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

63,000 مزه وبو1
63,000 وضع ظاهري2
511,000 اسیدیته3
511,000 پراکسید4
294,000 اندیس رفراکت5
1,029,000 عدد صابونی6
7105C°511,000 رطوبت و مواد فرار در
1,281,000 عددیدي8
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی9
196,000 چگالی10
1,414,000 آالینده هاي فلزي- آهن11
1,414,000 آالینده هاي فلزي- مس12
1,414,000 آالینده هاي فلزي- سرب13
1,799,000 آالینده هاي فلزي- آرسنیک14
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب15
16(GCروش)2,184,000روغن معدنی
91,000 وضعیت ظاهري بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18
1,029,000 صابون19
385,000 ناخالصی نامحلول20

18,557,000

 تعرفه - روغن ها و چربی ها

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : 	 روغن مایع بادام زمینی خوراکی
( استاندارد ملی 2011 ) - کد فرآورده : 11030

مجموع
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه وبو1
511,000 اسیدیته2
511,000 پراکسید3
1,029,000 عدد صابونی4
1,281,000 عدد یدي5
511,000 رطوبت و مواد فرار6
63,000 رنگ7
511,000 نقطه لغزش8
385,000 نقطه ذوب9
196,000 چگالی نسبی10
294,000 نمایه شکست11
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی12
1,925,000 کاروتنوئید کل13
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب14
1,414,000 آالینده هاي فلزي- آهن15
1,414,000 آالینده هاي فلزي- مس16
1,414,000 آالینده هاي فلزي- سرب17
1,799,000 آالینده هاي فلزي- آرسنیک18
1,414,000 آالینده هاي فلزي-نیکل19
91,000 وزن محتوي بسته بندي20
126,000 نشانه گذاري21

19,194,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : 			روغن سوپر پالم اولئین تصفیه شده خوراکی
( استاندارد ملی 4465 ) - کد فرآورده : 11032
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه وبو1
63,000 وضع ظاهري2
511,000 رطوبت و مواد فرار در 105 درجه سلسیوس3
385,000 ناخالصی هاي نا محلول4
1,029,000 صابون5
511,000 اسیدیته برحسب اسید استیک6
511,000 پراکسید7
63,000 رنگ8
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب9
196,000 چگالی10
294,000 نمایه شکست11
1,029,000 عدد صابونی12
1,281,000 عدد یدي13
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی14
1,414,000 آالینده هاي فلزي- آهن15
1,414,000 آالینده هاي فلزي- مس16
1,414,000 آالینده هاي فلزي- سرب17
1,799,000 آالینده هاي فلزي- آرسنیک18
19(GCروش)2,184,000روغن معدنی
آزمون حسی63,000 طعم دهنده20
21HPLC - 3,850,000 آنتی اکسیدانهاي مصنوعی
889,000 آزمون هالفن22
91,000 بسته بندي23
126,000 نشانه گذاري24

23,422,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : 	 روغن تخم پنبه مایع خوراکی
( استاندارد ملی 1723 ) - کد فرآورده : 11034
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه وبو1
63,000 وضع ظاهري(دماي 20و25 درجه سلیسیوس)2
511,000 اسیدیته3
511,000 پراکسید4
833,000 آنیزیدین5
294,000 اندیس رفراکت6
1,029,000 عدد صابونی7
511,000 رطوبت8
1,281,000 عدد یدي9
1,925,000 مقاومت10
385,000 ناخالصی هاي نا محلول11
1,029,000 صابون12
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی13
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب14
1,414,000 آالینده هاي فلزي- آهن15
1,414,000 آالینده هاي فلزي- مس16
1,414,000 آالینده هاي فلزي- سرب17
1,799,000 آالینده هاي فلزي- آرسنیک18
19(GCروش)2,184,000روغن معدنی
196,000 چگالی نسبی20
896,000  بسته بندي21
126,000 نشانه گذاري22
3,465,000 زیرآلنون23
24HPLC - 3,850,000 آنتی اکسیدان
آزمون حسی63,000 طعم دهنده ها25
26(PAHs)5,782,000 هیدروکربن هاي آروماتیک
91,000بسته بندي27

35,371,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	 روغن ذرت مایع خوراکی
( استاندارد ملی 1447 ) - کد فرآورده : 11035

مجموع
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه وبو1
63,000 وضع ظاهري2
511,000 اسیدیته3
511,000 پراکسید4
294,000 اندیس رفراکت5
1,029,000 عدد صابونی6
7105C°511,000 رطوبت و مواد فرار در
1,281,000 عددیدي8
1,925,000 مقاومت9
385,000 ناخالصی هاي نا محلول10
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی11
1,029,000 صابون12
1,414,000 آالینده هاي فلزي- آهن13
1,414,000 آالینده هاي فلزي- مس14
1,414,000 آالینده هاي فلزي- سرب15
1,799,000 آالینده هاي فلزي- آرسنیک16
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب17
18(GCروش)2,184,000روغن معدنی
91,000  بسته بندي19
126,000 نشانه گذاري20

20,286,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:
( استاندارد ملی 2392 ) - کد فرآورده : 11037

مجموع

			نام فرآورده :			 روغن سویاي مایع خوراکی
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه وبو1
63,000 وضع ظاهري2
3105C°511,000 رطوبت و مواد فرار در
511,000 اسیدیته4
511,000 پراکسید5
385,000 ناخالصی محلول6
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب7
196,000 چگالی8
294,000 رفراکت9
1,029,000 عدد صابونی10
1,281,000 عددیدي11
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی12
1,029,000 صابون13
1,414,000 آالینده هاي فلزي- آهن14
1,414,000 آالینده هاي فلزي- مس15
1,414,000 آالینده هاي فلزي- سرب16
1,799,000 آالینده هاي فلزي- آرسنیک17
18(GCروش)2,184,000روغن معدنی
91,000 بسته بندي19
126,000 نشانه گذاري20

18,557,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :			 روغن گلرنگ مایع خوراکی ( استاندارد ملی 2010 ) - کد فرآورده : 11039
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه وبو1
511,000 اسیدیته2
511,000 عدد پراکسید3
4105C°511,000 رطوبت و مواد فرار در
385,000 ناخالصی هاي نا محلول5
1,029,000 صابون6
196,000 چگالی7
294,000 اندیس رفراکت8
1,029,000 عدد صابونی9
1,281,000 عدد یدي10
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی11
1,414,000 آالینده هاي فلزي- آهن12
1,414,000 آالینده هاي فلزي- مس13
1,414,000 آالینده هاي فلزي- سرب14
1,799,000 آالینده هاي فلزي- آرسنیک15
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب16
17(GCروش)2,184,000روغن معدنی
91,000 وزن محتوي بسته بندي18
126,000 نشانه گذاري19

18,494,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :					 روغن هسته انگور
( استاندارد ملی 8920 ) - کد فرآورده : 11041
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000بو و مزه1
63,000 وضع ظاهري (در دماي 20 الی 25 درجه سلیسیوس)2
3105C°511,000 رطوبت و مواد فرار در
511,000 اسیدهاي چرب آزاد(برحسب اسیداولئیک) / اسیدیته / عدد اسیدي4
511,000 عدد پراکسید5
833,000 عدد آنیزیدین6
1,414,000 آهن7
1,414,000 مس8
1,414,000 سرب9
1,799,000 آرسنیک10
1,414,000 نیکل11
385,000 ناخالصی هاي نا محلول12
1,029,000 باقیمانده صابون13

14
ترکیب اسیدهاي چرب / اسیدهاي چرب ترانس / تمام اسیدهاي چرب به تنهایی مانند لینوییک 

3,213,000اسید، اروسیک اسید / مجموع اسیدهاي چرب اشباع  و غیر اشباع
1,925,000 مقاومت 15
511,000 نقطه دود16
17(GCروش)2,184,000روغن معدنی
91,000  بسته بندي18
126,000 نشانه گذاري19
1,540,000 ترکیبات قطبی 20
3,213,000 اسیدهاي چرب اکسیدشونده (روغن دورریز)21
5,782,000  بنزو آلفا پیرن22

29,946,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	 روغن سرخ کردنی
( استاندارد ملی 4152 ) - کد فرآورده : 11042
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه وبو1
91,000 بافت2
511,000 اسیدیته3
511,000 پراکسید4
294,000 رفراکت5
6105C°511,000 رطوبت و مواد فرار در
1,281,000 عدد یدي7
581,000  چربی8
1,029,000 عدد صابونی9
385,000 نقطه ذوب10
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب11
1,414,000 آالینده هاي فلزي-آهن12
1,414,000 آالینده هاي فلزي-مس13
196,000 چگالی14
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی15
511,000 تیتر16

17

 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال

3,850,000

در صورتیکه هر دو آزمون 
تواما و یا آفالتوکسین توتال 
به تنهایی باشد : 3000000 
ریال / آفالتوکسین B1 به 
تنهایی : 2700000 ریال

18HPLC - 3,850,000 آنتی اکسیدانهاي مصنوعی
91,000  بسته بندي  19
126,000 نشانه گذاري20
1,799,000 عدد ریشر- مایسل21
1,799,000 عدد پولنسک22
1,603,000 کریشنر23

26,152,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	 روغن کره
( استاندارد ملی 1254 ) - کد فرآورده : 11045
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه و بو1
91,000 بافت2
511,000 اسیدچرب آزاد (برحسب پالمتیک اسید) / عدد اسیدي / اسیدیته3
4103C°511,000 رطوبت و مواد فرار در
1,925,000 مقاومت به روش رنسیمت در110 درجه سانتی گراد5
1,414,000 آهن6
1,414,000 مس7
1,414,000 سرب8
1,799,000 آرسنیک9
1,414,000 نیکل10
1,029,000 صابون11
385,000 ناخالصی هاي نا محلول12
13(GCروش)2,184,000روغن معدنی
91,000  بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15
511,000پراکسید16
17PAH / 5,782,000 بنزوآلفاپیرن
18(GC روش ) 1,925,000بنزن
3,213,000اسید چرب اشباع /  اسید چرب ترانس / لوریک اسید19

25,802,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :			روغن قنادي و آردي
( استاندارد ملی 1-156 ) - کد فرآورده : 11046
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000طعم و بو1
511,000 پراکسید2
1,029,000 عدد صابونی3
اسپکتروفتومتري1,155,000 کلروفیل4
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب / اسید اروسیک5
2,569,000 براسیکا استرول6
385,000 ناخالصی هاي نا محلول7
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی8
1,414,000 آهن9
1,414,000 مس10
1,414,000 سرب11
1,799,000  آرسنیک12
511,000 نقطه اشتعال13
511,000نقطه دود14
385,000 آزمون سرما15
1,029,000 باقیمانده صابون16
196,000 چگالی نسبی17
18HPLC - 3,850,000 آنتی اکسیدانهاي مصنوعی
19(GCروش)2,184,000روغن معدنی
20PAH / 5,782,000 بنزوآلفاپیرن
511,000 اسیدهاي چرب آزاد(برحسب اسیداولئیک) / اسیدیته / عدد اسیدي21
833,000 عدد آنیزیدین22
3,213,000ترکیب اسیدهاي چرب / مجموع اسیدهاي چرب ترانس23
126,000 نشانه گذاري24
294,000 اندیس رفراکت ( نمایه شکست )25
511,000 رطوبت و مواد فرار26
1,281,000 عدد یدي27
896,000 گوگرد28
1,603,000عدد کریسمر / عدد کریشنر29
91,000 بسته بندي30

39,802,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :			 روغن کلزا پاالیش شده
( استاندارد ملی 2-4935 ) - کد فرآورده : 11047
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه وبو1
63,000وضع ظاهري2
511,000 اسیدیته3
833,000آنیزیدین4
511,000 پراکسید5
511,000 رطوبت6
1,925,000 مقاومت (به روش رنسیمت)7
8(GCروش)2,184,000روغن معدنی
آزمون حسی63,000 طعم دهنده9
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب-اسید لینو لنیک ، اسید اروسیک ، اشباع و ترانس10
1,414,000 آالینده هاي فلزي-آهن11
1,414,000 آالینده هاي فلزي-مس12
1,414,000 آالینده هاي فلزي-سرب13
1,799,000 آالینده هاي فلزي-آرسنیک14
1,029,000 صابون15
16HPLC - 3,850,000 آنتی اکسیدانهاي مصنوعی
385,000ناخالصی نامحلول17
1,029,000مواد غیرقابل صابونی شونده 18
448,000رنگ الویباند19
20PAH / 5,782,000 بنزوآلفاپیرن
1,925,000باقیمانده هگزان21
385,000آزمون سرما22
91,000  بسته بندي23
126,000 نشانه گذاري24

30,968,000

( استاندارد ملی 5950 ) - کد فرآورده : 11049

مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :			روغن مایع مخلوط
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه وبو1
63,000 وضع ظاهري2
511,000 اسیدیته3
511,000 پراکسید4
294,000 اندیس رفراکت5
1,029,000 عدد صابونی6
1,281,000 عدد یدي7
511,000 رطوبت ومواد فرار8
 به روش الویباند448,000 رنگ9
1,925,000 مقاومت10
385,000 ناخالصی هاي نا محلول11
1,029,000 صابون12
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی13
511,000 نقطه آتش14
511,000نقطه دود 15
511,000 نقطه اشتعال16
511,000 عدد تیتر17
196,000 چگالی18
322,000 ترکیب اسیدهاي چرب19
1,414,000 آالینده هاي فلزي- آهن20
1,414,000 آالینده هاي فلزي- مس21
1,414,000 آالینده هاي فلزي- سرب22
1,799,000 آالینده هاي فلزي- آرسنیک23
511,000 روغن معدنی24
آزمون حسی63,000 طعم دهنده25
26HPLC - 3,850,000 آنتی اکسیدانهاي مصنوعی
91,000 وزن محتوي بسته بندي27
126,000 نشانه گذاري28

29
 کلسترول / براسیکا استرول / کمپسترول/ استیگما استرول/ بتاسیتوسترول/ دلتا 5- اونا استرول / 

2,569,000دلتا 7- استیگما استنول/ دلتا 7- اونا استرول / مقدار کل استرول

30
 الفا توکوفرول / بتا توکوفرول /  گاما توکوفرول/  دلتا توکوفرول/  آلفا توکو تري انول /   گاما 

3,850,000توکوتري انول/  دلتا توکوتري انول /  مقدار کل توکوفرول و توکو تري انول
5,782,000 هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه اي31
1,925,000 باقیمانده حالل32

36,449,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :			روغن سبوس برنج
( استاندارد ملی 6658 ) - کد فرآورده : 11050
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

833,000 عدد آنیزیدین1
511,000 پراکسید2
1,281,000 عدد یدي3
5,782,000 هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه اي4
1,925,000 باقیمانده حالل بر اساس هگزان5
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب6
1,414,000 آالینده هاي فلزي- آهن7
1,414,000 آالینده هاي فلزي- مس8
1,414,000 آالینده هاي فلزي- سرب9
1,799,000 آالینده هاي فلزي- آرسنیک10
11(GCروش)2,184,000روغن معدنی
91,000 وزن محتوي بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13

21,987,000 مجموع

RBD روغن پالم استئارین 				نام فرآورده :			عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:
( استاندارد ملی 1-8631 ) - کد فرآورده : 22070
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

833,000 عدد آنیزیدین1
63,000 مزه وبو2
511,000 اسیدیته3
511,000 رطوبت4
196,000 چگالی نسبی5
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی6
385,000 ناخالصی هاي نا محلول7
1,029,000 عدد صابونی8
294,000 اندیس رفراکت ( نمایه شکست )9
91,000 بافت10
511,000 نقطه لغزش11
1,029,000 باقیمانده صابون12
511,000 پراکسید13
1,281,000 عدد یدي14
5,782,000 هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه اي/ بنزو آلفا پیرن15
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب16
1,414,000 آالینده هاي فلزي- آهن17
1,414,000 آالینده هاي فلزي- مس18
1,414,000 آالینده هاي فلزي- سرب19
1,799,000 آالینده هاي فلزي- آرسنیک20
21HPLC - 3,850,000 آنتی اکسیدانهاي مصنوعی
22(GCروش)2,184,000روغن معدنی
91,000 وزن محتوي بسته بندي23
126,000 نشانه گذاري24

29,561,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :				 روغن پالم استئارین پاالیش شده نهایی
( استاندارد ملی 2-8631 ) - کد فرآورده : 
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 وضع ظاهري1
63,000 مزه و بو2
511,000 پراکسید3
294,000 ضریب شکست4
1,029,000 عدد صابونی5
511,000 رطوبت و مواد فرار در 105 درجه سلیسیوس6
511,000 اسیدیته برحسب اولئیک اسید7
385,000 ناخالصی هاي نا محلول8
1,029,000 صابون9
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی10
196,000 چگالی11
3,213,000ترکیب اسیدهاي چرب/اسیدچرب ترانس12
1,414,000 آهن13
1,414,000 مس14
1,414,000 سرب15
1,799,000 آرسنیک16
448,000رنگ الویباند17
1,925,000باقیمانده حالل18
5,782,000مجموع هیدروکربن هاي حلقوي/بنزوآلفاپیرن19
2,184,000روغن معدنی20
385,000آزمون سرما21
1,281,000 عدد یدي22
23HPLC - 3,850,000 آنتی اکسیدانهاي مصنوعی
91,000  بسته بندي24
126,000 نشانه گذاري25

30,947,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :		روغن آفتابگردان
( استاندارد ملی 1300 ) - کد فرآورده : 20165
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 طعم و بو1
511,000 اسیدیته2
3103C°511,000 رطوبت و مواد فرار در

4
  لینو لنیک اسید / لینولیک اسید / لوریک اسید / مجموع اسیدهاي چرب ترانس / مجموع 

3,213,000اسیدهاي چرب اشباع / اروسیک اسید

1,925,000 مقاومت5
1,029,000 باقیمانده صابون6
1,414,000 آهن7
1,414,000 مس8
1,414,000 سرب9
1,799,000 آرسنیک10
1,414,000 نیکل11
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی12
385,000 ناخالصی هاي نا محلول13
14(GCروش)2,184,000روغن معدنی
91,000بسته بندي15
511,000 عدد پراکسید16
5,782,000 بنزو آلفا پیرن17
126,000 نشانه گذاري18

24,815,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :			روغن خوراکی مصرف خانوار
( استاندارد ملی 9131 ) - کد فرآورده : 20170
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه وبو1
511,000 رطوبت و مواد فرار2
511,000 اسیدهاي چرب آزاد بر پایه لوریک / اسیدیته3
511,000 پراکسید4
385,000 ناخالصی هاي نا محلول5
1,029,000 صابون6
 به روش الویباند448,000 رنگ7
1,281,000 عدد یدي8
1,029,000 عدد صابونی9
511,000 نقطه لغزش10
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی11
1,925,000 مقاومت12
13SFC 1,281,000
1,414,000 آالینده هاي فلزي- آهن14
1,414,000 آالینده هاي فلزي- مس15
1,414,000 آالینده هاي فلزي- سرب16
1,799,000 آالینده هاي فلزي- آرسنیک17
1,414,000 آالینده هاي فلزي- نیکل18
1,925,000 باقیمانده حالل19
20(GC روش ) 1,925,000بنزن
21(GCروش)2,184,000روغن معدنی
91,000  بسته بندي22
126,000 نشانه گذاري23

24,220,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :		روغن جانشین کره کاکائو
( استاندارد ملی 10273 ) - کد فرآورده : 20172
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 وضع ظاهري1
511,000 رطوبت ومواد فرار2
385,000 ناخالصی(هر ماده اي غیر از اسید چرب)3
511,000 اسیدیته4
511,000 پراکسید5
770,000 فسفر6
896,000 گوگرد7
294,000 اندیس رفراکت8
1,281,000 عدد یدي9
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی10
3,213,000 اسید اروسیک11
1,799,000 آالیندهاي فلزي - آرسنیک12
1,414,000 آالیندهاي فلزي - سرب13
1,414,000 آالیندهاي فلزي- آهن14
1,414,000 آالیندهاي فلزي- مس15
1,414,000 آالیندهاي فلزي - قلع16
91,000 وزن محتوي بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18

17,136,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :		روغن سبزه
( استاندارد ملی 7512 ) - کد فرآورده : 20174
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

511,000 عدد اسیدي1
511,000 پراکسید2
3(GCروش)2,184,000روغن معدنی
1,414,000 آالیندهاي فلزي - سرب4
1,799,000 آالیندهاي فلزي - آرسنیک5
3,213,000ترکیب اسیدهاي چرب6
91,000  بسته بندي7
126,000 نشانه گذاري8
9PAHs 5,782,000
1,925,000 باقیمانده هگزان10
11(GC روش ) 1,925,000بنزن

19,481,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :			روغن خام کنجد
( استاندارد ملی 8636 ) - کد فرآورده : 20534
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه وبو1
511,000 اسیدیته2
294,000 اندیس رفراکت3
1,029,000 عدد صابونی4
1,029,000 رطوبت5
1,281,000 عدد یدي6
 به روش الویباند448,000 رنگ7
3,213,000ترکیب اسیدهاي چرب8
1,414,000 آالیندهاي فلزي- آهن9
1,414,000 آالیندهاي فلزي- مس10
1,414,000 آالیندهاي فلزي - سرب11
1,799,000 آالیندهاي فلزي - آرسنیک12
1,925,000 باقیمانده حالل13
14(GC روش ) 1,925,000بنزن
511,000 تیتر15
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی16
196,000 چگالی نسبی17
385,000 ناخالصی هاي نا محلول18
19(GCروش)2,184,000روغن معدنی
91,000  بسته بندي20
126,000 نشانه گذاري21
511,000 پراکسید22

22,792,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	روغن خام آفتابگردان(با اولئیک اسید معمولی)
( استاندارد ملی 10086 ) - کد فرآورده : 20541
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه و بو1
511,000 عدد اسیدي2
511,000 پراکسید3
511,000 رطوبت و مواد فرار4
385,000 ناخالصی هاي نا محلول5
1,029,000 صابون6
1,414,000 آالیندهاي فلزي- مس7
1,414,000 آالیندهاي فلزي - سرب8
1,799,000 آالیندهاي فلزي - آرسنیک9
1,414,000 آالیندهاي فلزي- آهن10
196,000 دانسیته نسبی11
294,000 نمایه شکست12
1,029,000 عدد صابونی13
1,281,000 عدد یدي14
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی15

16
 مقدار کل استرول / کلسترول / براسیکا استرول / کمپسترول / استیگما استرول / بتا سیتو سترول / 

2,569,000دلتا 5- اونا استرول / دلتا 7- استیگما استرول / دلتا 7- اونا استرول / سایر استرول ها
17HPLC - 3,850,000 آنتی اکسیدانهاي مصنوعی
3,213,000ترکیب اسیدهاي چرب / مجموع اسیدهاي چرب ترانس18
91,000  بسته بندي19
126,000 نشانه گذاري20
1,925,000  مجموع استیرن ها21
22PAHs 5,782,000
1,925,000 باقیمانده حالل23
896,000 سولفور24

33,257,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	روغن هاي خوراکی تهیه شده به روش پرس سرد
( استاندارد ملی 13392 ) - کد فرآورده : 20543
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه و بو1
 به روش الویباند448,000 رنگ2
511,000 عدد اسیدي3
511,000 رطوبت4
294,000 اندیس رفراکت5
1,029,000 عدد صابونی6
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی7
1,281,000 عدد یدي8
1,414,000 آالیندهاي فلزي- آهن9
1,414,000 آالیندهاي فلزي- مس10
1,414,000 آالیندهاي فلزي - سرب11
1,799,000 آالیندهاي فلزي - آرسنیک12
13(GC روش ) 1,925,000بنزن
1,925,000 باقیمانده حالل14
15(GCروش)2,184,000روغن معدنی
3,213,000ترکیب اسیدهاي چرب16
91,000 وزن محتوي بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18

20,671,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :		روغن خام نارگیل
( استاندارد ملی 8635 ) - کد فرآورده : 20546
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

833,000 عدد آنیزیدین1
511,000 پراکسید2
1,281,000 عدد یدي3
4(GCروش)2,184,000روغن معدنی
5,782,000 هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه اي5
1,925,000 باقیمانده حالل بر اساس هگزان6
1,414,000 آالیندهاي فلزي- آهن7
1,414,000 آالیندهاي فلزي- مس8
1,414,000 آالیندهاي فلزي - سرب9
1,799,000 آالیندهاي فلزي - آرسنیک10
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب11
91,000 وزن محتوي بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13

21,987,000 مجموع

RBD روغن هسته پالم			نام فرآورده :			عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:
( استاندارد ملی 1-8637 ) - کد فرآورده : 
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه وبو1
511,000 اسیدیته2
511,000 رطوبت3
294,000 اندیس رفراکت4
1,029,000 عدد صابونی5
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی6
1,281,000 عدد یدي7
8(GCروش)2,184,000روغن معدنی
1,414,000 آالیندهاي فلزي- آهن9
1,414,000 آالیندهاي فلزي- مس10
1,414,000 آالیندهاي فلزي - سرب11
1,799,000 آالیندهاي فلزي - آرسنیک12
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب13
511,000 نقطه لغزش14
91,000 بافت15
1,029,000 باقیمانده صابون16
196,000چگالی نسبی17
833,000 عدد آنیزیدین18
511,000 پراکسید19
20HPLC - 3,850,000 آنتی اکسیدانهاي مصنوعی
385,000 ناخالصی هاي نا محلول21
22(PAHs)5,782,000 بنرو آلفا پیرن / هیدروکربن هاي آروماتیک
91,000 وزن محتوي بسته بندي23
126,000 نشانه گذاري24

29,561,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :			روغن هسته پالم پاالیش نهایی شده
( استاندارد ملی 2-8637 ) - کد فرآورده : 
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب1
511,000 عدد پراکسید2
511,000 اسیدهاي چرب آزاد برحسب اسید اولئیک / اسیدیته / عدد اسیدي3
2,569,000 براسیکا استرول4
896,000 گوگرد5
1,414,000 سرب6
1,799,000 ارسنیک7
1,925,000 باقیمانده حالل8
9(PAHs)5,782,000 هیدروکربن هاي آروماتیک
10(GCروش)2,184,000روغن معدنی
5,782,000 مانده آفت کش ها11
126,000 نشانه گذاري12

26,712,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :		روغن کلزا خام
( استاندارد ملی 1-4935 ) - کد فرآورده : 20588
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه وبو1
63,000 وضع ظاهري2
3105C°511,000 رطوبت و مواد فرار در
511,000 اسیدیته4
511,000 پراکسید5
385,000 ناخالصی محلول6
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب7
1,414,000 آالیندهاي فلزي- آهن8
1,414,000 آالیندهاي فلزي- مس9
1,414,000 آالیندهاي فلزي - سرب10
1,799,000 آالیندهاي فلزي - آرسنیک11
1,029,000 صابون12
196,000 چگالی13
294,000 رفراکت14
1,281,000 عدد یدي15
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی16
17HPLC - 3,850,000 آنتی اکسیدانهاي مصنوعی
18(GCروش)2,184,000روغن معدنی
آزمون حسی63,000 طعم دهنده19
91,000 وزن محتوي بسته بندي20
126,000 نشانه گذاري21

21,441,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :		روغن گلرنگ با اسید اولئیک باال
( استاندارد ملی 2010 ) - کد فرآورده : 20590
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه وبو1
63,000 بافت2
511,000 اسیدیته3
511,000 پراکسید4
833,000 آنیزیدین5
385,000 ناخالصی محلول6
1,029,000 باقیمانده صابون7
196,000 چگالی8
294,000 رفراکت9
1,029,000 عدد صابونی10
1,281,000 عدد یدي11
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی12
511,000 رطوبت13
511,000 نقطه لغزش14
15(GCروش)2,184,000روغن معدنی
1,414,000 آالیندهاي فلزي- آهن16
1,414,000 آالیندهاي فلزي- مس17
1,414,000 آالیندهاي فلزي - سرب18
1,799,000 آالیندهاي فلزي - آرسنیک19
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب20
91,000  بسته بندي21
126,000 نشانه گذاري22
5,782,000 بنزوآلفاپیرن23

25,683,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	روغن پالم پاالیش نهایی شده
( استاندارد ملی2-4467 ) - کد فرآورده : 22369
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه وبو1
511,000 اسیدیته2
511,000 پراکسید3
511,000 رطوبت و مواد فرار4
385,000 ناخالصی هاي نا محلول5
9(GCروش)2,184,000روغن معدنی
1,414,000 آالیندهاي فلزي- آهن11
1,414,000 آالیندهاي فلزي- مس12
1,414,000 آالیندهاي فلزي - سرب13
1,799,000 آالیندهاي فلزي - آرسنیک14
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب15
16HPLC - 3,850,000 آنتی اکسیدانهاي مصنوعی
1,281,000 عدد یدي8
1,029,000 عدد صابونی9
511,000 نقطه لغزش10
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی11
91,000 بافت15
196,000 چگالی10
294,000 نمایه شکست11
833,000 عدد آنیزیدین5
1,029,000 باقیمانده صابون14
91,000بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18
19(PAHs)5,782,000 بنرو آلفا پیرن / هیدروکربن هاي آروماتیک

29,561,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :		روغن پالم اولیین پاالیش شده نهایی
( استاندارد ملی 2-4466 ) - کد فرآورده : 22370
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه وبو1
2105C°511,000 رطوبت و مواد فرار در
511,000 اسیدهاي چرب آزاد / اسیدیته / عدد اسیدي3
511,000 پراکسید4
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب5
1,414,000 آالیندهاي فلزي- آهن6
1,414,000 آالیندهاي فلزي- مس7
1,414,000 آالیندهاي فلزي - سرب8
1,799,000 آالیندهاي فلزي - آرسنیک9
10GC 2,184,000روغن معدنی به روش
11HPLC - 3,850,000 آنتی اکسیدانهاي مصنوعی
91,000 وزن محتوي بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13

14
کلسترول / براسیکا استرول / کامپسترول / استیگما استرول/ بتاسیتوسترول/ دلتا 5- اونا استرول / 

2,569,000دلتا 7- استیگما استنول/ دلتا 7- اونا استرول / سایر ترکیبات استرول / کل استرول ها

91,000 بافت15
16PAHs 5,782,000
17(GC روش ) 1,925,000بنزن
385,000 ناخالصی نامحلول18
1,029,000 صابون19
1,281,000 آزمون بودیون20
896,000 آزمون بلیه21
91,000 بسته بندي22

31,150,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :	روغن کنجد پاالیش شده
( استاندارد ملی 1752 ) - کد فرآورده : 20616
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

3,213,000ترکیب اسیدهاي چرب1
2,569,000ترکیبات استرول /  اریترودیول و یووائول /  2-گلیسرول منو پالمیتات2
3,339,000 موم / واکس3
4ECN42 3,213,000
2,569,000 استیگما استا دي ان5
1,029,000 مواد غیر قابل صابونی6
63,000 بو و مزه7
 به روش الویباند448,000 رنگ8
63,000 ظاهر عمومی9
511,000 اسیدیته ازاد10
511,000 پراکسید11
ΔK 602,000 ضریب خاموشی12
385,000 ناخالصی نامحلول در پترولیوم سبک13
1,414,000 آهن14
1,414,000 مس15
آماده سازي3,213,000اسیدچرب(فقط براي روغن زیتون فرابکر خوراکی(FAEES)واتیل استر(FAMES)متیل استرهاي 16
1,414,000 سرب17
1,799,000 ارسنیک18
5,782,000 باقیمانده سموم19
1,925,000 هریک از حالل هاي هالوژنه20
محاسبه ریاضی0 مجموع حالل هاي هالوژنه21
22(PAHs)5,782,000 هیدروکربن هاي آروماتیک
23HPLC - 3,850,000 آنتی اکسیدانهاي مصنوعی
91,000 بسته بندي24
511,000 رطوبت25

45,710,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :		روغن زیتون
( استاندارد ملی 1446 ) - کد فرآورده : 21786
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 مزه و بو(روغن بکر)1
63,000 وضعیت ظاهري(روغن بکر)2
511,000 رطوبت مواد فرار در دماي 103 درجه سلسیوس(روغن بکر)3
511,000 اسیدیته بر حسب اسید اولئیک(فرابکر)4
511,000 عدد پراکسید روغن خوراکی پالیش شده5
6GC 2,184,000روغن معدنی به روش
7PAHs 5,782,000
91,000 بسته بندي8
126,000 نشانه گذاري9
1,414,000 آهن10
1,414,000 مس11
1,414,000 سرب12
1,799,000 آرسنیک13

15,883,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :		روغن هاي خوراکی حاوي عصاره طبیعی
( استاندارد ملی 14766 ) - کد فرآورده : 21978

Page 32 of 42



 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

1,281,000 عدد یدي1
3,213,000ترکیب اسیدهاي چرب2
833,000 عدد آنیسیدین3
511,000 عدد پراکسید4
1,414,000 آهن5
1,414,000 مس6
1,414,000 سرب7
1,799,000 ارسنیک8
1,925,000 باقی مانده حالل بر اساس هگزان9

10
 مجموعه چهار هیدروکربن چند حلقه شاخص سنگین که شامل بنزوآلفاآنتراسن، بنزوفلورانتن، 

PAH / 5,782,000بنزوآلفاپیرن و کراسین
11GC 2,184,000روغن معدنی به روش

21,770,000 مجموع

RBD روغن پالم		نام فرآورده :			عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:
( استاندارد ملی 1-4467 ) - کد فرآورده : 22053

Page 33 of 42



 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

3,213,000ترکیب اسیدهاي چرب1
PAHs 5,782,000 (بر حسب بنزوآلفا پیرن)2
1,925,000 باقیمانده حالل3
1,799,000 آرسنیک4
1,414,000 سرب5
6GC 2,184,000روغن معدنی به روش
126,000 نشانه گذاري7

16,443,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :		روغن خام سویا
( استاندارد ملی 14348 ) - کد فرآورده : 22054
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

1,281,000 عدد یدي (به روش ویجس)1
3,213,000ترکیب اسیدهاي چرب2
833,000 عدد آنیسیدین3
511,000 عدد پراکسید4
1,414,000 آهن5
1,414,000 مس6
1,414,000 سرب7
1,799,000 ارسنیک8
1,925,000 باقیمانده حالل براساس هگزان9

10
 هیدروکربن هاي آروماتیک(PAHs) برحسب شاخص بنزو الفا پیرن /  مجموع چهار هیدروکربن 

5,782,000آروماتیک چند حلقه اي
11GC 2,184,000روغن معدنی به روش
126,000نشانه گذاري12

21,896,000 مجموع

RBDروغن پالم اولئین		نام فرآورده :			عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:
( استاندارد ملی 1-4466 ) - کد فرآورده : 22055
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 رنگ1
63,000 طعم و بو2
91,000 بافت و شکل ظاهري3
511,000 رطوبت4
581,000 چربی5
1,281,000 قند کل بر حسب ساکاروز6
1,155,000 پروتئین با ضریب 76/25
770,000 فیبر8
511,000 خاکستر کل9
966,000 اسیدیته چربی استخراجی10
966,000 عدد پراکسید چربی استخراجی11

 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال12

3,850,000

در صورتیکه هر دو آزمون 
تواما و یا آفالتوکسین توتال 
به تنهایی باشد : 3000000 
ریال / آفالتوکسین B1 به 
تنهایی : 2700000 ریال

91,000 بسته بندي13
126,000 نشانه گذاري14

11,025,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :				کره پسته
( استاندارد ملی 5691 ) - کد فرآورده : 11411
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 رنگ1
63,000 طعم و بو2
91,000 باقت و شکل ظاهري3
91,000 ابعاد بادام زمینی خرد شده بو داده شده در بافت کره بادام زمینی4
511,000 رطوبت5
581,000 چربی6
1,281,000 قند کل بر حسب ساکاروز 7
1,155,000 پروتئین با ضریب 86/25
966,000 اسیدیته چربی استخراجی9
966,000 عدد پراکسید چربی استخراجی10

 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال11

3,850,000

در صورتیکه هر دو آزمون 
تواما و یا آفالتوکسین توتال 
به تنهایی باشد : 3000000 
ریال / آفالتوکسین B1 به 
تنهایی : 2700000 ریال

91,000 بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها14
شناسایی875,000 اشرشیا کلی15
1,155,000MPN کلیفرم ها16
833,000کپک17
شناسایی2,058,000 سالمونال18
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت19
644,000 نمک21

17,969,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :				کره بادام زمینی
( استاندارد ملی 5690 ) - کد فرآورده : 11410
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

63,000 طعم و بو1
91,000 آفت زنده2
91,000 آفت زدگی3
محاسبه ریاضی0 نمره منفی4
91,000 دانه شکسته5
91,000 دانه گرما زده6
91,000 مواد خارجی7
511,000 رطوبت8
محاسبه ریاضی0 جمع نمرات منفی9
محاسبه ریاضی0 نمره مثبت10
581,000 چربی بر اساس ماده خشک11
1,799,000 آرسنیک12
1,414,000 سرب13
1,414,000 کادمیوم14

 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال15

3,850,000

در صورتیکه هر دو آزمون 
تواما و یا آفالتوکسین توتال 
به تنهایی باشد : 3000000 
ریال / آفالتوکسین B1 به 
تنهایی : 2700000 ریال

5,782,000 باقیمانده آفت کش ها16
91,000 بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18

16,086,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : 	دانه روغن آفتاب گردان
( استاندارد ملی 264 ) - کد فرآورده : 22317
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

91,000 بافت1
63,000 بو و مزه2
 به روش الویباند448,000 رنگ3
385,000 نقطه ذوب4

5
اسید چرب لینولنیک/ اسیدچرب لینولئیک/ اسید چرب لوریک / اسید چرب ترانس / مجموع 

3,213,000اسیدهاي چرب اشباع

833,000 آنیزیدین6
511,000 پراکسید7
511,000 اسید چرب آزاد برحسب اسید اولئیک / اسیدیته / عدد اسیدي8
1,414,000 نیکل9
1,414,000 آهن10
1,414,000 مس11
644,000 نمک خوراکی12
1,414,000 سرب13
1,799,000 ارسنیک14
15GC 2,184,000روغن معدنی به روش
91,000 بسته بندي16
126,000 نشانه گذاري17
سوکسله581,000 روغن و چربی 18
19PAH / 5,782,000 بنزوآلفاپیرن
1,925,000 نگهدارنده افزودنی (بنزوات، سوربات)20
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها21
1,155,000MPN کلیفرم22
شناسایی875,000 اشرشیا کلی23
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت24
833,000کپک25
833,000مخمر26
91,000 وزن محتوي بسته بندي27
28SFC - 1,281,000 چربی جامد

32,480,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : 	کره گیاهی (مارگارین) ( استاندارد ملی 143 ) - کد فرآورده : 22028
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

91,000آفات انباري زنده 1
63,000بو و طعم2
سوکسله581,000روغن، در دانه خشک3
91,000دانه هاي آفت زده 4
91,000دانه هاي شکسته 5
91,000دانه هاي گرما زده و کهنه 6
91,000دانه هاي نارس و چروکیده 7
511,000رطوبت 8
91,000مواد خارجی 9
91,000بسته بندي10
126,000نشانه گذاري11
5,782,000باقیمانده سموم دفع آفات نباتی(قیمت پایه به ازاي 10 سم)12

7,700,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : روغن دانه کرچک
( استاندارد ملی 758 ) - کد فرآورده : 22209
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

91,000ویژگی هاي ظاهري1
91,000بو و طعم2
91,000رنگ3
511,000اسیدهاي چرب آزاد بر حسب اسید اولئیک (درصد وزنی)4
294,000اندیس رفراکسیون در 40 درجه سلیسیوس5
1,925,000باقیمانده هگزان 6
1,029,000عدد صابونی بر حسب میلی گرم KOH در یک گرم چربی 7
1,281,000عدد یدي(روش ویجس)8
385,000نقطه ذوب9
196,000وزن مخصوص در 5/15 درجه سلیسیوس10
1,029,000مواد غیر قابل صابونی شدن(درصد وزنی)11
91,000بسته بندي12
126,000نشانه گذاري13
1,414,000آهن به روش جذب اتمی-کوره گرافیکی14
1,799,000ارسنیک 15
1,414,000سرب به روش جذب اتمی-کوره گرافیکی16
1,414,000مس به روش جذب اتمی-کوره گرافیکی17
511,000نقطه لغزش18

13,692,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : کره کاکائو
( استاندارد ملی 609 ) - کد فرآورده : 20601
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 تعرفه - روغن ها و چربی ها

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

سوکسله581,000 روغن (مینارین)1
511,000 پراکسید حد قابل مصرف2
63,000 طعم و بو3

4
اسیدهاي چرب مینارین / اسیدهاي چرب ترانس / اسیدهاي چرب لینولئیک / اسید چرب اشباع 

3,213,000مینارین اشباع شده / لوریک اسید

1,029,000 صابون5
1,414,000 آهن6
1,414,000 مس7
1,414,000 سرب8
1,799,000 ارسنیک9
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها10
1,155,000MPN کلی فرم11
شناسایی875,000 اشرشیا کلی12
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کواگوالزمبت13
833,000کپک14
833,000مخمر15
91,000 بسته بندي16
126,000نشانه گذاري17
91,000 بافت18
833,000 عدد آنیزیدین19
511,000 اسیدیته برحسب اولئیک اسید20
63,000 رنگ مینارین شیرین شده21
1,792,000 ساکاروز مینارین شیرین شده22
644,000 نمک خوراکی23
1,414,000 نیکل24
5,782,000 بنزوآلفاپیرن25
26(GCروش)2,184,000روغن معدنی

31,234,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : مینارین ( استاندارد ملی 10500 ) - کد فرآورده : 21374

مجموع
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