا نمك سدیم آن 13

511,000رنگ افزودنی 14

1,671,250انيدرید سولفورو آزاد 15

2,454,350(پس از رقيق شدن)ارسنيك  16

1,929,100(پس از رقيق شدن)سرب  17

1,929,100(پس از رقيق شدن)مس  18

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 19

1,136,450باکتري هاي هوازي 20

1,136,450کپك21

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده 22

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده  23

1,136,450مخمرهاي اسموفيليك24

171,900نشانه گذاري 25

24,371,200 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت   شربت لیمو:        نام فرآورده    

:وجود 20204: کد فرآورده  - (  2736استاندارد ملی    )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950رنگ 1

85,950طعم و بو 2

401,100بریکس 3

4 pH229,200

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته  5

1,747,650قند کل 6

697,150خاکستر 7

267,400 درجه سلسيوس20چگالی در  8

85,950زالليت 9

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 10

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 11

1,136,450کپك و مخمر12

124,150بسته بندي13

124,150پري 14

171,900نشانه گذاري 15

8,661,850 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت    شربت چکیده های گیاهی:        نام فرآورده    

:وجود 11343: کد فرآورده  - (  5112استاندارد ملی    )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950شکل ظاهري 1

85,950رنگ 2

85,950طعم و بو 3

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده  4

1,403,850ميزان اسانس5

 ميلی ليتر250سودو موناس آئروژینوزا  در 1,317,900( ميلی ليتر250در )سودموناس آئروجينوزا  6

  ميلی ليتر50باکتریهاي بی هوازي احياء کننده سولفيت در 1,403,850کلستردیوم هاي احياکننده سولفيت 7

 ميلی ليتر250کلی فرم هاي غير مدفوعی در 1,671,250( ميلی ليتر250در )کلی فرم  8

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها9

 ميلی ليتر250در 1,575,750انتروکوکوس  10

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده  11

697,150رنگ مصنوعی 12

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  13

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  14

15 pH229,200

1,050,500الکل اتيليك 16

1,929,100قلع 17

124,150مواد خارجی 18

1,136,450کپك19

1,136,450مخمر20

124,150بسته بندي21

124,150پري ظرف 22

171,900نشانه گذاري 23

20,369,600 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت     نوشیدنی عرقیات گیاهی بدون گاز:        نام فرآورده    

:وجود 11413: کد فرآورده  - (  11077استاندارد ملی   )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950وضعيت ظاهري1

85,950طعم و بو2

0رنگ ظاهري3

2,626,250آسپارتام و یا آسه سولفام 4

اسپکتروفتومتري1,575,750کافئين 5

1,575,750(بنزوات، سوربات)نگهدارنده  6

353,350گاز کربنيك براي نوشابه انرژي زاي گازدار 7

171,900نشانه گذاري 8

124,150حجم خالص/ وزن 9

1,747,650قند کل 10

هر کدام به تنهایی4,727,250(در صورت استفاده )تاورین، گلوکرونوالکتون ، اینوزیتول 11

نوشابه هاي ورزشی1,575,750اسموالليتی 12

0(مواد جامد محلول در آب )بریکس13

1,747,650قند کل14

1,050,500سدیم 15

105,050پتاسيم 16

2,626,250(در صورت استفاده )ویتامين ها  17

124,150پري ظرف 18

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسم 19

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 20

1,136,450کپك و مخمر21

1,050,500(در صورت استفاده )سدیم22

1,050,500(در صورت استفاده )پتاسيم23

802,200(در صورت استفاده )منيزیم24

802,200(در صورت استفاده )کلسيم25

1,929,100(براي بسته بندي قوطی فلزي)قلع  26

124,150بسته بندي27

29,471,300

11476: کد فرآورده  - (  6693استاندارد ملی   )

مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نوشابه انرژی زا و نوشابه ورزشی: نام فرآورده 

:وجود



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده  1

511,000رنگ افزودنی 2

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده  3

85,950وضعيت ظاهري 4

85,950طعم و بو 5

85,950رنگ 6

124,150مواد خارجی 7

267,400 درجه سلسيوس20چگالی در  8

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  9

511,000باقيمانده خشك 10

697,150خاکستر کل 11

697,150(براي مخلوط ميوه هاي ترش) (بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  12

13 pH229,200

1,050,500الکل اتيليك 14

1,671,250عدد فرمالين 15

1,281,000ساکارز 16

7,888,300مانده آفت کش ها 17

1,929,100سرب 18

1,929,100(در بسته بندي قوطی فلزي)قلع  19

1,671,250انيدرید سولفورو آزاد 20

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 21

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 22

1,136,450کپك و مخمر23

124,150پري ظرف 24

171,900نشانه گذاري 25

124,150بسته بندي26

29,262,100 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت  آبمیوه مخلوط:        نام فرآورده    

:وجود 20175: کد فرآورده  - (  3687استاندارد ملی   )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده  1

511,000رنگ افزودنی 2

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده  3

85,950وضعيت ظاهري 4

85,950طعم و بو 5

85,950رنگ ظاهري 6

124,150مواد خارجی 7

401,100( درجه سلسيوس20در )مواد جامد محلول در آب  8

511,000باقيمانده خشك 9

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  10

11 pH229,200

1,281,000قند افزوده شده 12

1,050,500الکل اتيليك 13

353,350گازکربنيك 14

1,671,250عدد فرمالين 15

7,888,300مانده آفت کش ها 16

1,929,100سرب 17

1,929,100(در بسته بندي قوطی فلزي)قلع  18

1,671,250انيدرید سولفورو آزاد 19

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 20

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 21

1,136,450کپك و مخمر22

124,150بسته بندي23

124,150پري ظرف 24

439,300پکتين 25

697,150قندهاي احيا کننده 26

3,676,750پاتولين در آب سيب و نکتار سيب گازدار27

33,292,200 مجموع

     انواع آب میوه گازدار، نکتار میوه گازدار و نوشیدنی میوه ای :  نام فرآورده    

گازدار
عنوان ويژگی متمايز در صورت 

:وجود 20178: کد فرآورده  - (  14345استاندارد ملی   )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

124,150پري 1

124,150بسته بندي2

85,950عوامل ناپذیرفتنی 3

124,150قسمت هاي خوراکی 4

401,100مواد جامد محلول در آب 5

697,150خاکستر کل 6

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  7

8 pH229,200

1,281,000ساکارز 9

1,929,100سرب 10

1,929,100(در بسته بندي قوطی فلزي)قلع  11

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 12

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 13

1,136,450کپك و مخمر14

511,000رنگ افزودنی15

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده  16

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده  17

171,900نشانه گذاري 18

124,150بسته بندي19

16,154,650 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت      نکتار آلوئه ورا:  نام فرآورده    

:وجود 21704: کد فرآورده  - ( 14658استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

697,150رنگ مصنوعی 1

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده  2

85,950شکل ظاهري 3

85,950رنگ ظاهري 4

85,950طعم و بو 5

124,150مواد خارجی 6

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  7

697,150(سایر ميوه ها)اسيدیته کل بر حسب اسيد سيتریك 8

9 pH229,200

1,050,500الکل اتيليك 10

124,150پري ظرف 11

1,671,250عدد فرمالين 12

171,900نشانه گذاري 13

124,150بسته بندي14

1,929,100سرب 15

1,929,100(در بسته بندي قوطی )قلع  16

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 17

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 18

1,136,450کپك و مخمر19

1,671,250انيدرید سولفورو 20

1,792,000ساکارز 21

124,150تکه هاي خوراکی ميوه22

18,093,300 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت       نوشیدنی های میوه ای بدون گاز:  نام فرآورده    

:وجود 11103: کد فرآورده  - ( 2837استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

124,150مواد خارجی 1

124,150حجم خالص/ وزن 2

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  3

اسپکتروفتومتري1,155,000اندازه گيري کمی- هيدروکسی متيل فورفورال  4

1,792,000ساکارز 5

1,050,500الکل اتيليك 6

7 pH229,200

1,671,250انيدرید سولفورو 8

85,950رنگ ظاهري 9

85,950طعم و بو 10

124,150پري ظرف 11

511,000رنگ افزودنی 12

85,950وضعيت ظاهري 13

697,150خاکستر کل 14

697,150(اسيد سيتریك)اسيدیته کل 15

1,671,250عدد فرمالين 16

124,150پري ظرف 17

124,150بسته بندي 18

171,900نشانه گذاري 19

1,929,100(pb)سرب : آالینده هاي فلزي  20

1,929,100(sn)قلع : آالینده هاي فلزي  21

7,888,300باقيمانده سموم و آفت کش ها 22

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده  23

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 24

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 25

1,136,450کپك و مخمر26

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده مصنوعی  27

30,398,000 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت       نکتار میوه:  نام فرآورده    

:وجود 21360: کد فرآورده  - ( 2613استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

802,200(CaCO3)سختی کل بر حسب  1

401,100(TDS)کل مواد جامد محلول  2

85,950رنگ 3
85,950بو 4
878,600کدورت 5
124,150وضعيت ظاهري بسته بندي 6

7 pH229,200

 ميلی ليتر250کلی فرم هاي غير مدفوعی در 1,671,250( ميلی ليتر250در )کلی فرم  8

شناسایی1,193,750( ميلی ليتر250در )اشریشيا کلی  9

  ميلی ليتر50باکتریهاي بی هوازي احياء کننده سولفيت در 1,929,100( ميلی ليتر250در )اسپور کلستریدیوم  10

 ميلی ليتر250استرپتوکوکهاي مدفوعی در 1,317,900( ميلی ليتر250در )انتروکوکوك هاي روده اي  11

 ميلی ليتر250سودو موناس آئروژینوزا  در 1,317,900( ميلی ليتر250در )سودموناس آئروجينوزا  12

SO41,671,250سولفات  13

1,575,750(NO3)نيترات  14

1,050,500(NO2)نيتریت  15

Mg1,050,500منيزیم  16

Na1,050,500سدیم  17

Cl878,600کلر  18

Ni1,929,100نيکل  19

Cd1,929,100کادميم  20

Cu1,929,100مس  21

Pb1,929,100سرب  22

Mn1,929,100منگنز  23

2,454,350(معدنی)Hgجيوه  24

Sb1,929,100آنتی موان  25

As2,454,350ارسنيك  26

CN1,136,450سيانيد  27

Se1,929,100سلنيوم  28

Cr1,929,100کروم  29

B1,575,750بورات  30

Ba1,050,500باریم  31

V1,929,100وانادیوم  32

Al1,929,100آلومينيوم  33

Mo1,929,100موليبدن  34

35
اشعه آلفا 

0
صرفا توسط سازمان انرژي 

اتمی انجام می شود

36
ذرات بتا 

0
صرفا توسط سازمان انرژي 

اتمی انجام می شود

37
226رادیوم  

0
صرفا توسط سازمان انرژي 

اتمی انجام می شود

38
رادن 

0
صرفا توسط سازمان انرژي 

اتمی انجام می شود

39
اورانيوم 

0
صرفا توسط سازمان انرژي 

اتمی انجام می شود

171,900نشانه گذاري 40

47,377,550 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت يخ خوراکی بسته بندی شده:  نام فرآورده    

:وجود 22271: کد فرآورده  - ( 21113استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950شکل ظاهري 1

اسپکتروفتومتري1,155,000(در صورت استفاده  )کافئين 2

85,950طعم و بو 3

124,150مواد خارجی 4

5 pH229,200

267,400چگالی 6

1,155,000(مجموع بنزوات و سوربات)نگهدارنده  7

124,150بسته بندي 8

171,900نشانه گذاري 9

3,398,700

عنوان ويژگی متمايز در صورت بنیان نوشابه گازدار کوال :  نام فرآورده    

:وجود 11237: کد فرآورده  - ( 4710استاندارد ملی  )

مجموع



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 700.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950رنگ 1

85,950طعم و بو 2

6 pH229,200

267,400 درجه سلسيوس20چگالی در  7

اسپکتروفتومتري1,155,000(در صورت استفاده  )کافئين 8

1,155,000(مجموع بنزوات و سوربات)نگهدارنده  9

85,950بسته بندي10

171,900نشانه گذاري 11

3,236,350 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت بنیان نوشابه های گازدار طعم دار رنگی :  نام فرآورده    

:وجود 11238: کد فرآورده  - ( 4713استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950 رنگ1

85,950 وضع ظاهري2

85,950 بو و طعم3

697,150 اسيدیته کل4

401,100(بریکس) مواد جامد محلول 5

401,100مواد جامد کل 6

124,150 پري ظرف7

1,747,650 قند کل8

اسپکتروفتومتري1,155,000 کافئين9

353,350 گاز کربنيك10

11 pH  229,200

124,150 بسته بندي12

171,900 نشانه گذاري13

1,929,100 سرب14

2,454,350 ارسنيك15

1,929,100قلع 16

2,626,250آسپارتام و آسه سولفام- شيرین کننده ها17

روش اسپکتروفتومتري1,575,750بنزوئيك و سوربيك اسيد و نمك هاي سدیم و پتاسيم آن-  نگه دارنده18

روش اسپکتروفتومتري1,050,500 اسيد فسفریك19

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها20

1,136,450کپك و مخمر21

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 22

20,637,000 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نوشابه گازدار :  نام فرآورده    

:وجود 11102: کد فرآورده  - ( 1250استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950 وضعيت ظاهري1

85,950 بو و مزه2

267,400 درجه سلسيوس20 وزن مخصوص نسبی در 3

5 pH 229,200

697,150 عدد اسيدي6

401,100 عدد استر7

1,747,650 عدد یدي8

401,100 عدد اکسيداسيون9

1,403,850 مقدار اسانس10

1,050,500 نيتریت11

1,575,750 نيترات12

878,600 کلرور13

1,671,250 سولفات14

1,050,500 الکل اتيليك15

124,150 بسته بندي16

171,900 نشانه گذاري17

2,454,350 آرسنيك18

1,929,100 سرب19

1,929,100 مس20

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسم ها  21

 ميلی ليتر250در 1,575,750انتروکوکوس  22

1,671,250کليفرم  23

1,403,850کلستریدیوم هاي احيا کننده سولفيت  24

1,136,450کپك  25

1,136,450 مخمر26

1,317,900سودوموناس آئروجينوزا  27

GCروش 2,184,000 متانول28

2,626,250 نانومتر250 جذب نور در 29

32,342,900 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت گالب:  نام فرآورده    

:وجود 11299: کد فرآورده  - ( 5759استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

1,155,000(بنزوات، سوربات)نگهدارنده افزودنی  1

124,150مواد خارجی 2

85,950طعم و بو 3

511,000رنگ 4

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده افزودنی  5

6 pH229,200

697,150(بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته  7

697,150خاکستر کل 8

1,050,500الکل اتيليك 9

401,100(بر حسب بریکس) درجه سلسيوس 20مواد جامد محلول در آب در  10

1,671,250اندیس فرمالين 11

1,929,100سرب 12

1,929,100قلع 13

1,671,250انيدرید سولفورو14

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 15

697,150قندهاي احياء کننده16

محاسبه ریاضی0نسبت قند گلوکز به فروکتوز19

HPLC2,626,250اندازه گيري کمی - هيدروکسی متيل فورفورال  18

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسمها19

1,136,450کپك و مخمر20

124,150بسته بندي21

511,000رنگ افزودنی22

171,900نشانه گذاري23

22,317,950 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت پوره گوآوا:  نام فرآورده    

:وجود 22376: کد فرآورده  - ( 22218استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

511,000رنگ افزودنی 1

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده    2

2,626,250(آسپارتام، آسه سولفام)شيرین کننده افزودنی  3

85,950طعم و بو 4

85,950رنگ ظاهري 5

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  6

697,150اسيدیته کل 7

8 pH229,200

1,050,500الکل اتيليك 9

697,150قندهاي احيا کننده 10

1,281,000ساکارز 11

1,671,250عدد فرمالين 12

1,671,250انيدرید سولفورو 13

1,929,100(pb)سرب : آالینده هاي فلزي  14

1,929,100(sn)قلع : آالینده هاي فلزي  15

7,888,300باقيمانده آفت کش16

124,150پري ظرف 17

1,136,450باکتریهاي مقاوم به اسيد در ميلی ليتر 18

1,136,450باکتري هاي هوازي19

1,136,450کپك20

1,136,450مخمر21

124,150بسته بندي22

124,150مواد خارجی 23

171,900نشانه گذاري 24

28,999,400 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب هويج تغلیظ شده: نام فرآورده    

:وجود 22380: کد فرآورده  - ( 14809استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

1 pH229,200

1,403,850ارسنيك 2

1,929,100MP(در صد ميلی ليتر)اشریشياکلی  3 N

4
اشعه آلفا 

0
صرفا توسط سازمان انرژي 

اتمی انجام می شود

5
اشعه بتا 

0
صرفا توسط سازمان انرژي 

اتمی انجام می شود

6
اورانيوم 

0
صرفا توسط سازمان انرژي 

اتمی انجام می شود

1,671,250آلومينيوم 7

1,671,250آنتی موان 8

105,050باریم 9

1,575,750بورات 10

1,403,850جيوه 11

12
رادن 

0
صرفا توسط سازمان انرژي 

اتمی انجام می شود

13
  226رادیوم 

0
صرفا توسط سازمان انرژي 

اتمی انجام می شود

802,200(بر حسب کربنات کلسيم)سختی کل  14

1,050,500سدیم 15

1,671,250سرب 16

1,671,250سلنيوم 17

1,671,250سولفات 18

1,136,450سيانيد 19

85,950طعم و بو 20

1,575,750فلوراید 21

1,671,250کادميوم 22

878,600کدورت 23

1,671,250کرم 24

1,575,750MP(در صد ميلی ليتر)کل کليفرم  25 N

TDS401,100کل مواد جامد محلول  26

878,600کلرور 27

1,050,500کلسيم 28

1,671,250مس 29

1,671,250منگنز 30

1,050,500منيزیم 31

1,671,250موليبدن 32

33
فقط در آب آشاميدنی بسته بندي شده غنی شده با )ميزان اکسيژن  

(اکسيژن
1,317,900

353,350ميزان دي اکسيد کربن {فقط در آب گاز دار)34

171,900(نام محصول)نشانه گذاري  35

1,575,750(NO3بر حسب )نيترات  36

NO21,050,500نيتریت بر حسب  37

1,671,250نيکل 38

1,671,250وانادیم 39

85,950ویژگی هاي ظاهري 40

11115: کد فرآورده  - ( 6694استاندارد ملی  )

    عنوان ويژگی متمايز در صورت آب آشامیدنی بسته بندی شده:نام فرآورده 

:وجود



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

تترا کلرید کربن 41

دي کلرومتان 42

دي کلرواتان - 2و 1 43

 دي کلرو اتن2و 1 44

تري کلرو اتن 45

تترا کلرواتن 46

بنزن 47

تولوئن 48

زایلن ها 49

اتيل بنزن 50

استيرن 51

پيرن (a) شاخص بنزو 52

منوکلرو بنزن 53

دي کلرو بنزن - 2و 1  54

دي کلرو بنزن - 4و 1  55

تري کلرو بنزن - 3 و 2و 1 56

تري کلرو بنزن - 4 و 2و 1 57

تري کلرو بنزن - 5 و 3و 1 58

59  فتاالت (اتيل هگزیل - 2)دي 

اکریل آميد 60

اپی کلرو هيدرین 61

هگزا کلرو بوتادین 62

اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد 63

نيتریلو تري استيك اسيد 64

دي برومو اتان - 2و 1 65

دیوکسان - 4و 1  66

متيل ترشري بوتيل اتر 67

ميکروکيستين 68

وینيل کلراید 69

5,782,000

ترکيبات شيميایی آلی به 

 GC/MSروش 

قيمت  -(کروماتوگرافی گازي)

افزایش -  ترکيب 47پایه تا 

به قيمت پایه بر اساس 

  ترکيب 10افزایش  یك تا 

 به ميزان GC/MSبه روش

511000



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

آالکلر 70

آلدیکارب 71

آلدرین و دي آلدرین 72

آترازین 73

هيدروکسی آترازین 74

کربوفوران 75

کلردان 76

کلرپيریفوس 77

کلروتولورن 78

سيانازین 79

80  ت دي کلرو دي فنيل تري کلرواتان.د.د

کلروپروپان - 3دي برومو  - 2و 1 81

دي کلرو فنوکسی استيك اسيد - 4و 2 82

دي کلرو پروپان - 2و 1 83

دي کلرو پروپن - 3و 1  84

اندرین 85

ایزوپروتورون 86

ليندان 87

کلروفنوکسی - 4- متيل  - 2) -  88 ) 4استيك اسيد 

متوکسی کلر 89

متوالکلر 90

مولينات 91

پندي متالين 92

پنتا کلروفنل 93

پرمترین 94

پيري پروکسيفن 95

سيمازین 96

تري فلورالين 97

تربوتيل آزین 98

دي متوات 99

100 DB- 4و2

دي کلرو پروپ 101

فنوپروپ 102

مکو پروپ 103

دي کلروفنل - 4و 2 114

تري کلروفنل - 6 و 4و 2 115

پنتا کلروفنل 116

بروموفرم 117

دي بروموکلرومتان 118

برومو دي کلرومتان 119

کلروفرم 120

دي کلرو استيك اسيد 121

تري کلرو استيك اسيد 122

منو کلرو استيك اسيد 123

دي کلرو استو نيتریل 124

دي بومو استو نيتریل 125

سيانوژن کلراید 126

127 N - نيتروزو دي متيل آمين

-کلروفنل  1132

تري کلرو فنوکسی استيك اسيد - 5 و 4و 2 104

833000مونو کلر آمين 105

1155000کلر 106

833000سدیم دي کلرو ایزو سيانورات 107

833000سيانوریك اسيد 108

1925000برومات 109

1925000پرکلرات 110

1925000کلرات 111

1925000کلریت 112

124,150بسته بندي128

64,661,050 مجموع

5,782,000

سموم و آفت کش به روش 

GC/MS ( کروماتوگرافی

 سم 47قيمت پایه تا  -(گازي

افزایش به قيمت پایه بر - 

  10اساس افزایش  یك تا 

 به GC/MSسم به روش

511000ميزان 



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

مالحظاتریال

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ ظاهري 2

124,150مواد خارجی 3

401,100 درجه سلسيوس20بریکس در  4

229,200وضعيت ظاهري 5

697,150(بر حسب اسيد ماليك)اسيدیته کل  6

7 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 8

1,050,500(پس از رسيدن به بریکس طبيعی )الکل اتيليك  9

1,671,250عدد فرمالين 10

1,281,000ساکارز 11

1,929,100(پس از رسيدن فرآورده به بریکس طبيعی)سرب  12

13

پس از رسيدن فرآورده ) (فقط براي فرآورده در بسته بندي قوطی)قلع  

1,929,100(به بریکس طبيعی

1,671,250(پس از رقيق شدن و رسيدن به غلظت طبيعی)انيدرید سولفورو آزاد  14

124,150بسته بندي15

171,900نشانه گذاري 16

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام 17

511,000رنگ افزودنی 18

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده  19

1,136,450باکتري هاي هوازي20

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 21

1,136,450کپك22

1,136,450مخمر23

124,150بسته بندي24

21,340,300

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب کرن بری و آب زغال اخته تغلیظ شده: نام فرآورده    

:وجود 22178: کد فرآورده  - (17029استاندارد ملی  )

مجموع



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

مالحظاتریال

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ ظاهري 2

124,150مواد خارجی 3

401,100 درجه سلسيوس20بریکس در  4

229,200وضعيت ظاهري 5

697,150(بر حسب اسيد ماليك)اسيدیته کل  6

7 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 8

1,050,500(پس از رسيدن به بریکس طبيعی )الکل اتيليك  9

1,671,250عدد فرمالين 10

1,281,000ساکارز 11

1,929,100سرب 12

1,929,100قلع 13

1,671,250انيدرید سولفورو آزاد 14

124,150بسته بندي15

171,900نشانه گذاري 16

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام 17

511,000رنگ افزودنی 18

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده  19

1,136,450باکتري هاي هوازي20

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 21

1,136,450کپك22

1,136,450مخمر23

2,454,350ارسنيك 24

1,929,100سرب 25

1,929,100مس 26

1,929,100روي 27

1,929,100آهن 28

محاسبه ریاضی0مجموع مس و روي و آهن 29

697,150خاکستر کل 30

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  31

1,929,100قلع 32

124,150بسته بندي33

34,404,700

22179: کد فرآورده  - ( 16855استاندارد ملی  )

عنوان ويژگی متمايز در صورت 

:وجود

(کنسانتره گواوا )آب گواوا تغلیظ شده: نام فرآورده    

مجموع



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

مالحظاتریال

85950طعم و بو 1

85950رنگ ظاهري 2

124150مواد خارجی 3

401100 درجه سلسيوس20بریکس در  4

697150(بر حسب اسيد ماليك)اسيدیته کل  5

6 pH229200

124150بسته بندي7

171900نشانه گذاري 8

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام 9

کمیHPLC2626250رنگ مصنوعی مجاز خوراکی  به روش  10

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده  11

1136450کپك12

1136450مخمر13

1136450شمارش کلی ميکروارگانيسم ها 14

2282450MPآنتروباکتریاسه 15 N

1929100MPاشریشياکلی 16 N

401100مواد جامد کل17

1747650قند کل18

2807700استافيلوکوکوس هاي کواگوالز مثبت 19

124150بسته بندي20

21,028,550

عنوان ويژگی متمايز در صورت 

:وجود

مجموع

فراورده يخی خوراکی:نام فرآورده    

20169: کد فرآورده  - ( 3964استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85950طعم و بو 1

2 pH229200

124150بسته بندي3

171900نشانه گذاري 4

697150رطوبت5

2454350ارسنيك 6

1929100سرب 7

1929100مس 8

1929100روي 9

1929100آهن 10

124150پري ظرف 11

697150مواد جامد بدون چربی12

792650چربی13

410650مواد جامد کل14

1671250انيدرید سولفورو آزاد 15

124150بسته بندي16

15,299,100 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت شیره نارگیل:نام فرآورده    

:وجود 22670: کد فرآورده  - ( 12001استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

2,626,250(آسه سولفام / آسپارتام )شيرین کننده  1

511,000رنگ افزودنی 2

85,950وضعيت ظاهري 3

85,950رنگ 4

85,950طعم و بو 5

401,100( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  6

1,747,650قند کل 7

8 pH229,200

353,350(در صورت استفاده)گاز کربنيك  9

1,050,500الکل اتيليك 10

2,626,250(HPLC)کافئين  11

1,136,450شمارش کلی باکتري هاي هوازي مزوفيل12

1,136,450ميکروارگانيسم هاي مقاوم به اسيد 13
1,136,450کپك14
1,136,450مخمر15
1,929,100(در بسته بندي قوطی فلزي)قلع  16
124,150بسته بندي 17

124,150پري ظرف 18
171,900نشانه گذاري 19

16,698,250 مجموع

نوشیدنی چای سرد :  نام فرآورده    

20957: کد فرآورده  - ( 3845,,17528,استاندارد ملی  )

عنوان ويژگی متمايز در صورت 

:وجود



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

124,150مواد خارجی 1

85,950طعم و بو2

124,150قابليت حل 3

2,626,250(آسه سولفام / آسپارتام )شيرین کننده  4

85,950رنگ 5

6 pH (پس از رقيق و حل شدن در آب)229,200

401,100(پس از رقيق و حل شدن در آب) ( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  7

1,747,650(پس از رقيق و حل شدن در آب)قند کل  8

697,150(پس از رقيق و حل شدن در آب)خاکستر کل  9

697,150رطوبت 10

878,600(پس از رقيق و حل شدن در آب)خاکستر نامحلول در اسيد کلریدریك  11

12
پس از رقيق و حل شدن در ) (بر حسب اسيد سيتریك)اسيدیته کل  

(آب
697,150

2,454,350(پس از رقيق و حل شدن در آب)ارسنيك  13

1,929,100(پس از رقيق و حل شدن در آب)سرب  14

1,136,450شمارش کلی ميکروارگانيسم ها 15

1,136,450کپك و مخمر16

1,575,750MPکلی فرم17 N

1,929,100MPاشریشيا کلی 18 N

2,282,450MPانتروباکتریاسه 19 N

1,671,250دي اکسيد گوگرد آزاد20

171,900نشانه گذاري 21

124,150بسته بندي 22

22,805,400 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت پودر نوشیدنی فوری: نام فرآورده    

:وجود 11330: کد فرآورده  - ( 4714استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955،000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

124,150وضعيت ظاهري بسته بندي 1

124,150مواد خارجی 2

124,150حشرات 3

124,150کپك زدگی 4

85,950ذرات سوخته و سياه رنگ 5

85,950رنگ 6

85,950بو 7

85,950مزه 8

124,150بافت 9

401,100مواد جامد محلول در آب بدون احتساب نمك برحسب درجه بریکس 10

11 pH229,200

878,600خاکسترغيرمحلول در اسيدکلریدریك 12

878,600نمك موجود در گوجه فرنگی 13

1,671,250نشاسته 14

1,929,100قلع15

1,929,100سرب16

1,747,650بقایاي ریسه هاي کپك 17

124,150بسته بندي 18

171,900نشانه گذاري 19

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 20

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 21

1,136,450کپك22

1,136,450مخمر23

16,005,800

    عنوان ويژگی متمايز در صورت پوره گوجه فرنگی :نام فرآورده 

:وجود 11321: کد فرآورده  - (14341استاندارد ملی  )

مجموع



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955،000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950شکل ظاهري 1

85,950طعم و بو 2

85,950رنگ ظاهري 3

124,150مواد خارجی 4

401,100 درجه سلسيوس20مواد جامد محلول در آب، بریکس در  5

439,300مواد جامد نامحلول در آب 6

697,150خاکستر کل 7

697,150قليائيت خاکستر بر حسب کربنات پتاسيم 8

697,150(بر حسب اسيد ماليك )اسيدیته کل  9

10 pH 229,200

697,150قندهاي احيا کننده 11

1,050,500الکل اتيليك 12

1,671,250عدد فرمالين 13

1,281,000ساکارز 14

اسپکتروفتومتري1,155,000کمی-هيدروکسی متيل فورفورال  15

7,888,300مانده آفت کش ها 16

SO21,671,250انيدرید سولفورو آزاد  17

3,676,750(پس از رسيدن به بریکس طبيعی) (پوره سيب تغليظ شده)پاتولين  18

1,929,100سرب19

1,929,100(در بسته بندي قوطی فلزي)قلع  20

511,000رنگ افزودنی21

اسپکتروفتومتري1,155,000(بنزوات و سوربات  )نگهدارنده 22

124,150بسته بندي 23

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 24

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 25

1,136,450کپك و مخمر26

32,226,750

    پوره سیب :نام فرآورده 

مجموع

21737: کد فرآورده  - (5210استاندارد ملی  )

عنوان ويژگی متمايز در صورت 

:وجود



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955،000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

124,150مواد خارجی 1

511,000رنگ افزودنی 2

85,950وضعيت ظاهري 3

85,950طعم و بو 4

439,300مواد جامد نامحلول درآب 5

401,100(درجه بریکس)مواد جامد محلول در آب  6

697,150خاکستر کل 7

878,600قليائيت خاکستر 8

697,150اسيدیته کل 9

10 pH 229,200

1,050,500الکل اتيليك 11

697,150قندهاي احيا کننده 12

1,281,000ساکارز 13

1,671,250عدد فرمالين 14

1,671,250انيدرید سولفورو 15

اسپکتوفتومتري1,155,000کمی- هيدروکسی متيل فورفورال  16

1,929,100(pb)سرب : آالینده هاي فلزي  17

1,929,100در بسته بندي قوطی(sn)قلع : آالینده هاي فلزي  18

124,150پري ظرف 19

171,900نشانه گذاري 20

2,101,000شيرین کننده مصنوعی اسپارتام ، آسه سولفام 21
اسپکتوفتومتري1,155,000(بنزوات ، سوربات )نگهدارنده  22
1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 23

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 24

1,136,450کپك و مخمر25

124,150بسته بندي 26

23,154,250 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت انواع پوره میوه    :نام فرآورده    

:وجود 20800: کد فرآورده  - ( 11692استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955،000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

124,150مواد خارجی 1

697,150رنگ افزودنی 2

85,950وضعيت ظاهري 3

85,950طعم و بو 4

439,300مواد جامد نامحلول درآب 5

401,100(درجه بریکس)مواد جامد محلول در آب  6

697,150خاکستر کل 7

878,600قليائيت خاکستر 8

697,150اسيدیته کل 9

10 pH 229,200

1,050,500الکل اتيليك 11

697,150قندهاي احيا کننده 12

1,747,650ساکارز 13

1,671,250عدد فرمالين 14

1,671,250انيدرید سولفورو 15

اسپکتوفتومتري1,575,750کمی- هيدروکسی متيل فورفورال  16

1,929,100 سرب17

2,454,350ارسنيك18

1,929,100مس 19

1,929,100آهن 20

1,929,100روي 21

1,929,100در بسته بندي قوطی(sn) قلع 22

124,150پري ظرف 23

171,900نشانه گذاري 24

2,101,000شيرین کننده مصنوعی اسپارتام ، آسه سولفام 25
اسپکتوفتومتري1,575,750(بنزوات ، سوربات )نگهدارنده  26
1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 27

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 28

85,950رنگ ظاهري 29

7,888,300باقيمانده سموم و آفت کش 30

85,950عوامل ناپدیرفتنی 31

1,136,450کپك و مخمر32

401,100مواد جامد نا محلول در آب 33

124,150بسته بندي 34

41,351,500

عنوان ويژگی متمايز در صورت پوره زرشك :نام فرآورده    

:وجود 22769: کد فرآورده  - ( 13804استاندارد ملی  )

مجموع



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

مالحظاتریال

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ ظاهري 2

124,150مواد خارجی 3

401,100 درجه سلسيوس20بریکس در  4

229,200وضعيت ظاهري 5

697,150اسيدیته کل 6

7 pH229,200

697,150قندهاي احيا کننده 8

1,050,500الکل اتيليك 9

1,671,250عدد فرمالين 10

1,281,000ساکارز 11

1,929,100سرب 12

1,929,100قلع 13

1,671,250انيدرید سولفورو آزاد 14

124,150بسته بندي15

171,900نشانه گذاري 16

2,626,250شيرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام 17

511,000رنگ افزودنی 18

1,155,000(بنزوات، سوربات )نگهدارنده  19

1,136,450باکتري هاي هوازي20

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 21

1,136,450کپك22

1,136,450مخمر23

اسپکتوفتومتري1,155,000کمی- هيدروکسی متيل فورفورال  24

1,929,100سرب 25

697,150خاکستر کل 26

267,400( درجه سلسيوس20در )چگالی  27

124,150بسته بندي28

25,388,950

عنوان ويژگی متمايز در صورت آب تمشك تغلیظ شده: نام فرآورده    

:وجود 22764: کد فرآورده  - (20129استاندارد ملی  )

مجموع



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

مالحظاتریال

91,000مواد خارجی 1

511,000رنگ افزودنی 2

1,155,000نگهدارنده بنزوات سدیم، سوربات 3

63,000وضعيت ظاهري 4

63,000طعم و بو 5

63,000رنگ ظاهري 6

294,000( درجه سلسيوس20بریکس در )مواد جامد محلول در آب  8

511,000باقيمانده خشك 9

511,000خاکستر کل 10

511,000(اسيد سيتریك)اسيدیته کل 11

12 pH168,000

770,000الکل اتيليك 14

511,000قندهاي احيا کننده 15

1,281,000ساکارز 16

896,000عدد فرمالين 17

896,000انيدرید سولفورو 19

1,414,000(pb)سرب   20

1,414,000براي قوطی فلزي(sn) قلع 21

91,000پري ظرف 22

833,000باکتریهاي مقاوم به اسيد 23

896,000باکتریهاي اسيد الکتيك 24

833,000کپك و مخمر25

1,925,000شيرین کننده مصنوعی آسه سولفام، آسپارتام 26

91,000بسته بندي 28

126,000نشانه گذاري 30

15,918,000 مجموع

عنوان ويژگی متمايز در صورت نکتار پشین فروت: نام فرآورده    

:وجود 22761: کد فرآورده  - ( 19920استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955،000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

85,950بافت1

85,950طعم 2

85,950رنگ ظاهري 3

124,150مواد خارجی 4

401,100 درجه سلسيوس20مواد جامد محلول در آب، بریکس در  5

HPLCروش 2,500,000(در مجموع و یا بتنهایی )فروکتوز،گلوگز ، ساکارز 6

697,150اسيدیته کل 7

8 pH 229,200

697,150قندهاي احيا کننده 9

1,050,500الکل اتيليك 10

1,671,250عدد فرمالين 11

اسپکتروفتومتري1,155,000کمی-هيدروکسی متيل فورفورال  12

SO21,671,250انيدرید سولفورو آزاد  13

محاسبه ریاضی0نسبت گلوگز به فروکتوز14

1,929,100سرب15

1,929,100(در بسته بندي قوطی فلزي)قلع  16

511,000رنگ افزودنی17

1,925,000شيرین کننده مصنوعی آسه سولفام، آسپارتام 18

اسپکتروفتومتري1,155,000(بنزوات و سوربات  )نگهدارنده 19

124,150بسته بندي 20

1,136,450باکتري هاي مقاوم به اسيد 21

1,671,250باکتري هاي اسيد الکتيك 22

1,136,450کپك و مخمر23

21,972,100 مجموع

    عنوان ويژگی متمايز در صورت پوره توت فرنگی :نام فرآورده 

:وجود 22740: کد فرآورده  - (22129استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 

 955.000کار کارشناسی ابالغی

ریال

مالحظات

1 pH229,200

1,403,850ارسنيك 2

1,929,100( ميلی ليتر50در )اسپور کلستریدیوم هاي احيا کننده سولفيت  3

1,671,250( ميلی ليتر250در )اشریشياکلی یا کليفرم هاي گرما پاي  4

1,317,900( ميلی ليتر250در )انتروکوك هاي روده اي  5

1,671,250آنتی موان 6

1,050,500باریم 7

1,575,750بورات 8

1,403,850جيوه 9

802,200(بر حسب کربنات کلسيم)سختی کل  10

1,671,250سرب 11

1,671,250سلنيوم 12

1,317,900( ميلی ليتر250در )سودموناس آئروژینوزا  13

1,671,250سولفات 14

1,136,450سيانيد 15

85,950طعم و بو 16

1,575,750فلوئور 17

1,671,250کادميوم 18

1,671,250کرم 19

1,671,250( ميلی ليتر250در )کل کليفرم ها  20

878,600کلرید 21

1,050,500کلسيم 22

1,671,250مس 23

1,671,250منگنز 24

1,050,500منيزیم 25

26
بسته بندي

124,150

171,900(غير از نام و نوع فرآورده)نشانه گذاري  27

1,575,750(NO3بر حسب )نيترات  28

NO21,050,500نيتریت بر حسب  29

1,671,250نيکل 30

31
اشعه آلفا 

0
صرفا توسط سازمان انرژي 

اتمی انجام می شود

32
اشعه بتا 

0
صرفا توسط سازمان انرژي 

اتمی انجام می شود

    عنوان ويژگی متمايز در صورت آب معدنی طبیعی بسته بندی شده:نام فرآورده 

:وجود 11109: کد فرآورده  - ( 2441استاندارد ملی  )



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

تترا کلرید کربن 33

دي کلرومتان 34

دي کلرواتان - 2و 1 35

 دي کلرو اتن2و 1 36

تري کلرو اتن 37

تترا کلرواتن 38

بنزن 39

تولوئن 40

زایلن ها 41

اتيل بنزن 42

استيرن 43

پيرن (a) شاخص بنزو 44

منوکلرو بنزن 46

دي کلرو بنزن - 2و 1  47

دي کلرو بنزن - 4و 1  48

تري کلرو بنزن - 3 و 2و 1 49

تري کلرو بنزن - 4 و 2و 1 50

تري کلرو بنزن - 5 و 3و 1 51

52  فتاالت (اتيل هگزیل - 2)دي 

اکریل آميد 53

اپی کلرو هيدرین 54

هگزا کلرو بوتادین 55

اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد 56

نيتریلو تري استيك اسيد 57

دي برومو اتان - 2و 1 58

دیوکسان - 4و 1  59

متيل ترشري بوتيل اتر 60

ميکروکيستين 61

وینيل کلراید 62

ترکيبات شيميایی آلی به 

 GC/MSروش 

قيمت  -(کروماتوگرافی گازي)

افزایش -  ترکيب 47پایه تا 

به قيمت پایه بر اساس 

  ترکيب 10افزایش  یك تا 

 به ميزان GC/MSبه روش

511000

5,782,000



نوشیدنی ها و آب-  تعرفه 

آالکلر 63

آلدیکارب 64

آلدرین و دي آلدرین 65

آترازین 66

هيدروکسی آترازین 67

کربوفوران 68

کلردان 69

کلرپيریفوس 70

کلروتولورن 71

سيانازین 72

73  ت دي کلرو دي فنيل تري کلرواتان.د.د

کلروپروپان - 3دي برومو  - 2و 1 74

دي کلرو فنوکسی استيك اسيد - 4و 2 75

دي کلرو پروپان - 2و 1 76

دي کلرو پروپن - 3و 1  77

اندرین 78

ایزوپروتورون 79

ليندان 80

کلروفنوکسی - 4- متيل  - 2) -  81 ) 4استيك اسيد 

متوکسی کلر 82

متوالکلر 83

مولينات 84

پندي متالين 85

پنتا کلروفنل 86

پرمترین 87

پيري پروکسيفن 88

سيمازین 89

تري فلورالين 90

تربوتيل آزین 91

دي متوات 92

93 DB- 4و2

دي کلرو پروپ 94

فنوپروپ 95

مکو پروپ 96

تري کلرو فنوکسی استيك اسيد - 5 و 4و 2 97

63,000وضعيت ظاهري 98

49,741,050

5,782,000

سموم و آفت کش به روش 

GC/MS ( کروماتوگرافی

 سم 47قيمت پایه تا  -(گازي

افزایش به قيمت پایه بر - 

  10اساس افزایش  یك تا 

 به GC/MSسم به روش

511000ميزان 

مجموع


