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

91,000  آفت1
91,000 آفت زدگی2
91,000ماده خارجی ( شن، خاك، ذرات فلزي و ... )3
63,000 رنگ4
63,000 طعم و مزه5
51,100رنگ مصنوعی6
63,000 بو7
91,000 بقایاي گیاهی8
91,000 کپک زدگی، کهنگی، ماندگی، و ترشیدگی9
91,000 میزان هسته10
91,000 هسته شکسته11
91,000 میوه کم گوشت12
91,000 هسته آزاد13
896,000 رطوبت ( دین استارك )14
896,000انیدرید سولفورو15
511,000 خاکستر کل16
644,000 خاکستر نامحلول در اسیدکلریدریک17
511,000 اسیدیته کل(برحسب اسید سیتریک)18
896,000 انیدرید سولفورو(درصورتیکه از میوه تازه استفاده نشده باشد)19
644,000 نمک20
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها21
1,673,000MPN انتروباکتریاسه22
شناسایی875,000 اشرشیاکلی23
833,000کپک و مخمر24
833,000 باکتریهاي مقاوم به اسید25
1,281,000 تعداد باقیمانده ریسه هاي کپک26
91,000 بسته بندي27
126,000 نشانه گذاري28

12,602,100 مجموع

 تعرفه - خشکبار

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : 	 میوه  فرآوري شده
( استاندارد ملی 11088 ) - کد فرآورده : 11423

Page 1 of 56



 تعرفه - خشکبار

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

63,000 مزه1
91,000 آفت2
91,000 آفت زدگی3
91,000 مواد خارجی4
91,000 سوختگی5
91,000 نارسی6
91,000 مغز بادام هندي با پوست7
69,550مغز بادام هندي شکسته8
69,550مغز بادام هندي خرد9
روش اتو896,000 رطوبت10
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال11

: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

511,000 پراکسید12
91,000 بسته بندي13
126,000 نشانه گذاري14

6,222,100

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : 	 مغز بادام هندي
( استاندارد ملی 5200 ) - کد فرآورده : 11458
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 آفت زنده1
63,000 بو2
63,000 طعم3
63,000 رنگ4
91,000 مواد خارجی5
91,000 آفت زدگی6
91,000 دم دار7
91,000 نارسی8
63,000 لهیدگی9
91,000 مخلوط10
91,000 آلودگی11
511,000 خاکستر کل12
644,000 خاکستر غیرمحلول13
896,000 رطوبت ( دین استارك )14
63,000بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16

3,129,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : 	 زرشک
( استاندارد ملی 3337 ) - کد فرآورده : 20105
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 بو و مزه1
48,150بوي ترشیدگی2
63,000 رنگ3
91,000 اندازه و شکل3
روش اتو896,000 رطوبت5
896,000 باقیمانده گوگرد6
644,000 خاکستر نامحلول در اسید7
91,000 آفت زدگی8
91,000 آسیب دیدگی9
91,000 نارسی10

11
 مواد خارجی(مانند برگ، دم، دانه، ساقه، برگ، شاخه، قطعات جداشده از 

91,000پوست و غالف)

5,782,000 باقی مانده سموم آفت کش12
91,000 بسته بندي13
126,000 نشانه گذاري14
91,000ناپذیرفتنی15

9,155,150

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : مخلوط میوه هاي خشک ورقه شده
( استاندارد ملی 14342 ) - کد فرآورده : 21867
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 بو و مزه1
91,000 مواد خارجی غیر مجاز2
63,000 طعم سوختگی3
روش اتو896,000 رطوبت4
511,000 پراکسید5
644,000 نمک6
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال7

: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال
91,000 آفت زدگی8
91,000 آفت زدگی آشکار9
91,000 کپک زدگی10
91,000 مواد خارجی11
91,000 مواد خارجی غیر از پوست12
91,000 مغز پسته آزاد13
126,000 عیار14
اسپکتروفتومتري1,155,000 نگه دارنده15
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها16
شمارش کلنی966,000 کلیفرم ها17
833,000کپک18
شناسایی875,000 اشریشیا کلی19
2,058,000 سالمونال20
91,000 ناخندان و پوك(نقص )21
91,000 پوك(نقص)22
91,000 گوي(نقص)23
63,000 بد رنگی(نقص)24
91,000 بد شکل و ته خندان(نقص)25
91,000 مجموع نواقص پوست غیر از کم خندان(نقص)26
91,000 مخلوط رقم(نقص)27
91,000 مخلوط اندازه(نقص)28
91,000 کم خندان(نقص)29
126,000 نشانه گذاري30
91,000 بسته بندي31
حسی63,000 اسانس مصنوعی32
51,100رنگ مصنوعی33

14,632,100 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  پسته طبیعی خندان
( استاندارد ملی 15 ) - کد فرآورده : 11220
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 بو و مزه1
91,000 آفت زنده2
91,000یکنواختی اندازه3
91,000 یکنواختی رقم4
126,000 عیار5
91,000 میزان پوکی6
91,000 مواد خارجی7
91,000 خندان و مغز آزاد8
91,000 گوي9
63,000 بد رنگ10
91,000 بد شکل و شکسته11
روش اتو896,000 رطوبت12
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال13

: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

5,782,000 باقی مانده سموم14
91,000 بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16

11,725,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  پسته ناخندان
( استاندارد ملی 4921 ) - کد فرآورده : 11221

مجموع

Page 6 of 56



 تعرفه - خشکبار

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

91,000 موادخارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شیشه1
91,000 آفت زنده2
63,000 بو ، مزه ، طعم غیر طبیعی و مزه ترشیدگی و کپک زدگی3
91,000 خارك و رطب4
91,000 آفت زدگی5
91,000 ارقام دیگر خرما6
91,000 تغییر رنگ یافته7
896,000 رطوبت ( دین استارك )8
91,000 صدمه مکانیکی9
91,000 مجموع خرماي نارس و تلقیح نشده10

11
 خرما با موادخارجی چسبیده به جز موارد نوشته شده در بند 5-

191,000-1 استاندارد

91,000 شکرك زدگی12
نارسی13
1,414,000 سرب(در صورت درخواست متقاضی)14
1,414,000 کادمیوم(در صورت درخواست متقاضی)15
5,782,000 باقی مانده سموم(در صورت در خواست متقاضی)16
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها(در صورت در خواست متقاضی)17
روش شناسایی875,000 اشریشیا کلی(در صورت در خواست متقاضی)18
شمارش به روش 1,673,000MPN انتروباکتریاسه(در صورت در خواست متقاضی)19
833,000کپک(در صورت در خواست متقاضی)20
833,000مخمر(در صورت در خواست متقاضی)21
91,000 بسته بندي22
126,000 نشانه گذاري23

15,743,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  خرماي مضافتی
( استاندارد ملی 395 ) - کد فرآورده : 11241
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 موادخارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شیشه1
91,000 افت زنده2
63,000 بو ، مزه ، طعم غیر طبیعی و مزه ترشیدگی3
91,000 آفت زدگی4
91,000 ارقام دیگر خرما5
91,000 تغییر رنگ یافته6
91,000 پوسیدگی7
91,000 خرما با موادخارجی چسبیده8
896,000 رطوبت ( دین استارك )9
91,000 خرماي نارس10
91,000 صدمه مکانیکی11
91,000 شکرك زدگی12
91,000 بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15

2,086,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  خرماي کلوته
( استاندارد ملی 5313 ) - کد فرآورده : 11242

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 مواد خارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شیشه1
91,000 آفت زنده2
63,000 بو، مزه و طعم غیرطبیعی3
91,000 آفت زدگی4
91,000 ارقام دیگر خرما5
91,000 پوسیدگی6
91,000 تغییر رنگ یافته7
896,000 رطوبت ( دین استارك )8
91,000 صدمه مکانیکی9
91,000 خرما با مواد خارجی چسبیده10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12

1,904,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  خرماي پیارم
( استاندارد ملی 5311 ) - کد فرآورده : 11243
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 موادخارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شیشه1
91,000 آفت زنده2
91,000 آفت زدگی3
91,000 ارقام دیگر4
91,000 پوسیدگی5
91,000 تغییررنگ یافته6
896,000 رطوبت ( دین استارك )7
91,000 شکرك زدگی8
91,000 صدمه مکانیکی9
91,000 خرماي نارس10

11
 خرماي داراي مواد خارجی چسبیده به جز موارد شن ، سنگریزه، 

91,000فلز، شیشه و آفت زنده

91,000 بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13

1,806,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  خرماي ربی
( استاندارد ملی 5314 ) - کد فرآورده : 11244

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 مواد خارجی شامل شن ، سنگریزه، فلز، شیشه1
91,000 آفت زنده2
63,000 بو، مزه ، طعم غیر طبیعی و مزه ترشیدگی3
91,000 خارك و رطب4
91,000 آفت زدگی5
91,000 خرما با مواد خارجی چسبیده6
91,000 صدمه مکانیکی7
91,000 خرماي نارس8
91,000 تغییر رنگ یافته9
896,000 رطوبت ( دین استارك )10
91,000 تلقیح نشدگی11
91,000 شکرك زدگی12
91,000 بسته بندي13
126,000 نشانه گذاري14

2,086,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  خرماي خاصه
( استاندارد ملی 2710 ) - کد فرآورده : 11245
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 موادخارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شیشه1
91,000 آفت زنده2
63,000 بو، مزه و طعم غیرطبیعی3
91,000 آفت زدگی4
91,000 ارقام دیگر خرما5
91,000 پوستی شدن6
91,000 پوسیدگی7
91,000 تلقیح نشدگی و نارسی8
896,000 رطوبت ( دین استارك )9
91,000 تغییر رنگ یافته10
91,000 صدمه مکانیکی11
91,000 خرما با موادخارجی چسبیده12
91,000 بسته بندي13
126,000 نشانه گذاري14

2,086,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  خرماي قصب
( استاندارد ملی 2944 ) - کد فرآورده : 11246

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 آفت زنده1
91,000 شن، سنگریزه، شیشه و سایر مواد خارجی بدون منشا گیاهی2
63,000 بو و مزه3
896,000 باقیمانده دي اکسید گوگرد4
91,000 آفت زدگی5
91,000 مواد خارجی با منشا گیاهی6
896,000 رطوبت ( دین استارك )7
91,000 دانه هاي نارس8
91,000 کپک زدگی9
91,000 آسیب دیدگی10
91,000 شکرك زده11
91,000 چوب خوشه12
91,000 آلودگی13
91,000 دم دار14
91,000 کشمش دانه دار15
3,465,000 اکراتوکسین A (بنا به درخواست متقاضی)16

در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال(بنا به درخواست متقاضی)17
: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

91,000 بسته بندي18
126,000 نشانه گذاري19

10,479,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  کشمش بی دانه
( استاندارد ملی 17 و 5925 ) - کد فرآورده : 11247

Page 13 of 56



 تعرفه - خشکبار

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

63,000 رنگ، بو و مزه1
91,000 آفت زنده2
896,000 رطوبت ( دین استارك )3
91,000 آفت زدگی4
91,000 مواد خارجی5
91,000 میزان آلودگی6
91,000 کم گوشتی7
896,000 انیدرید سولفورو8
91,000 بسته بندي9
126,000 نشانه گذاري10

2,527,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   آلوي خشک
( استاندارد ملی 65 ) - کد فرآورده : 11260

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 ناپذیرفتنی ها1
91,000 آفت زدگی2
91,000 نارسی3
91,000 مواد خارجی4
91,000 آسیب دیدگی5
91,000 چروکیدگی6
896,000 رطوبت ( دین استارك )7
91,000 بسته بندي8
126,000 نشانه گذاري9

1,631,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   عناب
( استاندارد ملی 3750 ) - کد فرآورده : 11289
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 رنگ، بو و مزه1
91,000 آفت زنده2
91,000 مواد خارجی3
91,000 آفت زدگی4
91,000 آسیب دیدگی5
91,000 آلودگی6
91,000 نارسی7
91,000 توت هاي شکسته8
91,000 توت هاي خرده9
896,000 رطوبت ( دین استارك )10
91,000 چسبیدگی11
91,000 بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13

1,995,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : توت خشک
( استاندارد ملی 3507 ) - کد فرآورده : 11290

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 رنگ، بو و مزه1
91,000 آفت زنده2
91,000 آفت زدگی3
91,000 مواد خارجی4
91,000 آلودگی5
91,000 آسیب دیدگی6
91,000 نارسی7
896,000 رطوبت ( دین استارك )8
5,782,000 باقی مانده سموم9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11

7,504,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : انجیر خشک
( استاندارد ملی 226 ) - کد فرآورده : 11291
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 بو و مزه1
511,000 پراکسید2
91,000 آفات زنده3
91,000 یکنواختی4
91,000 یکنواختی رقم5
91,000 یکنواختی اندازه6
91,000 مواد خارجی7
91,000 مغز پسته آزاد8
91,000 ناخندان9
91,000 گوي10
91,000 آفت زنده11
63,000 بدرنگ12
91,000 بدشکل و ته خندان13
126,000 عیار14
روش اتو896,000 رطوبت15
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال16

: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

63,000 طعم سوختگی17
644,000 نمک18
91,000 بسته بندي19
126,000 نشانه گذاري20

7,343,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:نام فرآورده :  پسته مکانیک خندان خام و فراوري شده			
( استاندارد ملی 4919 و 5925 ) - کد فرآورده : 11295

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 مواد ناپذیرفتنی1
63,000 رنگ،بو و مزه2
966,000 پراکسید در چربی استخراجی در نمونه تند3
91,000 طبقه بندي از دید اندازه4
7,000 مواد خارجی5
91,000 آفت زدگی6
91,000 خاکه7
روش اتو896,000 رطوبت8
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها9
شمارش کلنی770,000 کلی فرم ها10
833,000کپک11
شناسایی875,000 اشریشیا کلی12
2,058,000 سالمونال13
91,000 سوختگی در مغز پسته برشته14
644,000 نمک در مغز پسته شور15
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال16

: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

5,782,000 مانده آفت کش ها17
91,000 بسته بندي18
126,000 نشانه گذاري19

18,221,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  مغز پسته
( استاندارد ملی 218 ) - کد فرآورده : 11297
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 مواد ناپذیرفتنی1
966,000 پر اکسید در چربی استخراجی در نمونه تند2
91,000 یکنواختی از دید رنگ در مغز پسته درسته بدون پوست سوم3
91,000 آفت زدگی4
91,000 مواد خارجی5
91,000 خاکه6
91,000 مغز پسته داراي پوست سوم7
91,000 مغز پسته قهوه اي و بد رنگ8
روش اتو896,000 رطوبت9
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال10

: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

5,782,000 مانده آفت کش ها11
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها12
شمارش کلنی966,000 شمارش کلیفرم ها13
833,000کپک14
شناسایی875,000 اشریشیا کلی15
2,058,000 سالمونال16
126,000 نشانه گذاري17
91,000 بسته بندي18
63,000 بو و مزه19

17,948,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  مغز پسته بدون پوست سوم ( استاندارد ملی 4631 ) - کد فرآورده : 11298

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

مالحظاتکارشناسی ابالغی700،000 ریال

91,000 مواد خارجی شامل شن ، سنگریزه، فلز، شیشه1
91,000 آفت زنده2
63,000 بو، مزه ، طعم غیر طبیعی و مزه ترشیدگی3
91,000 آفت زدگی4
91,000 رطب با مواد خارجی چسبیده5
91,000 صدمه مکانیکی6
91,000 تلقیح نشده7
91,000 تغییر رنگ یافته8
896,000 رطوبت ( دین استارك )9
91,000 شکرك زدگی10
91,000 آسیب دیدگی11
91,000 بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13

1,778,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : خرما (رطب )
( استاندارد ملی a-2721 ,2721 ) - کد فرآورده : 11303
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 آفت زنده1
91,000 آفت زدگی2
91,000 خرما با مواد خارجی چسبیده3
91,000 تغییر رنگ یافته4
91,000 خرماي تلقیح نشده و نارسی5
91,000 صدمه میکانیکی6
896,000 رطوبت ( دین استارك )7
91,000 شکرك زدگی8
91,000 ارقام دیگر خرما9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
91,000 مواد خارجی شامل شن ، سنگریزه، فلز، شیشه12
63,000 بو، مزه ، طعم غیر طبیعی و مزه ترشیدگی13
91,000 خارك و رطب14

2,086,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  خرماي کبکاب
( استاندارد ملی 803 )- کد فرآورده : 11305

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 موادخارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شیشه1
91,000 آفت زنده2
63,000 بو، مزه و طعم غیرطبیعی و مزه ترشیدگی3
91,000 خارك و رطب4
91,000 آفت زدگی5
91,000 ارقام دیگر خرما6
91,000 تلقیح نشدگی و نارسی7
896,000 رطوبت ( دین استارك )8
91,000 تغییر رنگ یافته9
91,000 صدمه مکانیکی10

11
 خرماي داراي مواد خارجی چسبیده به جز موارد شن ، سنگریزه، 

91,000فلز، شیشه و آفت زنده

91,000 شکرك زدگی12
91,000 بسته بندي13
126,000 نشانه گذاري14

2,086,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  خرماي شاهانی
( استاندارد ملی 2510 ) - کد فرآورده : 11306
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 موادخارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شیشه1
91,000 آفت زنده2
63,000 بو، مزه، طعم غیرطبیعی و مزه ترشیدگی3
91,000 آفت زدگی4

5
 خرماي داراي مواد خارجی چسبیده به جز( شن ، سنگریزه، فلز، 

91,000شیشه و آفت زنده)

91,000 صدمه مکانیکی در خرماي با هسته6
91,000 تغییر رنگ یافته7
896,000 رطوبت ( دین استارك )8
91,000 ارقام دیگر9
91,000 نارسی10
91,000 پوسیدگی11
91,000 هسته د رخرماي بی هسته12
91,000 بسته بندي13
126,000 نشانه گذاري14

2,086,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  خرماي سایر
( استاندارد ملی 285 ) - کد فرآورده : 11307

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 آفت زنده1
91,000 اشیا فلزي و شیشه اي2
896,000 رطوبت ( دین استارك )3
91,000 تعداد هسته4
91,000 تعداد کالهک5
91,000 ترشیدگی و پوسیدگی6
91,000 آفت زدگی7
91,000 آلودگی به مواد خارجی8
91,000 سر سیاهی9
91,000 لک زدگی10
91,000 صدمه مکانیکی11
91,000 خرماي نارس و تلقیح نشده12
91,000 بسته بندي13
126,000 نشانه گذاري14

2,114,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   خرماي سایر مصارف صنعتی
( استاندارد ملی 2496 ) - کد فرآورده : 11308
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 رنگ1
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال2

: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

91,000 بقایاي گیاهی3
91,000 پوکی4
91,000 چروکیده و نارسی5
روش اتو896,000 رطوبت6
91,000 آفت زدگی7
91,000 مغزبادام زمینی با پوست در مغز بادام بدون پوست8
91,000 مغز بادام زمینی خرده9
511,000 پراکسید10
644,000 نمک11
91,000 سوختگی12
91,000 بسته بندي13
126,000 نشانه گذاري14

6,818,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :    بادام زمینی
( استاندارد ملی 3416, 5925 ) - کد فرآورده : 11309

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 بو ومزه1
91,000 مغز بادام دوقلو2
91,000 مغز بادام لپه شده و شکسته3
966,000 پر اکسید روغن استخراجی4
91,000 آفت زنده و ناپذیرفتنی ها5
91,000 مواد خارجی6
91,000 آفت زدگی7
91,000 مغز بادام چروکیده و نارس8
91,000 وجود مغز بادام تلخ در مغز بادام شیرین9
روش اتو896,000 رطوبت10
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال11

: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

5,782,000 باقی مانده سموم و آفت کش ها12
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها13
1,155,000MPN کلیفرم ها14
شناسایی875,000 اشریشیا کلی15
833,000کپک16
91,000 بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18

16,107,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :    مغز بادام
( استاندارد ملی 16 ) - کد فرآورده : 11310
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 آفت زدگی1
91,000 آفت زنده2
91,000 آلودگی به مواد خارجی با منشا غیر گیاهی3
91,000 آلودگی به مواد خارجی با منشا گیاهی4
91,000 اندازه5
896,000 انیدرید سولفورو6
91,000 پارگی بافت7
91,000 ترشیدگی و تخمیر8
91,000 تغییر رنگ9
896,000 رطوبت ( دین استارك )10
63,000 لک زدگی11
91,000 نارسی12
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال13

: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

14A 3,465,000 اکراتوکسین
91,000 بسته بندي19
126,000 نشانه گذاري20

10,206,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :      انجیر فرایند شده
( استاندارد ملی 5299, 7868 ) - کد فرآورده : 11449

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 آفت زنده1
63,000 بو و مزه2
63,000 رنگ3
91,000 اندازه و شکل4
روش اتو511,000 رطوبت5
896,000 دي اکسید سولفورو6
644,000 خاکستر نامحلول در اسید7
91,000 آفت زدگی8
91,000 آسیب دیدگی9
91,000 نارسی10
91,000 مواد خارجی11
91,000 غیر یکنواختی رنگ12
91,000 بسته بندي13
126,000 نشانه گذاري14

3,031,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :     هلو خشک شده
( استاندارد ملی 12 ) - کد فرآورده : 20247
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 بو و مزه1
644,000 خاکستر نامحلول در اسید2
روش اتو511,000 رطوبت3
896,000 دي اکسید سولفور4
63,000 رنگ5
91,000 مواد خارجی6
91,000 سیب خشک آسیب دیده7
91,000 سیب خشک شکسته8
91,000 خرده هاي سیب9
91,000 ساقه یا دانه10
91,000 غیریکنواختی رنگ11
69,550آفت و آثار آفت زدگی12
69,550اندازه و شکل13
91,000 بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15

3,079,100

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : سیب خشک شده
( استاندارد ملی 3612 ) - کد فرآورده : 20247

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000آفت زنده1
91,000مواد خارجی ( شن و خاك و ...)2
91,000کپک زدگی3
91,000سوختگی4
91,000کهنگی و ماندگی و ترشیدگی5
63,000 بو و مزه6
63,000 رنگ7
91,000 اندازه و شکل8
روش اتو511,000 رطوبت9
644,000 خاکستر نامحلول در اسیدکلریدریک10
896,000 دي اکسید گوگرد11
63,000 چسبیدگی14
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها15
833,000کپک و مخمر16
1,673,000MPN انتروباکتریاسه17
شناسایی875,000 اشریشیاکلی18
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت19
511,000رنگ مصنوعی20
91,000 بسته بندي21
126,000 نشانه گذاري22

9,464,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : انبه خشک شده
( استاندارد ملی 11080 ) - کد فرآورده : 20249
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 آفت زنده و مرده1
91,000 شن و سنگ ریزه2
91,000 عوامل خارجی (غیر از قسمت هاي گیاه)3
63,000 بو و مزه4
63,000 طعم ترشیدگی5
63,000 رنگ6
روش اتو511,000 رطوبت7
896,000 انیدرید سولفورو8
644,000 خاکستر نامحلول در اسید9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
91,000 آفت زدگی12
91,000 نارسی13
91,000 بقایاي گیاهی14

3,003,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : توت فرنگی خشک شده
( استاندارد ملی 11828 ) - کد فرآورده : 20250

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 آفات1
91,000 کپک زدگی2
91,000 مواد خارجی3
63,000 رنگ4
63,000 مزه و بو5
روش اتو511,000 رطوبت6
644,000 نمک (درصد وزنی)7
966,000 پراکسید روغن چربی استخراجی به روش سرد8
644,000 خاکستر نامحلول در اسید (درصد وزنی)9
ویژگی حسی63,000 رنگ، طعم دهنده و نگهدارنده مصنوعی10
91,000 آفت زدگی11
91,000 سوختگی12
91,000 مغز تخمه شکسته13
91,000 مغز تخمه نارس14
91,000 بقایاي گیاهی15
5,782,000 مانده آفت کش ها16
91,000 بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18

9,681,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : مغز تخمه هندوانه برشته شده
( استاندارد ملی 14614 ) - کد فرآورده : 21541
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 رنگ1
63,000 مزه و بو2
63,000 ناپذیرفتنی ها3
روش اتو511,000 رطوبت4
644,000 نمک (درصد وزنی)5
966,000 پراکسید روغن چربی استخراجی به روش سرد6
644,000 خاکستر غیر محلول در اسید7
ویژگی حسی63,000 رنگ، طعم دهنده و نگهدارنده مصنوعی8
91,000 آفت زدگی9
91,000 سوختگی10
91,000 مغز تخمه شکسته11
91,000 مغز تخمه نارس12
91,000 بقایاي گیاهی13
5,782,000 مانده آفتکش ها14
91,000 بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16

9,471,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : مغز تخمه آفتابگردان برشته شده
( استاندارد ملی 13119, 14615, 150,36 ) - کد فرآورده : 21551

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 رنگ1
63,000 عوامل ناپذیرفتنی2
روش اتو511,000 رطوبت3
966,000 پراکسید روغن چربی استخراجی به روش سرد4
ویژگی حسی63,000 رنگ، طعم دهنده و نگهدارنده مصنوعی5
91,000 آفت زدگی6
91,000 سوختگی7
91,000 مغز تخمه شکسته8
91,000 مغز تخمه نارس9
91,000 بقایاي گیاهی10
5,782,000 مانده آفت کش ها11
91,000 بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13
63,000 مزه و بو14
644,000 نمک15
644,000 خاکستر نامحلول در اسید16

9,471,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : مغز تخمه کدو برشته شده
( استاندارد ملی 14616 ) - کد فرآورده : 21552
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 عوامل ناپذیرفتنی1
63,000 رنگ2
63,000 مزه و بو3
91,000 آفت زدگی (درصد وزنی)4
91,000 بقایاي گیاهی (درصد وزنی)5
91,000 سوختگی (درصد وزنی)6
91,000 مغز بادام هندي لپه (درصد وزنی)7
91,000 مغز بادام هندي شکسته (درصد وزنی)8
91,000 مغز بادام هندي خرده (درصد وزنی)9
644,000 نمک (درصد وزنی)10
روش اتو511,000 رطوبت11
966,000 پراکسید روغن استخراجی12
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال13

: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

5,782,000 باقی مانده سموم آفتکش ها14
شناسایی875,000 اشرشیا کلی15
1,155,000MPN کلیفرم16
833,000کپک17
91,000 بسته بندي18
126,000 نشانه گذاري19

15,568,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : مغز بادام هندي فرایند شده
( استاندارد ملی 13119, 16032, 2135 )- کد فرآورده : 21606

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 رنگ ، بو و مزه غیر طبیعی و تند1
966,000 پراکسید چربی استخراجی در نمونه تند2
91,000 آفت زنده3
91,000 مواد خارجی4
روش اتو511,000 رطوبت6
511,000 خاکستر کل7
644,000 خاکستر نامحلول در اسید8
770,000 فیبر9
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال10

: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

5,782,000 باقیمانده سموم11
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها12
شمارش کلنی966,000 کلیفرم13
833,000کپک14
شناسایی875,000 اشرشیا کلی15
2,058,000 سالمونال16
126,000 نشانه گذاري17
91,000 بسته بندي18

19,061,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : پودر پسته
( استاندارد ملی 9636 ) - کد فرآورده : 21672
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 مواد خارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شیشه1
91,000 آفت زنده2
63,000 بو، مزه، طعم غیر طبیعی و مزه ترشیدگی3
91,000 آفت زدگی4
91,000 ارقام دیگر خرما5
91,000 پوسیدگی6
91,000 تغییر رنگ یافته7
896,000 رطوبت ( دین استارك )8
91,000 شکرك زدگی9
91,000 صدمه مکانیکی10
91,000 خرماي نارس11
91,000 خرماي داراي مواد خارجی چسبیده12
91,000 تلقیح نشدگی13
91,000 بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15

2,177,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : خرماي هلیله اي
( استاندارد ملی 5312 ) - کد فرآورده : 21694

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 ناپذیرفتنی1
63,000 رنگ2
63,000 مزه و بو3
91,000 آفت زدگی4
91,000 بقایاي گیاهی5
91,000 سوختگی6
91,000 مغز بادام چروکیده و نارس7
91,000 مغز بادام دوقلو8
91,000 مغز بادام لپه شده،شکسته و خرده9
644,000 نمک10
روش اتو511,000 رطوبت11
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال12

: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

5,782,000 باقیمانده سموم آقت کش13
شناسایی875,000 اشرشیاکلی14
1,155,000MPN کلیفرم15
833,000کپک16
91,000 بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18

14,602,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : مغز بادام درختی فرآیند شده
( استاندارد ملی 16031 ) - کد فرآورده : 21723
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 بو و مزه1
91,000 کپک، حشرات و غیره2
91,000 مواد خارجی3
91,000 میوه هاي خشک آفت زده و معیوب4
91,000 سایر میوه هاي خشک غیراز آلبالو5
896,000 رطوبت ( دین استارك )6
91,000 تعداد میوه در 100 گرم7
91,000 بسته بندي8
126,000 نشانه گذاري9

1,631,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : آلبالوي خشک
( استاندارد ملی 2341 ) - کد فرآورده : 21950

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 رنگ1
63,000 بو و مزه2
91,000 آفت زنده3
روش اتو511,000 رطوبت4
91,000 مواد خارجی5
91,000 نارسی و چروکیدگی6
91,000 آفت زدگی7
91,000 بسته بندي8
126,000 نشانه گذاري9
69,550مغز گردوي درسته10
69,550مغز گردوي نیمه11
69,550مغزگردوي ربعی12
69,550مغز گروي خرده13
69,550مغز گردوي خاکه14
69,550اجزاي تشکیل دهنده در مغز گروي مخلوط15
91,000مغز گردوي دندانه10

1,726,300 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : مغز گردو
( استاندارد ملی 18 ) - کد فرآورده : 22004
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 موادخارجی شامل شن، سنگریزه، فلز، شیشه1
91,000 آفت زنده2
63,000 بو، مزه و طعم غیرطبیعی و مزه ترشیدگی3
91,000 خارك و رطب4
91,000 آفت زدگی5
91,000 ارقام دیگر6
91,000 پوسیدگی7
91,000 تغییر رنگ یافته8
896,000 رطوبت ( دین استارك )9
91,000 شکرك زدگی10
91,000 صدمه مکانیکی11
91,000 خرماي نارس12
91,000 خرما با مواد خارجی چسبیده13
91,000 بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15

2,177,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : خرماي کروت
( استاندارد ملی 5858 ) - کد فرآورده : 21010

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 آفت زنده1
91,000 اشیا فلزي، شیشه و سنگریزه2
63,000 بوي تخمیر، ترشیدگی و آثار کپک زدگی3
91,000 آفت زنده4
91,000 خرماي رقم دیگر5
91,000 خرماي پوستی6
91,000 خرماي پوسیده7
91,000 خرماي تغییر رنگ یافته8
91,000 خرماي تلقیح نشده و نارس9
896,000 رطوبت ( دین استارك )10
91,000 حداکثر خرماي صدمه دیده(صدمه مکانیکی)11
91,000 خرماي لک زده12
91,000 خرماي آلوده به مواد خارجی13
91,000 بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15

2,177,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : خرما خشک
( استاندارد ملی 2945 ) - کد فرآورده : 21011
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 آفت زدگی1
91,000  آلودگی2
91,000  تغییر رنگ3
91,000  نارس و تلقیح نشدگی4
91,000 خرماي صدمه دیده5
91,000 پوسیدگی6
91,000 شکرك زدگی7
91,000 تعداد هسته در خرماي هسته گیري شده8
91,000 کالهک9
63,000 عوامل ناپذیرفتنی10
91,000 ارقام دیگر(درصد)11
896,000 رطوبت - درصد ( دین استارك )12
91,000 بسته بندي13
126,000 نشانه گذاري14

2,086,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : خرما
( استاندارد ملی 8757 ) - کد فرآورده : 20994

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 آفت زنده ، مواد خارجی و کپک زدگی1
63,000 رنگ ، بو و مزه2
91,000 خرده و شکسته3
91,000 خاکه4
91,000 خالل مغز بادام تلخ5
روش اتو511,000 رطوبت6
966,000 پراکسید روغن استخراجی7
966,000 اسیدیته روغن استخراجی8
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها9
1,155,000MPN کلی فرم10
833,000کپک11
شناسایی875,000 اشرشیا کلی12
5,782,000 باقی مانده آفت کش13
91,000 بسته بندي14
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال15

: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال
126,000 نشانه گذاري16

16,415,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  خالل مغز بادام ( استاندارد ملی 3415 ) - کد فرآورده : 11337
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 آفت1
91,000 کپک قابل رویت با چشم غیرمسلح2
91,000 خاك، شن ، سنگریزه، خرده شیشه و اشیاي فلزي3

4
 تنیده ها، فضوالت، پرندگان، موي جوندگان ، پوسته تخم الرو 

91,000شفیره و مانند آنها

63,000 رنگ ، بو و مزه5
966,000 پراکسید روغن استخراجی6
91,000 آفت زدگی7
91,000 موادخارجی(بقایاي گیاهی)8
91,000 خرده و شکسته9
91,000 خاکه10
روش اتو511,000 رطوبت11
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال12

: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

5,782,000 مانده آفت کشها13
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها14
شمارش کلنی966,000 کلی فرم15
833,000کپک16
شناسایی875,000 اشرشیا کلی17
2,058,000 سالمونال18
91,000 بسته بندي19
126,000 نشانه گذاري20

17,682,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   خالل مغز پسته
( استاندارد ملی 3639 ) - کد فرآورده : 11339

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 آفت زنده1
91,000 شن، سنگریزه، شیشه و سایر مواد خارجی بدون منشا گیاهی2
63,000 بو و مزه3
4so2 896,000 باقمیانده دي اکسید گوگرد برحسب
91,000 آفت زدگی5
91,000 مواد خارجی با منشا گیاهی6
896,000 رطوبت ( دین استارك )7
91,000 دانه هاي نارس8
91,000 آسیب دیدگی9
91,000 شکرك زده10
91,000 آلودگی11
91,000 دم دار12
91,000 چوب خوشه13
91,000 ارقام دیگر14
91,000 یکنواختی اندازه15
3,465,000 اکراتوکسین A (بنا به درخواست متقاضی)16

در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال(بنا به درخواست متقاضی)17
: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

5,782,000 مانده آفت کش ها18
91,000 بسته بندي19
126,000 نشانه گذاري20

16,261,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   کشمش سبز
( استاندارد ملی 3122 ) - کد فرآورده : 11377
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000  آفت زنده1
آزمون صرفا در نوع بدون پوست91,000  آفت زدگی2
91,000 مواد خارجی3
91,000 نخود در نخودچی4
آزمون صرفا در نوع بدون پوست91,000 نخودچی با پوست5
آزمون صرفا در نوع بدون پوست91,000  نخودچی شکسته6
آزمون صرفا در نوع بدون پوست91,000 نخودچی خرده7
91,000 نخودچی سوخته8
91,000 بسته بندي9
126,000 نشانه گذاري10
روش اتو511,000 رطوبت11

1,456,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   نخود چی ( با و بدون پوست)
( استاندارد ملی 5199 ) - کد فرآورده : 22251

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 شکل، رنگ، بو و مزه1
91,000 آفت زدگی2
91,000 مواد خارجی (بقایاي گیاهی آزاد)3
91,000 مواد خارجی (بقایاي گیاهی چسبیده)4
91,000 آسیب دیدگی5
91,000 نارسی6
896,000 رطوبت ( دین استارك )7
896,000 باقی مانده انیدرید سولفورو8
644,000 خاکستر نامحلول در اسید9
5,782,000 مانده آفت کش ها10
91,000 طبقه بندي11
69,550ناپذیرفتنی12
69,550آفت13
69,550کپک زدگی قابل رویت با چشم غیر مسلح14
69,550بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري (نام و نوع محصول)16

9,231,200 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   قیسی
( استاندارد ملی 13 ) - کد فرآورده : 11424
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 آفت1
91,000کپک زدگی ظاهري2
91,000کهنگی و ماندگی3
91,000مواد خارجی(شن ، سنگریزه، شیشه)4
63,000 رنگ5
63,000 بو و مزه6
91,000 آفت زدگی7
91,000 بقایاي گیاهی8
91,000 انواع تخمه هاي دیگر9
91,000 سوختگی10
91,000 پوکی و نارسی11
91,000 شکستگی12
روش اتو511,000 رطوبت13
644,000 نمک(کلریدسدیم)14
511,000 رنگ مصنوعی15
833,000کپک18
1,155,000MPN کلیفرم19
شناسایی875,000 اشرشیاکلی20
91,000 بسته بندي21
126,000 نشانه گذاري22

5,782,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : تخمه کدو فرایند شده
( استاندارد ملی 16030 ) - کد فرآورده : 21495

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

1
 آفت، کپک زدگی ظاهري، کهنگی و ماندگی، مواد خارجی(شن ، 

91,000سنگریزه، شیشه)

63,000 رنگ2
63,000 بو و مزه3
91,000 آفت زدگی4
91,000 بقایاي گیاهی5
91,000 انواع تخمه هاي دیگر6
91,000 سوختگی7
91,000 پوکی و نارسی8
91,000 شکستگی9
روش اتو511,000 رطوبت10
644,000 نمک(کلریدسدیم)11
511,000 رنگ مصنوعی12
833,000کپک15
1,155,000MPN کلیفرم16
شناسایی875,000 اشرشیا کلی17
91,000 بسته بندي18
126,000 نشانه گذاري19

5,509,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : تخمه هندوانه فرایند شده ( استاندارد ملی 16029 ) - کد فرآورده : 21494
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 عوامل ناپذیرفتنی1
63,000 رنگ2
63,000 بو ومزه3
91,000 آفت زدگی4
91,000 بقایاي گیاهی5
91,000 انواع تخمه هاي دیگر6
91,000 سوختگی7
91,000 پوکی و نارسی8
91,000 شکستگی9
روش اتو511,000 رطوبت10
644,000 نمک (کلرید سدیم)11
511,000 رنگ مصنوعی12
833,000کپک15
1,155,000MPN کلیفرم16
شناسایی875,000 اشریشیا کلی17
91,000 بسته بندي18
126,000 نشانه گذاري19

5,481,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : تخمه آفتابگردان فرایند شده ( استاندارد ملی 16028 ) - کد فرآورده : 21493

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

63,000 رنگ مغز فندق1
63,000 بو و مزه2
91,000 مغز فندق با باقیمانده پوست سوم3
روش اتو511,000 رطوبت4
91,000 یکنواختی5
511,000 عدد پراکسید6
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال7

: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

5,782,000 باقی مانده سموم8
63,000 ناپذیرفتنی ها9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
91,000 آفت زدگی، پوسیدگی12
91,000 کپک زدگی13
91,000 چروکیدگی یا نارسی، زرد شدگی14
91,000 شکستگی15
91,000 مجموع نواقص مغز16
91,000 دوقلو17
91,000 مواد خارجی (پوست فندق)18
91,000 مواد خارجی (غیر از پوست فندق)19
91,000 رواداري از نظر اندازه قطر (فندق گرد)20
91,000 رواداري از نظر اندازه قطر (فندق کشیده)21
644,000 نمک طعام22
644,000 خاکستر نامحلول در اسید23
91,000 مغز فندق هاي با طعم سوختگی24
91,000 بسته بندي25
126,000 نشانه گذاري26

13,748,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  مغز فندق ( استاندارد ملی 3338 ) - کد فرآورده : 21605
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 آسیب دیدگی1
63,000 رنگ، بو و مزه2
91,000 آفت زدگی3
91,000 آفت زنده4
91,000 آلودگی5
896,000 انیدرید سولفورو6
روش اتو511,000 رطوبت7
91,000 غیر یکنواختی8
91,000 مواد خارجی9
91,000 نارسی10
69,550 برچه11
91,000 دانه یا ساقه12
69,550 اندازه و شکل13
644,000 خاکستر نا محلول در اسید14
91,000 بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16

3,198,100

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  گالبی خشک شده
( استاندارد ملی 3936 ) - کد فرآورده : 22327

مجموع
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 تعرفه - خشکبار

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

91,000 آفت زدگی1
91,000 آفت زنده2
91,000 بادام با پوست سبز3
روش اتو511,000 رطوبت4
91,000 پوکی و نارسی5
91,000 مواد خارجی6
91,000 وجود بادام سنگی تلخ در بادام سنگی شیرین7
91,000 بسته بندي8
69,550 ناپذیرفتنی9
69,550 بو مزه10
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد 3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال11

: 3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

126,000 نشانه گذاري12
5,782,000 باقیمانده سموم(قیمت پایه به ازاي 10 سم)13

11,045,100 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : بادام سنگی شیرین و تلخ
( استاندارد ملی 88 ) - کد فرآورده : 20255
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 تعرفه - خشکبار

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

69,550ترشیدگی1
69,550آفت زنده2
69,550کپک زدگی3
69,550مواد خارجی4
69,550بو و مزه غیر طبیعی5
69,550حسی و فیزیکی6
69,550آفت زدگی7
684,800رطوبت8
69,550بقایاي گیاهی9
492,200خاکستر نامحلول در اسید10
69,550شکرك زدگی11
4,419,100مانده آفت کشها12
1,414,000 سرب13
1,414,000 کادمیوم14
96,300نشانه گذاري15
69,550بسته بندي16

9,215,900 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : خرما قطعه شده نیمه خشک ( استاندارد ملی 15571 ) - کد فرآورده : 22664
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