
نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950رنگ 1

85,950بو و طعم 2

1,575,750پروتئين 3

792,650چربی 4

511,000مواد جامد کل پس از کسر شكر 5

2,444,800(ساکارز )شكر  6

7 PH229,200

1,575,750MPکلی فرم8 N

1,929,100MPاشریشيا کلی 9 N

2,807,700MPاستافيلو کوک های گواکو الز مثبت10 N

2,807,700سالمونال 11

1,136,450کپک و مخمر12

439,300 روز10 درجه 30گرمخانه گذاری  13

439,300 روز7 درجه 55گرمخانه گذاری  14

1,136,450 روز10 درجه 30شمارش کلی ميكروارگانيسم ها   15

1,136,450 روز7 درجه 55شمارش کلی ميكروارگانيسم ها   16

124,150بسته بندی 17

171,900نشانه گذاری 18

124,150وزن/ حجم  19

19,553,700

چای، قهوه و دمنوش-  تعرفه 

مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 

:صورت وجود 11474: کد فرآورده  - ( 9638استاندارد ملی  )

(غير لبنی )سویا شير ساده پاستوریزه  : نام فرآورده    



چای، قهوه و دمنوش-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

511,000رنگ افزودنی 1

85,950ظاهر چای خشک 2

85,950رنگ ذرات چای خشک 3

85,950طعم و بو 4

124,150اجزای ناخواسته 5

124,150مواد خارجی 6

124,150(کپک زدگی)کاستی ها  7

124,150آفت 8

124,150آفت زدگی 9

85,950رنگ نوشابه 10

85,950رنگ تفاله 11

85,950عطر نوشابه 12

85,950طعم نوشابه 13

697,150رطوبت 14

697,150خاکستر کل 15

878,600خاکستر محلول در آب نسبت به خاکستر کل 16

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 17

878,600قليائيت خاکستر محلول در آب 18

525,250عصاره آبی 19

1,050,500فيبر خام 20

روش وزن سنجی878,600کافئين 21

2,454,350ارسنيک 22

1,929,100مس 23

1,929,100سرب 24

1,929,100کادميم 25

2,454,350جيوه 26

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسم ها 27

1,575,750MPکليفرم ها 28 N

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 29

1,136,450کپک30

شناسایی1,575,750آنتروکوکوس های روده ای 31

124,150بسته بندی 32

171,900نشانه گذاری 33

124,150وزن خالص 34

عنوان ویژگی متمایز در چای معطر: نام فرآورده    

:صورت وجود 20929: کد فرآورده  - ( 17226استاندارد ملی  )



چای، قهوه و دمنوش-  تعرفه 

7,888,300مانده آفت کش ها 35

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 36

1,747,650پلی فنل کل 37

4,383,450درصد کل کاتچين ها 38

محاسبه ریاضی0نسبت کل کاتچين ها به کل پلی فنل ها 39

40,850,200 مجموع



چای، قهوه و دمنوش-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

697,150رطوبت 1

697,150خاکستر کل 2

878,600خاکستر محلول در آب نسبت به خاکستر کل 3

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 4

1,050,500فيبر خام 5

525,250عصاره آبی چای 6

koh878,600قليایت خاکستر محلول درآب برحسب  7

روش وزن سنجی878,600کافئين 8

85,950عوامل ناپذیرفتنی 9

85,950ظاهر چای خشک 10

85,950رنگ ذرات چای خشک 11

85,950عطر و طعم 12

85,950رنگ نوشابه چای سفيد 13

85,950رنگ تفاله 14

85,950عطر نوشابه 15

85,950طعم و مزه نوشابه چای سفيد 16

124,150کاستی ها 17

124,150بسته بندی 18

171,900نشانه گذاری 19

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها20

1,575,750MPکلی فرم ها 21 N

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 22

1,136,450کپک23

شناسایی1,575,750آنتروکوکوس های روده ای 24

7,888,300باقيمانده سموم و آفت کش ها 25

2,454,350آرسنيک 26

2,454,350جيوه 27

1,929,100سرب 28

1,929,100کادميوم 29

1,929,100مس 30

1,747,650کل پلی فنل ها 31

4,383,450کل کاتچين ها 32

محاسبه ریاضی0نسبت کل کاتچين ها به کل پلی فنل ها 33

38,925,800

عنوان ویژگی متمایز در چای سفيد: نام فرآورده    

:صورت وجود 22190: کد فرآورده  - ( 19047استاندارد ملی  )

مجموع



چای، قهوه و دمنوش-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950(رویت )ظاهر چای خشک 1

85,950رنگ ذرات چای خشک 2

124,150مواد خارجی در چای خشک 3

85,950عطر نوشابه چای 4

124,150اجزای ناخواسته بر پایه سنگينی 5

124,150آفات و حشرات 6

85,950رنگ نوشابه چای سبز 7

8
(کپک زدگی ، کهنگی، ماندگی ، سوختگی ، پوسيدگی ،بوگرفتگی )کاستی ها  

124,150

85,950عطر نوشابه چای 9

85,950مزه نوشابه چای 10

85,950رنگ تفاله چای 11

697,150رطوبت 12

697,150خاکستر کل 13
878,600خاکستر محلول در آب نسبت به خاکستر کل 14
878,600خاکستر نامحلول در اسيد 15

878,600قليائيت خاکستر محلول در اب 16

525,250عصاره آبی چای 17

1,050,500فيبر خام 18

2,454,350ارسنيک 19

2,454,350جيوه 20

1,929,100سرب 21

1,929,100مس 22

1,929,100کادميوم 23

7,888,300باقيمانده سموم و آفت کش ها 24

روش وزن سنجی878,600کافئين 25

1,747,650پلی فنل کل 26

4,383,450درصد کل کاتچين ها 27

محاسبه ریاضی0نسبت کل کاتچين ها به کل پلی فنل ها 28

124,150وزن هربسته 29

171,900نشانه گذاری 30

1,575,750MPکليفرم 31 N

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 32

1,136,450کپک33

عنوان ویژگی متمایز در 

:صورت وجود 11218: کد فرآورده  - ( 10768استاندارد ملی  )

چای سبز: نام فرآورده    



چای، قهوه و دمنوش-  تعرفه 

966,000شمارش کلی ميكروارگانيسم ها34

شناسایی1,575,750آنتروکوکوس های روده ای 35

124,150بسته بندی 36

39,166,000 مجموع



چای، قهوه و دمنوش-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

697,150رطوبت 1

697,150خاکستر کل 2

878,600خاکستر محلول در آب  نسبت به خاکستر کل 3

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 4

878,600قليائيت خاکستر محلول در اب 5

525,250عصاره آبی 6

روش وزن سنجی878,600کافئين 7

1,050,500فيبر خام 8

124,150بسته بندی 9

171,900نشانه گذاری 10

1,929,100سرب 11

2,454,350ارسنيک 12

1,929,100مس 13

1,929,100کادميوم 14

2,454,350جيوه 15

124,150مجموعه اجزای ناخواسته بر پایه سنگينی به درصد در چای خشک 16

85,950ظاهر چای خشک 17

85,950رنگ ذرات چای خشک 18

124,150مواد خارجی در چای خشک 19

124,150در چای خشک (کپک )کاستی ها  20

85,950رنگ نوشابه چای 21

85,950رنگ تفاله چای 22

85,950عطر نوشابه چای 23

85,950طعم نوشابه چای 24

511,000رنگ افزودنی 25

1,155,000MPکلی فرم ها 27 N

1,317,900شمارش کلی ميكروارگانيسم ها28

شناسایی875,000اشریشياکلی29

شناسایی1,155,000انتروکوکوس روده ای30

1,136,450کپک31

24,515,000

عنوان ویژگی متمایز در چای کيسه ای: نام فرآورده    

:صورت وجود 11098: کد فرآورده  - ( 3119استاندارد ملی  )

مجموع



چای، قهوه و دمنوش-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

1,575,750MPباکتری کليفرم 1 N

شناسایی1,193,750اشرشياکلی 2

1,136,450کپک3

525,250عصاره آبی جای خالص داخلی 4

697,150خاکستر کل 5

878,600خاکستر محلول در آب نسبت به خاکستر کل 6

878,600قليائيت خاکستر محلول چای در آب 7

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 8

1,050,500فيبر خام 9

697,150رطوبت 10

روش وزن سنجی878,600کافئين 11

124,150بسته بندی 12

171,900نشانه گذاری 13

85,950(رویت)ظاهر چای خشک  14

85,950رنگ ذرات جای خشک 15

124,150مواد خارجی چای خشک 16

17
برپایه سنگينی (ساقه غيرمتعارف-پرضخيم-دمار-پو)مجموع اجزای ناخواسته 

124,150

124,150در چای خشک (کپک)کاستی ها 18

85,950عطر چای خشک 19

85,950رنگ نوشابه چای 20

85,950رنگ تفاله 21

85,950عطر نوشابه 22

85,950مزه نوشابه 23

124,150مواد خارجی نوشابه 24

511,000رنگ افزودنی 25

525,250عصاره آبی چای خالص خارجی و مخلوط چای داخلی و خارجی 26

2,454,350ارسنيک 27

2,454,350جيوه 28

1,929,100سرب 29

1,929,100مس 30

1,929,100کادميوم 31

7,888,300باقيمانده سموم و آفت کش ها 32

63,000طعم دهنده 33

عنوان ویژگی متمایز در 

:صورت وجود 11318: کد فرآورده  - ( 623استاندارد ملی  )

چای سياه: نام فرآورده    



چای، قهوه و دمنوش-  تعرفه 

4,383,450(آزمون اختياری )پلی فنل کل  34

124,150وزن هر بسته 35

0(حسی )شيرین کننده 36

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها37

شناسایی1,575,750آنتروکوکوسهای روده ای 38

38,688,050 مجموع



چای، قهوه و دمنوش-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ 2

124,150مواد خارجی 3

697,150رطوبت 4

697,150(بر اساس ماده خشک)خاکستر کل  5

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

878,600(نسبت به خاکستر کل)خاکستر محلول در آب 7

8
(بر حسب اسيد کلریدریک)(بر اساس ماده خشک)قليائيت خاکستر محلول  

878,600

525,250(عصاره آبی براساس ماده خشک)مواد محلول در آب 9

HPLC2,101,000 - (براساس ماده خشک)کافئين 10

124,150بسته بندی 11

171,900نشانه گذاری 12

A5,176,100اکراتوکسين  13

12,424,550

عنوان ویژگی متمایز در قهوه بو داده و سایيده شده: نام فرآورده    

:صورت وجود 21785: کد فرآورده  - ( 4388استاندارد ملی  )

مجموع



چای، قهوه و دمنوش-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950وضعيت ظاهری 1

85,950رنگ 2

85,950طعم 3

124,150اندازه ذرات 4

85,950ناپذیرفتنی 5

697,150رطوبت 6

878,600(براساس ماده خشک بدون چربی)خاکستر نامحلول در اسيد 7

1,050,500(بر اساس ماده خشک بدون چربی)فيبرخام 8

1,929,100سرب 9

2,454,350ارسنيک 10

1,929,100کادميوم 11

1,136,450شمارش کلی ميكروارگانيسمها12

2,282,450MPانتروباکتریاسه 13 N

شناسایی1,193,750اشریشياکلی 14

1,136,450کپک و مخمر15

2,807,700سالمونال 16

17 pH229,200

697,150(براساس ماده خشک بدون چربی)خاکستر کل 18

792,650(پرچرب)چربی 19

124,150بسته بندی 20

171,900(در سایر بندها)نشانه گذاری 21

19,978,600 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 

:صورت وجود 11231: کد فرآورده  - ( 383استاندارد ملی  )

پودر کاکائو: نام فرآورده    



چای، قهوه و دمنوش-  تعرفه 

ردیف

نام آزمون

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950طعم و بو 1

85,950رنگ 2

124,150مواد خارجی 3

124,150یكنواختی 4

439,300قابليت انحالل در آب جوش 5

439,300قابليت انحالل در آب سرد 6

697,150رطوبت 7

697,150(بر اساس ماده خشک)خاکستر کل 8

878,600(بر اساس ماده خشک)قليائيت خاکستر محلول  9

525,250(عصاره آبی)مواد محلول در آب 10

HPLC2,101,000 - (براساس ماده خشک)کافئين 11

124,150بسته بندی 12

171,900نشانه گذاری 13

A5,176,100اکراتوکسين  14

11,670,100

عنوان ویژگی متمایز در قهوه فوری: نام فرآورده    

:صورت وجود 21844: کد فرآورده  - ( 3623استاندارد ملی  )

مجموع



چای، قهوه و دمنوش-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950رنگ 1

روش کروماتوگرافی صفحه نازک697,150رنگ مصنوعی 2

85,950شفافيت 3

124,150ناپذیرفتنی ها و مواد خارجی 4

697,150رطوبت 5

697,150خاکستر کل 6

878,600خاکستر نامحلول در اسيد 7

85,950عطر و بو 8

124,150بسته بندی 9

124,150وزن بسته ها 10

171,900نشانه گذاری 11

3,772,250 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 

:صورت وجود 11441: کد فرآورده  - ( 2506و 13966استاندارد ملی  )

مخلوط گياهی معطر بر پایه زعفران-  دم نوش : نام فرآورده    



چای، قهوه و دمنوش-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950وضعيت ظاهری 1

525,250ریزش آزاد 2

85,950رنگ 3

85,950طعم و بو 4

85,950عوامل ناپذیرفتنی 5

697,150رطوبت 6

1,747,650(براساس ماده خشک بدون چربی)قند کل 7

697,150(بر اساس ماده خشک بدون چربی)خاکستر کل 8

878,600(بر اساس ماده خشک بدون چربی)خاکستر نامحلول در اسيد 9

792,650(کم چرب)چربی  10

124,150قابليت حل شدن 11

12 pH( درصد10محلول )229,200

124,150بسته بندی 13

171,900نشانه گذاری 14

124,150وزن خالص 15

5,252,500 آفالتوکسين توتال16

در صورتيكه هر دو آزمون تواما و یا 

: آفالتوکسين توتال به تنهایی باشد 

 B1آفالتوکسين /  ریال 3000000

 ریال2955000: به تنهایی 

1,929,100سرب 17

2,454,350ارسنيک 18

1,929,100مس 19
18,020,850 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در  پودر شکالت داغ: نام فرآورده    

:صورت وجود 21784: کد فرآورده  - ( 16884استاندارد ملی  )



چای، قهوه و دمنوش-  تعرفه 

نام آزمونردیف

هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 

 ریال955،000ابالغی

مالحظات

85,950 وضعيت ظاهری1

85,950 رنگ2

3 P H  2,282,450

697,150 خاکستر کل4

697,150 رطوبت5

1,575,750(درصد است30در فرآورده هایی که شيرخشک آن کمينه ) پروتئين 6

792,650 چربی7

85,950 طعم8

1,747,650 قند کل گرم درصد گرم9

124,150 مواد خارجی10

124,150 قابليت حل شدن در آب11

124,150 بسته بندی12

171,900 نشانه گذاری13

1,929,100 سرب14

2,454,350 ارسنيک15

1925000...آسپارتام و  ) شيرین کننده مصنوعی 16

2,101,000(HPLC) کافئين 17

A5,176,100اکراتوکسين  18

525,250 ریزش آزاد19

22,705,800 مجموع
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