
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 بو،عطر و طعم1
91,000 آثار کپک زدگی2
91,000 حشرات زنده و مرده و قطعات بدن آنها3
91,000 آلودگی قابل رویت (حاصل از جوندگان)4
91,000 مواد خارجی5
91,000 ریزوم معیوب6
511,000رطوبت7
511,000 خاکستر کل بر اساس ماده خشک8
644,000 خاکستر نامحلول در اسید بر اساس ماده خشک9
1,155,000 قدرت رنگی بر اساس محتواي کورکومینوئید10
91,000وضعیت ظاهري بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12

833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها13

شمارش کلنی966,000 کلی فرم14
شناسایی875,000 اشرشیا کلی15
شمارش کلنی1,736,000 باسیلوس سرئوس16
شمارش کلنی2,058,000 کلستریدیوم پرفرنژانس17
833,000کپک18
1,736,000 تخم انگل19

12,593,000

 تعرفه - ادویه و چاشنی

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   	 زردچوبه ( درسته و ساییده)
( استاندارد ملی 252 ) - کد فرآورده : 11209

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 ویژگی هاي ظاهري، حسی و ناپذیرفتنی1
511,000 رطوبت2
644,000 خاکستر نامحلول در اسید3
co2 259,000 قابل استفاده4
co2 259,000 باقی مانده5
1,414,000 سرب6
1,799,000 آرسنیک7
91,000 بسته بندي8
126,000 نشانه گذاري9

5,166,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : بیکینگ پودر
( استاندارد ملی 2879 ) - کد فرآورده : 11272
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 بو1
91,000 مواد خارجی2
91,000 آسیب دیدگی3
91,000 آلودگی4
91,000 آفت5
91,000 آفت زدگی6
511,000 رطوبت7
5,782,000 مانده آفت کش ها8
91,000 بسته بندي9
91,000طبقه بندي10
126,000 نشانه گذاري11

7,119,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : لیموترش خشک
( استاندارد ملی 7931 ) - کد فرآورده : 20124
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

91,000 موادخارجی مربوط به گیاه1
91,000 موادخارجی مربوط به محیط2
63,000 رنگ3
63,000 بو و مزه4
91,000 افت5
511,000 رطوبت6
511,000 خاکستر کل براساس ماده خشک7
644,000 خاکستر نامحلول در اسید براساس ماده خشک8
1,281,000 سولفور الیل9
شمارش کلنی966,000 کلی فرم ها10
شناسایی875,000 اشرشیاکلی11
833,000کپک12
126,000 نشانه گذاري13
91,000 بسته بندي14

6,237,000

			نام فرآورده : پودر سیر

مجموع

( استاندارد ملی 5999 ) - کد فرآورده : 11315
عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 بو و مزه1
91,000 حشرات، گپک2
91,000 اندازه ذرات3
511,000 رطوبت4
511,000 خاکستر کل براساس ماده خشک5
644,000 خاکستر نامحلول در اسید براساس ماده خشک6
644,000 خاکستر نامحلول در اب براساس ماده خشک7
770,000 فیبرخام8
1,029,000 روغن هاي فرار9
91,000 موادخارجی مربوط به گیاه10
91,000 موادخارجی مربوط به محیط11
91,000 موادکانی12
محاسبات ریاضی0 مجموع مواد خارجی13
91,000 بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15

4,844,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : گلپر
( استاندارد ملی 4185 ) - کد فرآورده : 11316

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

91,000 موادخارجی1
63,000طعم و بو2
63,000تمیزي3
91,000 حشرات، کپک4
91,000آلودگی ناشی از جوندگان5
511,000 رطوبت6
511,000 خاکستر کل براساس ماده خشک7
644,000 خاکستر نامحلول در اسید براساس ماده خشک8
511,000 رنگ افزودنی9
126,000 نشانه گذاري10

2,702,000

( استاندارد ملی 5563 ) - کد فرآورده : 11317

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سماق

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ1
91,000 یکنواختی2
63,000 بو و مزه3
91,000 درصد خردل4
511,000 رطوبت5
511,000 اسیدیته برحسب اسید استیک6
7pH 168,000
644,000 نمک8
511,000 خاکستر9
اسپکتروفتومتري1,925,000 نگهدارنده هاي مجاز10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها13
2,058,000 سالمونال14
شناسایی875,000 اشریشیا کلی15
896,000 باکتریهاي اسید الکتیک ناجور تخمیر16
833,000کپک17
833,000مخمر18

11,123,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سس خردل ( استاندارد ملی 4552، 19462 ) - کد فرآورده : 11421
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 وضیعت ظاهري1
63,000 طعم و بو2
91,000 مواد خارجی3
644,000 خلوص4
322,000 مواد نامحلول در آب5
6So 4 896,000 سولفات بر حسب
511,000 رطوبت7
8Ca 770,000 کلسیم برحسب
9Mg 770,000 منیزیم بر حسب
10pH168,000
644,000  میزان ید11
1,799,000 ارسنیک12
1,414,000 مس13
1,414,000 سرب14
1,414,000 کادمیوم15
1,799,000 جیوه16
1,414,000 آهن17
91,000 بسته بندي18
126,000 نشانه گذاري19
644,000 فروسیانید سدیم یا پتاسیم20

15,057,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : نمک خوراکی یددار
( استاندارد ملی 1195  ) - کد فرآورده : 11429

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 بو و مزه1
63,000 رنگ2
63,000 زبري3
91,000 مواد خارجی4
63,000 ناپذیرفتنی ها5
511,000 بیشینه رطوبت6
511,000 بیشینه خاکستر کل7
644,000 بیشینه خاکستر نامحلول در اسید8
1,029,000 کمینه روغن فرار(اسانس)9
770,000 بیشینه کلسیم بر حسب اکسید کلسیم10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها13
شمارش کلنی966,000 کلی فرم ها14
شناسایی875,000 اشریشیاکلی15
شمارش کلنی1,736,000 باسیلوس سرئوس16
شمارش کلنی2,058,000 کلستریدیوم پرفرنژانس17
833,000کپک18
1,736,000 تخم انگل19

13,062,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : زنجبیل
( استاندارد ملی 536  ) - کد فرآورده : 11445
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 بو1
63,000 طعم2
91,000 کپک قابل رویت3
91,000 حشرات(زنده،مرده ،قطعات بدن)4
91,000 آلودگی حاصل از جوندگان5
91,000 مواد خارجی6
91,000 ساقه هاي کسته7
91,000 برگهاي زرد یا قهوه اي8
511,000 رطوبت9
511,000 خاکستر کل بر مبناي ماده خشک10
644,000 خاکستر نامحلول در اسید بر مبناي ماده خشک11
770,000 فیبر خام12
1,029,000 روغن فرار13
91,000 بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها16
شمارش کلنی966,000 کلی فرمها17
شناسایی875,000 اشرشیا کلی18
شمارش کلنی1,736,000 باسیلوس سرئوس19
شناسایی1,155,000 آنتروکوکها20
833,000کپک21
1,736,000 تخم انگل22

12,488,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : ریحان خشک
( استاندارد ملی 3956-5939  ) - کد فرآورده : 20098
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 بو و مزه1
63,000 رنگ2
511,000 رطوبت3
511,000 خاکستر کل براساس ماده خشک4
770,000 عصاره اتري غیر فرار بر اساس ماده خشک5
1,029,000 میزان روغن هاي فرار6
1,414,000 پی پرین7
در فلفل ساییده644,000 خاکستر نامحلول در اسید براساس ماده خشک8
در فلفل ساییده770,000 فیبرخام9
91,000 آفت و افت زدگی10
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها11
شمارش کلنی966,000 کلی فرم ها12
شناسایی875,000 اشرشیاکلی13
شمارش کلنی1,736,000 باسیلوس سرئوس14
شمارش کلنی2,058,000 کلستریدیم پرفرنژانس15
833,000کپک16
1,736,000 تخم انگل17

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال18
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا 
آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد : 

3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به 
تنهایی : 2700000 ریال

126,000 نشانه گذاري19
18,879,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : فلفل سیاه
( استاندارد ملی 1-251  ) - کد فرآورده : 20099
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 بو1
63,000 عطر و طعم2
91,000 کپک قابل رویت3
91,000 حشرات(زنده، مرده، قطعات بدن)4
91,000 آلودگیهاي ناشی از جوندگان5
91,000 مواد خارجی6
511,000 رطوبت7
511,000 خاکستر کل بر مبناي ماده خشک8
644,000 خاکستر نامحلول در اسید بر مبناي ماده خشک9
385,000 عصاره محلول در آب سرد بر مبناي ماده خشک10
126,000 نشانه گذاري11
91,000 بسته بندي12
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها13
شمارش کلنی966,000 کلی فرم14
شناسایی875,000 اشرشیا کلی15
شمارش کلنی1,736,000 باسیلوس سرئوس16
شناسایی1,155,000 آنترو کوك ها17
833,000کپک18
1,736,000 تخم انگل19

10,892,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : شنبلیله خشک
( استاندارد ملی 3227 ) - کد فرآورده : 20100

مجموع

Page 12 of 66



 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 بو1
63,000 مزه2
91,000 آفت و آفت زدگی3
91,000 مواد بیگانه با منشاء گیاهی4
91,000 برگ زرد5
511,000 رطوبت6
511,000 خاکستر کل بر پایه ماده خشک7
644,000 خاکستر نامحلول در اسید بر پایه ماده خشک8
1,029,000 اسانس9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها12
شمارش کلنی966,000 کلی فرم13
شناسایی875,000 اشرشیا کلی14
شمارش کلنی1,736,000 باسیلوس سرئوس15
شناسایی1,155,000 آنتروکوك ها16
833,000کپک17
1,736,000 تخم انگل18

11,445,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : تره خشک
( استاندارد ملی 6599 ) - کد فرآورده : 20101
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 بو1
63,000 مزه2
91,000 آفت و آفت زدگی3
91,000 مواد خارجی4
91,000 نسبت ساقه هاي شکسته به شکل کامل یا خرد شده5
91,000 برگ زرد یا قهوه اي کامل یا خرد شده6
511,000 رطوبت7
511,000 خاکستر کل بر مبناي ماده خشک8
644,000 خاکستر نامحلول در اسید بر مبناي ماده خشک9
1,029,000 اسانس10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها13
شمارش کلنی966,000 کلی فرم14
شناسایی875,000 اشرشیا کلی15
شمارش کلنی1,736,000 باسیلوس سرئوس16
شناسایی1,155,000 آنتروکوك ها17
833,000کپک18
1,736,000 تخم انگل19

11,536,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : ترخون خشک
( استاندارد ملی 3125 ) - کد فرآورده : 20102

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 عطر و طعم و رنگ1
91,000 مواد خارجی گیاهی2
91,000 مواد خارجی3
63,000ناپذیرفتنی ها4
511,000رطوبت5
511,000 خاکستر کل6
644,000 خاکستر نامحلول دراسید برمبناي ماده خشک7
1,029,000 روغن فرار8
126,000 نشانه گذاري9
91,000 بسته بندي10
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها11
شمارش کلنی966,000 کلی فرم12
شناسایی875,000 اشرشیاکلی13
شمارش کلنی1,736,000 باسیلوس سرئوس14
2,058,000کلستریدیوم پرفرنژانس15
833,000کپک16
1,736,000 تخم انگل17

12,257,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : آویشن خشک
( استاندارد ملی 2599 ) - کد فرآورده : 20125
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 طعم1
63,000 بو2
63,000 ناپذیرفتنی3
511,000 رطوبت4
770,000 فیبرخام5
1,029,000 روغن هاي فرار6
644,000 خاکستر نامحلول در اسید براساس ماده خشک7
644,000 نمک8
896,000 نشاسته9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
511,000 رنگ افزودنی12

5,411,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : ادویه کاري
( استاندارد ملی 1440 ) - کد فرآورده : 20126

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 بو1
63,000 مزه2
91,000 آفت3
91,000 آفت زدگی4
511,000 رطوبت5
511,000 خاکستر کل بر پایه ماده خشک6
644,000 خاکستر غیر محلول در اسید کلریدریک بر پایه ماده خشک7
1,029,000 روغنهاي فرار(اسانس)8
91,000 بسته بندي9
126,000 نشانه گذاري10

3,220,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : گرد لیمو ترش
( استاندارد ملی 6003 ) - کد فرآورده : 20127
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 عوامل ناپذیرفتنی1
63,000 بو2
63,000 رنگ3
63,000 مزه4
91,000 بافت5
294,000 مواد جامد محلول در اب در 20 درجه سانتیگراد6
896,000 نشاسته7
تیتراسیون1,155,000 تانن8
9pH 168,000
511,000 ساکارز10
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید استیک11
1,281,000 قند کل12
644,000 نمک13
91,000 پري14
511,000 خاکستر کل15
896,000 اندیس فرمالین16
1,414,000قلع17
1,414,000سرب18
5,782,000باقیمانده سموم آفت کش19
91,000 وزن خالص20
91,000 بسته بندي21
126,000 نشانه گذاري22
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها23
833,000 باکتریهاي مقاوم به اسید24
833,000کپک25
833,000مخمر26

19,551,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : رب انار
( استاندارد ملی 1813 ) - کد فرآورده : 20205
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 بو1
63,000 طعم2
91,000 افت3
روش کروماتوگرافی صفحه نازك511,000 میزان رنگ طبیعی4

511,000 رطوبت5
511,000 خاکستر کل براساس ماده خشک6
644,000 خاکستر نامحلول در اسید براساس ماده خشک7
770,000 عصاره اتري غیر فرار8
91,000 موادخارجی9

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال10
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا 
آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد : 

3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به 
تنهایی : 2700000 ریال

91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12

7,322,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : پاپریکا
( استاندارد ملی 2476 ) - کد فرآورده : 21538

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 طعم و بو1
91,000 موادخارجی2
91,000 افت زنده3
91,000 دانه هاي شکسته4
511,000 رطوبت5
511,000 خاکستر کل براساس ماده خشک6
644,000 خاکستر نامحلول در اسید براساس ماده خشک7
770,000 عصاره اتري غیر فرار بر اساس ماده خشک8
1,029,000 روغن هاي فرار9
63,000 ناپذیرفتنی10
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها11
شناسایی875,000 اشرشیاکلی12
شمارش کلنی966,000 کلی فرم ها13
شمارش کلنی1,736,000 باسیلوس سرئوس14
شمارش کلنی2,058,000 کلستریدیم پرفرنژانس15
1,736,000 تخم انگل16
833,000کپک17
126,000 نشانه گذاري18
91,000 بسته بندي19

13,118,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : زیره سبز
( استاندارد ملی 3677-14 ) - کد فرآورده : 21558

Page 20 of 66



 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

91,000 حشرات زنده و یا مرده ، کپک1
91,000 الودگی قارچی2
91,000 مواد خارجی3
511,000 رطوبت4
511,000 خاکستر کل براساس ماده خشک5
644,000 خاکستر غیر محلول در اسید بر اساس ماده خشک6
1,029,000 روغن هاي فرار بر اساس ماده خشک7

2,968,000

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

511,000 رطوبت1
511,000 خاکستر کل براساس ماده خشک2
644,000 خاکستر نامحلول در اسید براساس ماده خشک3
91,000 موادخارجی مربوط به گیاه4
91,000 موادخارجی مربوط به محیط5
63,000 بو6
63,000 طعم7
91,000 افت8
91,000 میوه هاي نارس و لکه دار9
91,000 میوه هاي شکسته10
91,000 اندازه ذرات11
91,000 بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13

2,555,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : 	زیره زرد روشن
( استاندارد ملی 1186 ) - کد فرآورده : 21563

مجموع

مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : چیلی و کاسپیوم کامل یا ساییده
( استاندارد ملی 1726 ) - کد فرآورده : 21865
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 طعم1
1,155,000 پیکروسین / کروسین / سافرانال2
1,925,000 رنگ افزودنی3
شناسایی1,155,000 انتروکوك4
شناسایی875,000 اشرشیاکلی5
1,029,000 اسپورکلستریدیوم احیاکننده سولفیت6
833,000کپک7
833,000مخمر8
1,799,000 ارسنیک9
1,414,000 سرب10
1,799,000 جیوه11
محاسبه ریاضی است0 مجموع فلزات سنگین12
126,000 نشانه گذاري13
91,000 بسته بندي14

13,097,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : افشانه زعفران
( استاندارد ملی 17034 ) - کد فرآورده : 21994

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 ویژگی حسی(بو و طعم)1
63,000 عوامل ناپذیرفتنی(عاري بودن از حشرات، کپک و...)2
91,000 مواد خارجی3
91,000 دانه هاي معیوب4
511,000 رطوبت5
1,029,000 روغن فرار6
511,000 خاکستر کل بر اساس ماده خشک7
126,000 نشانه گذاري8
91,000 بسته بندي9

2,576,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :هل- دانه  هل
( استاندارد ملی 2-320 ) - کد فرآورده : 22158

مجموع

Page 23 of 66



 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 بو و طعم1
63,000 رنگ2
63,000 وضعیت ظاهري3
91,000 مواد خارجی4
511,000 بیشینه مقدار رطوبت5
511,000 بیشینه درصد وزنی خاکستر کل6
644,000 بیشینه درصد وزنی خاکستر نامحلول در اسید7
1,029,000 کمینه مقدار روغن فرار8
91,000 بسته بندي9
126,000 نشانه گذاري10

3,192,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : دارچین
( استاندارد ملی 799 ) - کد فرآورده : 22132

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 بو وطعم1
91,000 عاري بودن از حشرات، کپک ها و سایر عوامل ناپذیرفتنی2
91,000 مواد با منشاء خارجی3
91,000 کپسول هاي خالی و معیوب4
511,000 میزان رطوبت5
1,029,000 میزان روغن فرار بر اساس ماده خشک6
511,000 خاکستر کل بر اساس ماده خشک7
91,000 بسته بندي8
126,000 نشانه گذاري9

2,604,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : هل- کپسول کامل
( استاندارد ملی 1-320 ) - کد فرآورده : 22193
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 رنگ2
63,000 طعم و بو3
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید استیک4
196,000 چگالی در 20 درجه سلسیوس5
511,000 خاکستر کل6
1,281,000 قند کل7
770,000 الکل باقی مانده8
294,000 ماده جامد کل9
511,000 قند احیا کننده10
1,799,000 آرسنیک11
1,414,000 سرب12
91,000 وزن / حجم خالص13
91,000 پري ظرف14
91,000 بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16
896,000 باقی مانده دي اکسید گوگرد (متا بی سولفیت سدیم)17

8,771,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سرکه بالزامیک
( استاندارد ملی 21142 ) - کد فرآورده : 22230

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

91,000 آفت زنده1
91,000 قطعات سوخته و برشته2
91,000 کپک زدگی3
91,000 حشرات مرده4
91,000 قطعات بدن حشرات و آلودگی ناشی از جوندگان5
63,000 رنگ و بو6
63,000 عطر و طعم7
511,000 رطوبت8
511,000 خاکستر کل(بر اساس ماده خشک)9
644,000 خاکستر نامحلول در اسید(بر اساس ماده خشک)10
770,000 فیبر خام11
91,000 مواد خارجی12
5,782,000 باقیمانده سموم و آفت کش13
1,414,000سرب14
1,414,000کادمیوم15
91,000 بسته بندي16
126,000 نشانه گذاري17
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها18
شمارش کلنی966,000 کلی فرم19
شناسایی875,000 اشرشیاکلی20
شمارش کلنی1,736,000 باسیلوس سرئوس21
شناسایی1,155,000 انتروکوك22
833,000کپک23
1,736,000 تخم انگل24

20,069,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : پیاز خشک شده
( استاندارد ملی 1625 ) - کد فرآورده : 20086
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ1
63,000 وضعیت ظاهري2
63,000مزه و بو3
91,000بقایاي گیاهی4
91,000جوانه زده و سبز شده5
91,000ساقه چوبی شده6
91,000یکنواختی شکل و اندازه7
91,000پري8
9pH 168,000
سوکسله581,000 درصد روغن10
966,000 پراکسید روغن استخراجی11
966,000 اسیدیته روغن استخراجی بر حسب اسید اولئیک12
126,000 وزن ابکش13
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها14
شمارش کلنی966,000 کلی فرم15
شناسایی875,000 اشرشیاکلی16
1,029,000کلستریدیوم هاي احیا کننده سولفیت17
833,000کپک18
91,000 بسته بندي19
126,000 نشانه گذاري20

8,204,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : پیاز سرخ شده
( استاندارد ملی 12589 ) - کد فرآورده : 20093

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 بو1
63,000 مزه2
91,000 آفت و آفت زدگی3
91,000 مواد بیگانه با منشاء گیاهی و ساقه هاي قطور شوید4
91,000 برگ زرد5
511,000 رطوبت6
511,000 خاکستر کل بر مبناي ماده خشک7
644,000 خاکستر نامحلول در اسید بر مبناي ماده خشک8
1,029,000 اسانس9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها12
شمارش کلنی966,000 کلی فرم13
شناسایی875,000 اشرشیا کلی14
شمارش کلنی1,736,000 باسیلوس سرئوس15
شناسایی1,155,000 آنتروکوك ها16
833,000کپک17
1,736,000 تخم انگل18

11,445,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : شوید خشک
( استاندارد ملی 6600 ) - کد فرآورده : 11505
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ1
63,000 بو و مزه2
63,000 ناپذیرفتنی3
63,000 وضعیت ظاهري بسته بندي4
126,000 درصد وزن آبکش5
سوکسله581,000 درصد روغن6
7pH 168,000
91,000 درصد پري8
966,000 پراکسید روغن استخراجی9
511,000 اسیدیته برحسب اسید اولئیک10
91,000 عیوب11
644,000 نمک12
شناسایی875,000 اشرشیا کلی13
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت14
833,000کپک15
833,000مخمر16
91,000 بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18

7,924,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سیرخشک شده
( استاندارد ملی 12733 ) - کد فرآورده : 11509

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 ناپذیرفتنی1
91,000 مواد خارجی2
91,000 ذرات حاصل از سوختگی3
91,000 دانه و پوست4
63,000 رنگ5
63,000 مزه و بو6
91,000 یکنواختی7
644,000 نمک خوراکی برحسب کلرور سدیم8
1,281,000 قند کل9
511,000 اسیدیته بر حسب اسید استیک10
294,000 مواد جامد محلول در آب11
12pH 168,000
511,000 خاکستر کل13
91,000 پري14
5,782,000 باقیمانده سموم15
91,000 بسته بندي16
126,000 نشانه گذاري17
63,000 وضعیت ظاهري بسته18
63,000 ظاهر قوطی بعد از گرمخانه گذاري در 30 درجه سیلسیوس به 19
63,000 ظاهر قوطی بعد از گرمخانه گذاري در 55 درجه سیلسیوس به 20
pH 168,000 قبل از گرمخانه گذاري21
pH 168,000 بعداز گرمخانه گذاري در دماي 30 درجه سانتی گراد22
pH 168,000 بعداز گرمخانه گذاري در دماي55درجه سانتی گراد23
833,000 باکتري مزوفیل هوازي24
833,000 باکتري گرمادوست هوازي25
833,000کپک26
833,000مخمر27

14,077,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سس پیتزا ( استاندارد ملی 2326-10224 ) - کد فرآورده : 11352
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

91,000 مواد خارجی1
91,000 ذرات حاصل از سوختگی2
91,000 دانه و پوست3
63,000 رنگ4
63,000 طعم و بو5
91,000 یکنواختی6
294,000 مواد جامد محلول در آب7
707,000 نمک طعام8
511,000 اسیدیته برحسب اسید استیک9
10pH 168,000
511,000 خاکستر11
91,000 پري12
5,782,000 باقیمانده سموم13
1,281,000 ماده موثر فلفل14
91,000 بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16
1,799,000 آرسنیک17
1,414,000 سرب18

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال19
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا 
آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد : 

3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به 
تنهایی : 2700000 ریال

17,115,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سس تند فلفل قرمز
( استاندارد ملی 5878 ) - کد فرآورده : 11150

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ1
63,000 بو ومزه2
91,000 یکنواختی3
1,155,000 ازت کل4
511,000 اسیدیته کل برحسب اسید الکتیک5
294,000 مواد جامد محلول در آب6
644,000 نمک7
1,799,000 آرسنیک8
1,414,000 سرب9
770,000 الکل اتیلیک10
91,000 وزن خالص11
91,000 بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13

7,112,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سس سویا
( استاندارد ملی 7720 ) - کد فرآورده : 11151
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

896,000 باکتري هاي اسید الکتیک هتروفرمنتیتیو1
833,000 باکتریهاي مقاوم به اسید2
شناسایی875,000 اشریشیا کلی3
833,000کپک4
833,000مخمر5
2,058,000 سالمونال6
63,000 طعم7
91,000 مواد خارجی8
91,000بافت9
511,000 رنگ مصنوعی10
581,000 چربی11
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید استیک12
13pH 168,000
91,000 بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15
اسپکتروفتومتري1,925,000 نگهدارنده مجاز خوراکی16
91,000 پري17
63,000 مزه18

10,640,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سس مایونز و ساالد ( استاندارد ملی 2454 ) - کد فرآورده : 11113

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 طعم وبو2
91,000 مواد خارجی3
644,000 خلوص4
322,000 مواد نامحلول در آب5
6So4 896,000 سولفات برحسب
511,000 رطوبت7
8Ca 770,000 کلسیم برحسب
9Mg 770,000 منیزیم برحسب
10Ph168,000
1,799,000 ارسنیک11
1,414,000 مس12
1,414,000 سرب13
1,414,000 کادمیم14
1,799,000 جیوه15
1,414,000 آهن16
126,000 نشانه گذاري17
91,000 بسته بندي18
644,000 فروسیانید سدیم یا پتاسیم19

14,413,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : نمک خوراکی
( استاندارد ملی 26 ) - کد فرآورده : 11104
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 ناپذیرفتنی ها1
63,000 رنگ2
63,000 طعم و بو3
91,000 قوام و بافت4
5PH 168,000
1,155,000 پروتئین6
581,000 چربی7
511,000 رطوبت8
511,000 خاکستر9
1,155,000MPN کلی فرم10
1,414,000MPN اشریشیا کلی11
شناسایی1,736,000 استافیلو کوکهاي کواگوالز مثبت12
833,000کپک و مخمر13
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها14
91,000 بسته بندي15
91,000 وزن16
126,000 نشانه گذاري17
18M1 4,109,000 آفالتوکسین

13,594,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : قره قوروت
( استاندارد ملی 13299 ) - کد فرآورده : 11453

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

91,000 مواد خارجی1
63,000 رنگ2
63,000 مزه و طعم3
91,000 مواد خارجی گیاهی4
511,000 خاکستر کل5
644,000 خاکستر نامحلول در اسید6
511,000 رطوبت7
896,000 ماده موثر8
1,414,000 کادمیم9
1,414,000 سرب10
1,155,000 نیترات11
770,000 نیتریت12
91,000 بسته بندي13
126,000 نشانه گذاري14
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها15
شماش کلنی966,000 کلی فرم ها16
شناسایی875,000 اشرشیا کلی17
شماش کلنی1,736,000 باسیلوس سرئوس18
شناسایی1,155,000 آنترو کوك ها19
833,000کپک20
1,736,000 تخم انگل21

15,974,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : نعناع خشک
( استاندارد ملی 1157 )- کد فرآورده : 11462
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 وضعیت ظاهري بسته1
63,000 شکل ظاهري2
63,000 رنگ3
63,000 بو و مزه4
63,000 عوامل ناپذیرفتنی5
91,000 پري6
644,000 نمک طعام7
8pH 168,000
511,000 اسیدیته برحسب اسید استیک9
5,782,000 سموم و آفت کش ها10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12
833,000کپک13
833,000مخمر14
شمارش کلنی966,000 شمارش کلی فرم15
شناسایی875,000 اشریشیا کلی16
833,000 میکروارگانیسم هاي مقاوم به اسید17

12,068,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سس سرکه و سبزي
( استاندارد ملی 12830 ) - کد فرآورده : 11480

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 عطر و طعم و بو1
91,000 حشرات زنده یا مرده و قطعات بدن آنها2
91,000 کپک قابل رویت3
91,000 مواد خارجی4
91,000 برگ هاي زرد شده5
91,000 مواد خارجی برگ خشک6
511,000 رطوبت7
511,000 خاکستر کل8
644,000 خاکستر غیر محلول در آب9
644,000 خاکستر غیر محلول در اسید10
770,000 فیبر خام11
1,029,000 روغن فرار12
1,799,000 آرسنیک13
1,414,000 سرب14
1,414,000 مس15
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها16
شماش کلنی966,000 کلی فرم17
شناسایی875,000 اشرشیا کلی18
شماش کلنی1,736,000 باسیلوس سرئوس19
شناسایی1,155,000 انتروکوك ها20
833,000کپک21
1,736,000 تخم انگل22
91,000 گرد جعفري رد شده از الک 1 میلیمتري23
126,000 نشانه گذاري24
91,000 بسته بندي25

17,696,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : جعفري خشک
( استاندارد ملی 4525 ) - کد فرآورده : 11488
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

511,000 رطوبت1
91,000 مواد خارجی2
91,000 آفت زدگی3
91,000 شکستگی4
63,000 رنگ و بو5
91,000 یکنواختی6
63,000 بدرنگی7
91,000 خردشدگی8
91,000 بسته بندي9

1,183,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : برگه موسیر
( استاندارد ملی 6258 ) - کد فرآورده : 11392

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

91,000 بافت فرآورده1
63,000 طعم و بو2
91,000 پري3
294,000 مواد جامد محلول در آب4
644,000 نمک5
6pH 168,000
511,000 اسیدیته برحسب اسید استیک7
511,000 خاکستر کل براساس ماده خشک8
91,000 بسته بندي9
126,000 نشانه گذاري10
1,414,000 قلع11
1,414,000 سرب12
833,000کپک13
833,000مخمر14
833,000 باکتري هاي اسید دوست15
1,281,000 باقیمانده ریسه کپک16

9,198,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سس چیلی تاي
( استاندارد ملی 13530 ) - کد فرآورده : 11455
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 وضع ظاهري1
63,000 طعم و بو2
91,000 یکنواختی3
91,000 پري4
294,000 مواد جامد محلول در آب5
644,000 نمک6
7pH 168,000
1,281,000 قند کل8
511,000 اسیدیته برحسب اسید استیک9
511,000 خاکستر کل10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12
833,000کپک13
833,000مخمر14
833,000 باکتري اسیددوست15
1,281,000 باقیمانده ریسه کپک16

7,714,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سس کباب(باربیکیو)
( استاندارد ملی 13570 ) - کد فرآورده : 11436

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

833,000کپک1
833,000مخمر2
63,000 وضعیت ظاهري بسته بندي3
63,000 رنگ4
63,000 عطر و طعم5
91,000 پري6
126,000 وزن آبکش در ترشی قارچ دکمه اي7
91,000 یکنواختی8
91,000 آسیب هاي مکانیکی9
63,000 عوامل ناپذیرفتنی10
644,000 نمک11
511,000 اسیدیته کل برحسب اسید سیتریک12
13pH 168,000
1,414,000 سرب14
1,799,000 آرسنیک15
1,414,000 کادمیم16
1,414,000 آهن17
1,414,000 مس18
1,414,000 روي19
91,000 وزن خالص20
91,000 بسته بندي21
126,000 نشانه گذاري22

12,817,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : ترشی قارچ
( استاندارد ملی 9444 ) - کد فرآورده : 11493
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

833,000کپک1
833,000مخمر2
63,000 وضعیت ظاهري بسته بندي3
63,000 رنگ4
63,000 عطر و طعم5
91,000 پري6
126,000 وزن آبکش7
91,000 یکنواختی8
91,000 آسیب هاي مکانیکی9
91,000 آسیب هاي طبیعی10
91,000 بقایاي گیاهی11
63,000 عوامل ناپذیرفتنی12
644,000 نمک13
511,000 اسیدیته کل برحسب اسید سیتریک14
15pH 168,000
1,414,000قلع16
1,414,000سرب17
91,000 وزن خالص18
91,000 بسته بندي19
126,000 نشانه گذاري20

6,958,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : ترشی آلبالو
( استاندارد ملی 13867 ) - کد فرآورده : 11494

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

833,000کپک1
833,000مخمر2
63,000 وضعیت ظاهري بسته3
63,000 عطر و طعم4
63,000 رنگ5
91,000 پري6
126,000 وزن ابکش7
126,000 وزن ابکش سبزي و سیفی معطر8
91,000 یکنواختی9
91,000 اسیبهاي مکانیکی10
91,000 اسیبهاي طبیعی11
91,000 بقایاي گیاهی12
63,000 عوامل ناپذیرفتنی13
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید استیک14
644,000 نمک طعام15
16pH 168,000
91,000 نسبت وزن بزرگترین پیاز به کوچکترین پیاز17
1,414,000قلع18
1,414,000سرب19
91,000 وزن خالص20
91,000 بسته بندي21
126,000 نشانه گذاري22

7,175,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : ترشی پیاز
( استاندارد ملی 13869 ) - کد فرآورده : 20028
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

833,000کپک1
833,000مخمر2
63,000 عوامل ناپذیرفتنی3
63,000 وضعیت ظاهري بسته4
63,000 عطر و طعم5
63,000 رنگ6
91,000 یکنواختی7
91,000 لیز شدگی و له شدگی8
91,000 بقایاي گیاهی9
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید استیک10
644,000 نمک طعام11
126,000 وزن ابکش در کلم پیچ12
126,000 وزن ابکش در گل کلم13
91,000 پري14
15pH 168,000
1,414,000 سرب16
1,799,000 ارسنیک17
91,000 وزن خالص18
91,000 بسته بندي19
126,000 نشانه گذاري20

7,378,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : ترشی کلم
( استاندارد ملی 9445 ) - کد فرآورده : 20029

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 ظاهر قوطی قبل از گرم خانه گذاري1

2
 ظاهر قوطی بعد از گرم خانه گذاري در 30 درجه سلییسیوس به 

63,000مدت 10 روز

3
 ظاهر قوطی بعد از گرم خانه گذاري در 55درجه سلییسیوس به 

63,000مدت 7-5روز

pH 168,000 قبل از گرم خانه گذاري4
pH 168,000 بعد از گرم خانه گذاریدر دماي 30 درجه سانتی گراد5
pH 168,000 بعد از گرم خانه گذاریدر دماي 55درجه سانتی گراد6
833,000 باکتري هاي مزوفیل هوازي7
833,000 باکتریهاي گرمادوست هوازي8
833,000کپک9
833,000مخمر10
63,000 عوامل ناپذیرفتنی11
اسپکتروفتومتري1,155,000 نگهدارنده12
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید استیک13
63,000 نمک14
294,000 مواد جامد محلول با احتساب مقدار نمک15
91,000 پري16
17pH 168,000
91,000 وزن خالص18
91,000 بسته بندي19
126,000 نشانه گذاري20
126,000 درصد وزن آبکش21

6,804,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : مخلوط شور
( استاندارد ملی 3438 ) - کد فرآورده : 20030
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

833,000کپک1
833,000مخمر2
63,000 وضعیت ظاهري بسته3
63,000 عطر و طعم4
63,000 رنگ5
91,000 بافت6
91,000 پري7
126,000 وزن ابکش در سیر ترشی گل8
126,000 وزن ابکش سبزي و سیفی معطر9
91,000 یکنواختی10
91,000 اسیبهاي مکانیکی11
91,000 افت زدگی12
91,000 بقایاي گیاهی13
91,000 لهیدگی14
63,000 عوامل ناپذیرفتنی15
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید استیک16
644,000 نمک طعام17
18pH 168,000
1,414,000 سرب19
1,799,000 ارسنیک20
91,000 وزن خالص21
91,000 بسته بندي22
126,000 نشانه گذاري23

7,651,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سیر ترشی ( استاندارد ملی 9446 ) - کد فرآورده : 11206

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

833,000کپک1
833,000مخمر2
63,000 وضعیت ظاهري شیشه3
63,000 رنگ4
63,000 عطر و طعم5
126,000 وزن ابکش ترشی مخلوط درشت6
91,000 پري7
91,000 بقایاي گیاهی8
63,000 عوامل ناپذیرفتنی9
10pH 168,000
644,000 نمک طعام11
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید استیک12
1,414,000 سرب13
1,799,000 ارسنیک14
91,000 وزن خالص15
91,000 بسته بندي16
126,000 نشانه گذاري17

7,070,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : ترشی مخلوط ( استاندارد ملی 9442 ) - کد فرآورده : 11207
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

833,000کپک1
833,000مخمر2
63,000 وضعیت ظاهري بسته3
63,000 عطر و طعم4
63,000 رنگ5
91,000 پري6
126,000 وزن ابکش در موسیر کپه اي7
126,000 وزن ابکش سبزي و صیفی معطر8
91,000 یکنواختی9
91,000 اسیبهاي مکانیکی10
91,000 افت زدگی11
91,000 بقایاي گیاهی12
63,000 عوامل ناپذیرفتنی13
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید استیک14
644,000 نمک طعام15
16pH 168,000
1,414,000 سرب17
1,799,000 ارسنیک18
91,000 وزن خالص19
91,000 بسته بندي20
126,000 نشانه گذاري21

7,469,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : ترشی موسیر
( استاندارد ملی 9443 ) - کد فرآورده : 11348

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

833,000کپک1
833,000مخمر2
63,000 وضعیت ظاهري بسته3
63,000 عطر و طعم4
63,000 رنگ5
91,000 پري6
126,000 وزن ابکش7
126,000 وزن ابکش سبزي و سیفی معطر8
91,000 یکنواختی9
91,000 اسیبهاي مکانیکی10
91,000 افت زدگی11
91,000 بقایاي گیاهی12
63,000 عوامل ناپذیرفتنی13
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید استیک14
644,000 نمک طعام15
16pH 168,000
1,414,000 سرب17
1,799,000 ارسنیک18
91,000 وزن خالص19
91,000 بسته بندي20
126,000 نشانه گذاري21

7,469,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : ترشی فلفل
( استاندارد ملی 9447 ) - کد فرآورده : 11349
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

833,000کپک1
833,000مخمر2
63,000 طعم وبو3
63,000 رنگ4
91,000 مواد خارجی ( حشرات- شن وخاك)5
91,000 بقایاي گیاهی6
91,000 یکنواختی7
91,000 خشبی بودن8
294,000 بریکس پس از کسر نمک9
91,000 پري10
126,000 وزن ابکش11
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید استیک12
644,000 نمک بر کلرید سدیم13
14pH 168,000
91,000 وزن خالص15
91,000 بسته بندي16
126,000 نشانه گذاري17

4,298,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : ترشی چغندر لبویی
( استاندارد ملی 4657 ) - کد فرآورده : 11465

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 وضعیت ظاهري بسته1
63,000 رنگ2
63,000 عطرو طعم3
91,000 بافت4
91,000 پري5
126,000 وزن آبکش6
91,000 یکنواختی طول7
91,000 آسیب هاي مکانیکی8
91,000 آسیب هاي طبیعی9
91,000 بقایاي گیاهی غیرخوراکی10
91,000 دم متصل به کالهک11
63,000 ناپذیرفتنی12
644,000 نمک طعام13
511,000 اسیدیته کل برحسب اسید استیک14
15pH 168,000
1,414,000قلع16
1,414,000سرب17
91,000 بسته بندي18
126,000 نشانه گذاري19
833,000کپک20
833,000مخمر21

7,049,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : ترشی بامیه
( استاندارد ملی 13868 ) - کد فرآورده : 21863
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 بو و مزه1
91,000 آفت زدگی (گلبرگ گل محمدي)2
91,000 آفت زدگی3
91,000 مواد خارجی4
511,000 رطوبت5
511,000 خاکستر کل بر پایه ماده خشک6
644,000 خاکستر غیر محلول در اسید کلریدریک بر پایه ماده خشک7
91,000 بسته بندي8
126,000 نشانه گذاري9

2,219,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : گلبرگ خشک گل محمدي
( استاندارد ملی 168 ) - کد فرآورده : 21681

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 عطر و طعم1
91,000 آلودگی قارچی2
91,000 حشرات زنده و یا مرده ، کپک3
91,000 مواد خارجی4
511,000 رطوبت5
511,000 خاکستر کل6
1,029,000 روغن هاي فرار بر اساس ماده خشک7
644,000 خاکستر غیرمحلول براساس ماده خشک8

3,031,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : زیره سیاه
( استاندارد ملی 1186 ) - کد فرآورده : 11257
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 بو و مزه1
91,000اندازه ( تمامی از 35 مش عبور کند)2
511,000 رطوبت3
91,000 مواد خارجی4
581,000 چربی5
966,000 پراکسید چربی استخراجی6
644,000 خاکستر غیر محلول در اسید7
294,000 مواد جامد محلول در آب8
833,000 شمارش کلی باکتري هاي مزوفیل9
شمارش کلنی1,736,000 باسیلوس سرئوس10
833,000کپک11
1,155,000MPN کلی فرم12
شناسایی875,000 اشرشیاکلی13
91,000 بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15

8,890,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : قاووت ( استاندارد ملی 6006 ) - کد فرآورده : 11239

مجموع

Page 56 of 66



 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

511,000 رنگ افزودنی1
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات ، سوربات )2
63,000 وضعیت ظاهري3
91,000 گوشت میوه4
63,000 رنگ5
63,000 طعم و بو6
91,000 مواد خارجی7
91,000 پري ظرف8
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)9
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)10
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید سیتریک11
12PH 168,000
511,000 خاکستر کل13
511,000 قلیائیت خاکستر(بر حسب کربنات پتاسیم)14
1,029,000 اسانس روغنی15
896,000 اندیس فرمالین16
511,000 باقیمانده خشک17
770,000 پروتئین18
1,281,000 پلی فنل کل19
833,000 میکروارگانیسم هاي مقاوم به اسید20
833,000کپک21
833,000مخمر22
1,414,000 سرب23
91,000 بسته بندي24
126,000 نشانه گذاري25
91,000 وزن/ حجم خالص26
896,000 باقی مانده انیدرید سولفورو27

13,923,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : آب لیمو ترش ( استاندارد ملی 117 ) - کد فرآورده : 20032
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 رنگ2
63,000 بو3
196,000 چگالی در 20 درجه سلسیوس4
294,000 ضریب شکست در 20 درجه سلسیوس5
511,000 باقیمانده تبخیر6
385,000 چرخش نوري در 20 درجه سلسیوس7
196,000 آمیختگی در اتانل8
511,000 ارزش اسیدي9
294,000 ارزش استري10

11
طبف کروماتوگرافی برگاپتن /بتا - پینن / لیمونن / لینانل/لینانل 

4,627,000استات/ گاما - ترپینن / ژرانیال/  بتا - بیسابولین

12
 ارزش ضریب سختی (پس از رقیق سازي 0.1 گرم اسانس با 100 

462,000میلی لیتر اتانل 95 درصد حجمی-حجمی)
7,665,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : اسانس برگاموت ( استاندارد ملی 11994 ) - کد فرآورده : 11496

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 طعم و بو2
91,000 موادخارجی3
511,000 رطوبت4
322,000 مواد نامحلول در اب5
644,000 ید6
770,000 پتاسیم7
770,000 سدیم8
644,000 قلیاییت9
511,000 اسیدیته10
896,000 سولفات11
770,000 کلسیم12
770,000 منیزیم13
644,000 فروسیانید پتاسیم یا سدیم14
1,799,000 ارسنیک15
1,414,000 مس16
1,414,000 سرب17
1,414,000 کادمیم18
1,799,000 جیوه19
1,414,000 اهن20
126,000 نشانه گذاري21
91,000 بسته بندي22

16,940,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :نمک خوراکی کم سدیم یددار
( استاندارد ملی 13529 ) - کد فرآورده : 20018
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 عطر و طعم1
63,000 رنگ2
63,000 ناپذیرفتنی ها3
91,000 موادخارجی4
511,000 رطوبت5
511,000 خاکستر کل براساس ماده خشک6
644,000 خاکستر نامحلول در اسید بر اساس ماده خشک7

8
 روغن هاي فرار بر حسب میلی لیتر در 100 گرم بر اساس ماده 

1,029,000خشک

9
 نتایج آزمون بسته بندي مطابق استاندارد ملی مربوطه باشد 

91,000(نتیجه آزمون پیوست گردد)

126,000 نشانه گذاري10
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها11
شمارش کلنی966,000 کلی فرم ها12
شناسایی875,000 اشریشیاکلی13
شمارش کلنی1,736,000 باسیلوس سرئوس14
شمارش کلنی2,058,000 کلستریدیوم پرفرنژانس15
833,000کپک16
1,736,000 تخم انگل17

12,229,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : کاسیا ( استاندارد ملی 3715 ) - کد فرآورده : 11314

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000طعم و بو1

63,000وضعیت ظاهري2

63,000 خامه همراه با کالله3
91,000 موادخارجی(مربوط به محیط)4
511,000 رطوبت و مواد فرار5
511,000 خاکسترکل6
644,000 خاکستر نامحلول در اسید7
385,000 عصاره محلول در اب سرد8
1,155,000 پیکروسین / کروسین / سافرانال9
1,799,000 ارسنیک10
1,414,000 سرب11
1,799,000 جیوه12
محاسبه ریاضی0 مجموع فلزات سنگین13
91,000 موادخارجی(مربوط به گیاه)14
511,000 رطوبت و مواد فرار15
91,000 موادخارجی مربوط به محیط16
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها17
875,000 اشرشیاکلی18
1,029,000 اسپوکلستریدیوم هاي احیاکننده سولفیت19
833,000کپک20
1,925,000 رنگهاي افزودنی21
91,000 بسته بندي22
126,000 نشانه گذاري23

14,903,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : 	زعفران
( استاندارد ملی 1-259 ) - کد فرآورده : 21708

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 رنگ / بو1
511,000 رطوبت درصد وزنی2
3 pH 168,000
322,000 مواد غیر قابل حل در آب گرم در ماده خشک4
1,582,000 اسید گلیسیریزیک در ماده خشک5
1,281,000  قند کل در ماده خشک6
1,540,000  صمغ و نشاسته در ماده خشک7
1,582,000  گلیسیریرین به روش هاوس من در ماده خشک8
511,000 خاکستر9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11

7,777,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:
( استاندارد ملی 2343 ) - کد فرآورده : 11300

مجموع

			نام فرآورده : 	پودر و قالب عصاره شیرین بیان
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

511,000 تشخیص رنگ کارامل1
896,000 متا بی سولفیت سدیم2
63,000 وضعیت ظاهري3
63,000 رنگ4
63,000 طعم و بو5
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید استیک6
770,000 الکل باقیمانده7
سرکه تقطیري294,000 ارزش اکسیداسیون8
1,799,000 ارسنیک9
1,414,000 سرب10
511,000 اسکوربیک اسید11
91,000 وزن/حجم خالص12
سرکه تخمیري294,000 مواد جامد کل پس از کسر نمک13
سرکه تخمیري1,281,000 قند کل14
سرکه تخمیري511,000اسیدیته ثابت بر حسب اسید استیک15
سرکه تخمیري644,000 نمک16
896,000 پري ظرف17
91,000 بسته بندي18
126,000 نشانه گذاري19

10,829,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سرکه
( استاندارد ملی 355 ) - کد فرآورده : 21293
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 طعم و بو( مزه)1
91,000 مواد خارجی2
63,000 رنگ ظاهري3
63,000وضعیت ظاهري4
126,000 رسوب5
196,000 چگالی(در دماي20 درجه سلسیوس)6
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید تارتاریک)7
294,000 مواد جامد کل8
511,000 خاکستر کل (پس از کسر نمک)9
644,000 قلیائیت خاکستر10
294,000 مواد جامد محلول در آب (در 20 درجه سلسیوس)11
511,000 قندهاي احیا کننده12
644,000 نمک13
511,000 رنگ افزودنی14
اسپکتروفتومتري1,155,000 نگهدارنده (بنزوات ، سوربات)15
896,000 متا بی سولفیت سدیم( باقیمانده انیدرید سولفورو)16
833,000میکروارگانیسم هاي مقاوم به اسید17
833,000کپک18
833,000مخمر19
770,000الکل اتیلیک20
1,414,000 سرب21
91,000 بسته بندي22
23HPLC 1,925,000اسید تارتاریک به روش
91,000 پري ظرف24
126,000 نشانه گذاري25

13,489,000

			نام فرآورده : آبغوره
عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

( استاندارد ملی 1815 ) - کد فرآورده : 11153

مجموع
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید1
833,000کپک2
833,000مخمر3
1,281,000 ریسه هاي کپک باقیمانده4
63,000 ناپذیرفتنی ها5
91,000 مواد خارجی6
91,000 ذرات حاصل از سوختگی7
896,000 دانه و پوست8
63,000 رنگ9
63,000 مزه و بو10
91,000 یکنواختی11
91,000 پري12
511,000 خاکستر کل13
511,000 اسیدیته بر حسب اسید استیک14
294,000 مواد جامد محلول در اب15
16pH 168,000
644,000 نمک طعام خوراکی بر حسب کلرور سدیم17
511,000رنگ افزودنی18
روش اسپکتروفتومتري1,155,000نگهدارنده ( اسید بنزوئیک و اسید سوربیک و نمکهاي آنها )19
1,281,000 قند کل20
91,000 وزن خالص21
91,000 بسته بندي22
126,000 نشانه گذاري23

10,612,000 مجموع

			نام فرآورده : سس گوجه فرنگی
عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:

( استاندارد ملی 2550 ) - کد فرآورده : 11053
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 تعرفه - ادویه و چاشنی

هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار نام آزمونردیف
مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 طعم و بو2
91,000 موادخارجی3
511,000 رطوبت4
322,000 مواد نامحلول در اب5
644,000 ید6
896,000 سولفات7
770,000 کلسیم8
770,000 منیزیم9
644,000 فروسیانید پتاسیم یا سدیم10
1,799,000 ارسنیک11
1,414,000 مس12
1,414,000 سرب13
1,414,000 کادمیم14
1,799,000 جیوه15
1,414,000 اهن16
644,000خلوص17
18ph168,000
1,155,000فلوراید19
126,000 نشانه گذاري20
91,000 بسته بندي21

16,212,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :نمک خوراکی یددار فلورایددار ( استاندارد ملی 12029 ) - کد فرآورده : 11473

مجموع
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