
تعرفه آزمون بر اساس پارامترهاي آزمون میکروبیردیف
توضیحات700.000 (ریال)

833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها1
833,000کپک 2
1,169,000مخمر در خمیر مایه3
833,000مخمر  در سایر فراورده ها 4
833,000کپک و مخمر5
1,029,000کلستریدیوم هاي احیا کننده سولفیت 6
875,000اشریشیاکلی ( شناسایی )7
8( MPN به روش ) 1,414,000شمارش اشرشیاکلی
770,000کلی فرم ( شناسایی )9
1,155,000کلی فرم به روش9 (MPN) لوله اي 10
966,000شمارش کلی فرم ( شمارش کلنی )11
896,000کلی فرم هاي غیر مدفوعی در 250 میلی لیتر12
896,000اشریشیاکلی  یا کلی فرمهاي گرما پاي در 250 میلی لیتر13
966,000استرپتوکوکهاي مدفوعی در 250 میلی لیتر14
966,000سودو موناس آئروژینوزا  در 250 میلی لیتر15
1,414,000باکتریهاي بی هوازي احیاء کننده سولفیت در 50  میلی لیتر16
1,155,000مخمر اسموفیل       17
1,736,000استافیلو کوك هاي گواکو الز مثبت(روش جستجو  )18
19( MPN روش)2,058,000استافیلو کوك هاي گواکو الز مثبت
1,736,000استافیلو کوك هاي گواکو الز مثبت (شمارش کلنی ) 20
833,000میکروارگانیسمهاي سرماگرا21
1,736,000باسیلوس سرئوس (شمارش کلنی )22
23( MPN به روش ) 2,058,000باسیلوس سرئوس
2,058,000کلستردیوم پرفرنژانس (شمارش کلنی )24
1,736,000شناسایی کلستردیوم پرفرنژانس25
1,736,000تخم انگل26
1,155,000شمارش کل هاگهاي باکتریهاي گرمادوست27
1,155,000شمارش هاگ باکتریهاي عامل فساد بدون گاز28
1,155,000شمارش هاگ باکتریهاي گرمادوست بیهوازي29
2,058,000سالمونال30
1,155,000انتروکوکوس ( شناسایی )  31
833,000میکروارگانیسمهاي مقاوم به اسید32
896,000باکتریهاي اسید الکتیک33
770,000انتروباکتریاسه ( شناسایی )34
35MPN 1,673,000انتروباکتریاسه
1,155,000 انتروباکتریاسه ( به روش کلنی )36
1,155,000استرپتوکوکوس فکالیس37
833,000باکتریهاي هوازي مزوفیل38
833,000اسپور باکتریهاي ترموفیل هوازي  39
966,000باکتري هاي اسید الکتیک هتروفرمانتتیو40

تعرفه آزمون برحسب بند آزمون- بیولوژي و میکروبیولوژي



تعرفه آزمون بر اساس پارامترهاي آزمون میکروبیردیف
توضیحات700.000 (ریال)

تعرفه آزمون برحسب بند آزمون- بیولوژي و میکروبیولوژي

322,000گرمخانه گذاري در30درجه41
322,000گرمخانه گذاري در55درجه42
1,281,000ریسه هاي کپک43
63,000بررسی وضع ظاهري قبل از گرمخانه گذاري44
833,000باکتریهاي گرمادوست هوازي45
46PH168,000
896,000باکتریهاي گرمادوست بی هوازي47
2,310,000قابلیت زیستی (شمارش زنده )48
1,925,000قارچها  در وسایل پزشکی 49
1,414,000 اسپور کلستریدیوم (در 250 میلی لیتر)50
833,000 باکتري هاي اسید دوست51
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید مزوفیل52
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید ترموفیل53
833,000 باکتري هاي مزوفیل بی هوازي54
833,000 باکتري هاي ترموفیل بی هوازي55
833,000باکتري هاي مقاوم به اسید مزوفیل 56
833,000باکتري هاي مقاوم به اسید ترموفیل 57
833,000باکتري هاي الکتو باسیل 58
833,000باکتري هاي لکونوستوك 59
2,310,000 میکروارگانیسم پروبیوتیک (باکتري هاي اسپور دار پروبیوتیک )60
1,414,000شمارش انتروکوکوس 61
1,925,000آزمون هوارد سل62
1,281,000آزمون انتشار در ژل63
1,281,000مخمرهاي پروبیوتیک64
3,080,000بیفیدو باکتر65
2,310,000اسیدوفیلوس66
3,850,000کازئی67
3,850,000پاراکازئی68
3,850,000پالنتاریوم69
1,799,000 ویبریوکلرا70
966,000 انتروکوك هاي روده اي (در 250 میلی لیتر)71


