
هزینه آزمون( ریال) ردیف

11,365,000
2350,000
31,855,000
41,400,000
53,500,000
63,500,000
76,148,333
88,505,000
93,861,667
1046,667
1181,667
1246,667

30,660,000

کل مواد قابل استخراج با اتیل الکل
در صد محلول 10 pH

پایداري
فلزات سنگین بر حسب سرب

ارسنیک
فرمالدئید

عنوان ویژگی متمایز:کد فرآورده: 14009نام فرآورده: شامپو
بزرگسال و بچهاستاندارد ملی: 3572

نام آزمون

4،1- دي اکسان
نیتروزدي اتانول آمین

عدد زئین
بسته بندي

نشانه گذاري
شکل ظاهري

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) ردیف

12,741,667
2980,000
31,855,000
4980,000
5910,000
63,150,000
71,855,000
81,866,667
93,500,000
101,400,000
111,866,667
121,400,000
1346,667
1481,667
1546,667
1646,667
17966,000

23,692,667

عنوان ویژگی متمایز در صورت 
وجود: استاندارد ملی: 22

نام آزمون

کل مواد چرب
NaOH قلیایی آزاد بر حسب

پایداري حرارتی
مواد نامحلول در اتانول

مواد نامحلول در آب
مواد صابونی نشده

کد فرآورده: 14071نام فرآورده: صابون بهداشتی

بسته بندي
نشانه گذاري
شکل ظاهري

بو
رطوبت و مواد فرار

جمع کل

NaCl کلرید ها برحسب
عدد اسیدي اسیدهاي چرب استخراج شده

روغنهاي لوریک  ( نارگیل، پالم، باباسو) 
کاهش وزن در اثر لهیدگی

تیتر مخلوط اسیدهاي چرب
ترکیب و دوام



هزینه آزمون( ریال) ردیف

12,741,667
2980,000
31,855,000
4980,000
5910,000
63,150,000
71,855,000
8956,667
91,866,667
101,400,000
1146,667
1281,667

16,823,333

کل مواد چرب
NaoH قلیایی آزاد بر حسب

پایداري حرارتی
مواد نامحلول در اتانول

مواد نامحلول در آب
مواد صابونی نشده

عنوان ویژگی متمایزکد فرآورده: 14061نام فرآورده: صابون رختشویی
نوع الفاستاندارد ملی: 23

نام آزمون

NaCl کلرید ها برحسب
درجه سلسیوس رطوبت و مواد فرار در دماي 105

تیتر مخلوط اسیدهاي چرب
ترکیب و دوام

بسته بندي
نشانه گذاري

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) ردیف

12,741,667
2980,000
31,855,000
4980,000
5910,000
63,150,000
71,855,000
8956,667
91,400,000
1046,667
1181,667

14,956,667

عنوان ویژگی متمایز :
نوع باستاندارد ملی: 23

نام آزمون

کل مواد چرب
NaoH قلیایی آزاد بر حسب

پایداري حرارتی
مواد نامحلول در اتانول

مواد نامحلول در آب

کد فرآورده: 14061نام فرآورده: صابون رختشویی

مواد صابونی نشده
NaCl کلرید ها برحسب

درجه سلسیوس رطوبت و مواد فرار در دماي 105
ترکیب و دوام

بسته بندي
نشانه گذاري

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) ردیف

1455,000
21,866,667
1,866,667کلر تام3
41,866,667
51,866,667
61,866,667
71,400,000
81,400,000
91,400,000
101,400,000
113,826,667
1246,667
1381,667
1446,667

19,390,000

عنوان ویژگی متمایز :
صنعتی- خانگیاستاندارد ملی: 2361

نام آزمون

دانسیته
کلر فعال

NaOH قلیایی آزاد بر حسب
Na2CO3 سدیم کربنات بر حسب

سدیم کلرات

کد فرآورده: 14058نام فرآورده: محلول سدیم 

نشانه گذاري
شکل ظاهري

جمع کل

آهن
کبالت

مس
نیکل
جیوه

بسته بندي



هزینه آزمون( ریال) ردیف

11,866,667
23,115,000
3910,000
42,100,000
546,667
681,667
746,667

8,166,667

هزینه آزمون( ریال) ردیف

1350,000
21,866,667
3910,000
42,100,000
546,667
681,667
746,667

5,401,667

عنوان ویژگی متمایز :کد فرآورده: 14057نام فرآورده: مایع پاك کننده 
نوع اولاستاندارد ملی: 6071

نشانه گذاري
شکل ظاهري

جمع کل

عنوان ویژگی متمایز :کد فرآورده: 14057نام فرآورده: مایع پاك کننده 
نوع دوماستاندارد ملی: 6071

نام آزمون

NaOH قلیایی آزاد بر حسب
آزمون کارایی

مواد نامحلول در آب
تفاضل مواد غیر فرار و قلیایی آزاد

بسته بندي

نشانه گذاري
شکل ظاهري

جمع کل

نام آزمون

pH

NaOH قلیایی آزاد بر حسب
مواد نامحلول در آب

تفاضل مواد غیر فرار و قلیایی آزاد
بسته بندي



هزینه آزمون( ریال) ردیف

146,667
22,800,000
3350,000
41,995,000
5980,000
62,065,000
7956,667
846,667
981,667

9,321,667

عنوان ویژگی متمایز در صورت کد فرآورده: 14099نام فرآورده: پودر شوینده 
وجود: استاندارد ملی: 3333

سدیم سیلیکات
رطوبت و مواد فرار

بسته بندي
نشانه گذاري

جمع کل

نام آزمون

شکل ظاهري
ماده فعال در سطح آنیونی بر حسب نمک سدیم الکیل بنزن 

Ph

سدیم تري پلی فسفات
قلیایی آزاد



هزینه آزمون( ریال) ردیف

146,667
246,667
3490,000
42,041,667
52,800,000
6350,000
71,423,333
81,400,000
9350,000
103,500,000
113,500,000
128,505,000
136,148,333
1446,667
1581,667

30,730,000

کد فرآورده: 14010نام فرآورده: مایع و ژل 

پایداري
قدرت امولسیون کنندگی چرك

pHمحلول  یک درصد
آبکشی

سرب
اکسیدان

عنوان ویژگی متمایز در صورت 
وجود: استاندارد ملی: 2288

نام آزمون

شکل ظاهري
بو

حاللیت

جمع کل

آرسنیک
فرمالدئید

نیتروزدي اتانول آمین
4،1- دي اکسان

بسته بندي
نشانه گذاري



هزینه آزمون( ریال) ردیف

193,333
2350,000
3350,000
42,041,667
5350,000
62,065,000
71,400,000
83,500,000
93,441,667
1046,667
1181,667

13,720,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت کد فرآورده: 14011نام فرآورده: پاك کننده دندان
وجود: استاندارد ملی: 1008

نام آزمون

فلزات سنگین برحسب سرب
آرسنیک

سایندگی عاج و مینا
بسته بندي

نشانه گذاري
جمع کل

همسازي
یکنواختی

آسانی خروج از لوله
پایداري

pH محلول آبی
فلوراید



هزینه آزمون( ریال) ردیف

12,741,667
2980,000
3350,000
4980,000
51,855,000
63,150,000
71,866,667
81,866,667
9350,000
1046,667
1146,667
1246,667
1381,667

14,361,667

NaOH قلیایی آزاد بر حسب
اسید آزاد بر حسب اولئیک اسید

مواد نامحلول در اتانل
NaCl کلرید ها بر حسب

مواد صابونی نشده
تیتر مخلوط اسید هاي چرب

عنوان ویژگی متمایز در صورت کد فرآورده: 20013نام فرآورده: صابون مایع 
وجود: استاندارد ملی: 595

نام آزمون

کل مواد چرب

عدد اسیدي  اسید هاي چرب استخراج شده
محلول %5 pH

شکل ظاهري
بو

بسته بندي
نشانه گذاري

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) ردیف

12,741,667
2980,000
31,855,000
4980,000
5910,000
61,855,000
7956,667
83,500,000
91,400,000
101,400,000
111,400,000
12991,667
1346,667
1446,667
1581,667

19,145,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت 
وجود: استاندارد ملی: 1326

نام آزمون

کل مواد چرب
NaOH قلیایی آزاد بر حسب

پایداري حرارتی
مواد نامحلول در اتانل

مواد نامحلول در آب
NaCl کلرید ها بر حسب

کد فرآورده: 14078نام فرآورده: صابون بچه

شکل ظاهري
بسته بندي

نشانه گذاري
جمع کل

رطوبت و مواد فرار در 105درجه سلسیوس
روغن لوریک ( نارگیل ، هسته پالم، باباسو) 

نیکل
آهن
مس

ترکیب دوام



هزینه آزمون( ریال) ردیف

146,667
246,667
31,400,000
42,741,667
5350,000
6980,000
71,855,000
81,855,000
9956,667
101,866,667
113,500,000
121,866,667
131,400,000
1446,667
1581,667

18,993,333

کد فرآورده: 14077نام فرآورده: صابون پرچرب

کل مواد چرب
اسید آزاد بر حسب  اولئیک اسید

مواد نامحلول در اتانول
پایداري حرارتی

NaCl کلرید ها برحسب
درجه سلسیوس رطوبت و مواد فرار در دماي 105

عنوان ویژگی متمایز در صورت 
وجود: استاندارد ملی: 4376

نام آزمون

شکل ظاهري
بو

ترکیب و دوام

جمع کل

عدد اسیدي اسیدهاي چرب استخراج شده
نارگیل، هسته پالم، باباسو)  روغن هاي لوریک ( 

تیتر مخلوط اسید هاي چرب
کاهش وزن در اثر لهیدگی

بسته بندي
نشانه گذاري



هزینه آزمون( ریال) ردیف

12,741,667
2980,000
3350,000
4980,000
51,855,000
63,150,000
7956,667
81,866,667
91,400,000
1046,667
1181,667

14,408,333

عنوان ویژگی متمایز در صورت کد فرآورده: 20316نام فرآورده: صابون 
وجود: استاندارد ملی: 4730

نام آزمون

رطوبت و مواد فرار در 105درجه سلسیوس
تیتر مخلوط اسید هاي چرب

ترکیب دوام
بسته بندي

نشانه گذاري
جمع کل

کل مواد چرب
NaOH قلیایی آزاد بر حسب

اسید آزاد بر حسب اولئیک
مواد نامحلول در اتانول

NaCl کلریدها بر حسب
مواد صابونی نشده



هزینه آزمون( ریال) ردیف

1700,000
2700,000
31,015,000
4350,000
5350,000
61,400,000
7700,000
81,400,000
91,400,000
102,321,667
1146,667
1281,667

10,465,000

اندازه گیري درشتی ذرات
رطوبت و مواد فرار

pH

بوریک اسید
کاهش وزن در حرارت سرخ

کربنات ها

عنوان ویژگی متمایز در صورت کد فرآورده: 14129نام فرآورده: پودر بچه
وجود: استاندارد ملی: 1203

نام آزمون

مواد نامحلول در آب جوش

اکسید روي
سرب

آرسنیک
بسته بندي

نشانه گذاري
جمع کل



هزینه آزمون( ریال) ردیف

146,667
2116,667
3116,667
4350,000
51,365,000
61,166,667
71,855,000
846,667
981,667

5,145,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت کد فرآورده: 20708نام فرآورده: پاك کننده فرش 
وجود: استاندارد ملی: 2364

نام آزمون

شکل ظاهري

بسته بندي
نشانه گذاري

جمع کل

عامل اکسید کننده
عامل احیا کننده

pH  .
کل مواد قابل استخراج با اتیل الکل

ثبات رنگ در مقابل شامپو کردن
پایداري حرارتی و برودتی



هزینه آزمون( ریال) ردیف

146,667
2350,000
3350,000
4233,333
5840,000
61,400,000
7350,000
8700,000
946,667
1081,667

4,398,333

عنوان ویژگی متمایز در صورت کد فرآورده: 14142نام فرآورده: شیشه پاك کن
وجود: استاندارد ملی: 3305

کل مواد فعال در سطح
pH

خوردگی آلیاژ آلومینیوم
بسته بندي

نشانه گذاري
جمع کل

نام آزمون

شکل ظاهري
نقطه اشتعال

آب موجود
الکل اتیلیک یا الکل ایزوپروپیلیک یا مخلوط آنها)  حالل  ( 

مواد غیر فرار



هزینه آزمون( ریال) ردیف

146,667
246,667
58,333قابلیت پراکندگی3
42,800,000
5350,000
6956,667
76,801,667
81,085,000
96,801,667
106,801,667
112,100,000
1246,667
1381,667

27,976,667

بو

ماده فعال در سطح آنیونی بر حسب نمک سدیم الکیل بنزن خطی
pH…….

رطوبت و مواد فرار
اثرات ترسیبی اجزا متشکله معدنی پودر بر روي پارچه

قلیائیت آزاد بر حسب NaOHدرصد وزنی

عنوان ویژگی متمایز در صورت کد فرآورده: 14008نام فرآورده: پودر لباسشویی 
وجود: استاندارد ملی: 141

نام آزمون

شکل ظاهري

پاك کنندگی نسبی
درخشان کنندگی نسبی

نمک بر حسب سدیم کلرید
بسته بندي

نشانه گذاري
جمع کل



هزینه آزمون( ریال) ردیف

146,667
246,667
358,333
4350,000
5956,667
66,801,667
71,085,000
812,950,000
96,801,667
102,800,000
112,100,000
121,400,000
131,400,000
1446,667
1581,667

36,925,000

عنوان ویژگی متمایز : مخصوص کد فرآورده: 14050نام فرآورده: پودر شوینده 
البسه رنگی استاندارد ملی: 2040

نام آزمون

شکل ظاهري

لکه بري و پاك کنندگی نسبی
درخشان کنندگی نسبی

ماده فعال در سطح آنیونی بر حسب نمک سدیم الکیل بنزن خطی
نمک بر حسب سدیم کلرید

تغییر رنگ
انتقال رنگ

بو
قابلیت پراکندگی

pH…..
رطوبت و مواد فرار

اثرات ترسیبی اجزا متشکله معدنی پودر بر روي پارچه
قلیائیت آزاد بر حسب NaOHدرصد وزنی

بسته بندي
نشانه گذاري

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) ردیف

146,667
246,667
358,333
4350,000
5956,667
66,801,667
71,085,000
812,950,000
96,801,667
102,800,000
112,100,000
1246,667
1381,667

34,125,000

عنوان ویژگی متمایز : داراي 
آنزیم- فاقد آنزیم استاندارد ملی: 2040

نام آزمون

شکل ظاهري
بو

قابلیت پراکندگی
pH……...

رطوبت و مواد فرار

کد فرآورده: 14050نام فرآورده: پودر شوینده 

بسته بندي
نشانه گذاري

جمع کل

اثرات ترسیبی اجزا متشکله معدنی پودر بر روي پارچه
قلیائیت آزاد بر حسب NaOHدرصد وزنی

لکه بري و پاك کنندگی نسبی
درخشان کنندگی نسبی

ماده فعال در سطح آنیونی بر حسب نمک سدیم الکیل بنزن خطی
نمک بر حسب سدیم کلرید



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

46,667ویژگی هاي ظاهري1
956,667رطوبت و مواد فرار2
1,516,667مواد فعال قابل استخراج با الکل3
4NaOH 1,085,000قلیایی آزاد بر حسب
1,015,000مواد نامحلول در آب5
براي ساینده کلر دار ) 6 2,100,000کلر فعال ( 
2,100,000دانه بندي7
46,667بسته بندي8
81,667نشانه گذاري9

8,948,333

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 21004

پودرهاي ساینده کف شوي - شماره استاندارد ملی 2217

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

945,000میانگین اندازه ذرات1
میکرون) 2 700,000باقیمانده روي الک ( 45
501,667دانسیته توده3
700,000درجه سفیدي4
درصد5 سوسپانسیون 5 PH350,000
درجه سلسیوس6 1,400,000کاهش وزن در 800
700,000ظرفیت کربنات کلسیم7
8 ( Al2O3 بر حسب 1,400,000آلومینیوم ( 
9 ( SiO2 بر حسب 1,400,000سیلیس ( 
10 ( Na2O بر حسب 1,400,000سدیم ( 
11 ( Na2O بر حسب 700,000قلیاییت غیر ساختاري ( 
1,400,000تبلور نسبی12
46,667بسته بندي13
81,667نشانه گذاري14

11,725,000

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 21241

مورد مصرف در صنایع شوینده - شماره استاندارد ملی 14595 A4 زئولیت

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
2,065,000مقدار کلر فعال1
46,667بسته بندي2
81,667نشانه گذاري3

2,193,333

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
46,667ویژگیهاي ظاهري1
700,000مواد معدنی2
700,000چربی3
1,400,000ماده رنگی الوسون4
درصد5 محلول 10 PH350,000
875,000رطوبت و مواد فرار6
1,015,000شن7
46,667بسته بندي8
81,667نشانه گذاري9

5,215,000

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 21614

ویژگیها و روشهاي آزمون محلول کلسیم هیپوکلریت -  شماره استاندارد ملی 3350

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 21713

حنا -  شماره استاندارد ملی 181

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
910,000مواد نامحلول در آب1
2Na2o به sio2 886,667نسبت کل
3Sio2 1,901,667مقدار کل سیلیس حل شدنی و حل شده بر حسب
بر اساس صد درصد4 Na2o 1,866,667مقدار کل قلیایی بر حسب
886,667کل سیلیکات هاي حل شدنی و حل شده5
- حداکثر بر پایه سلیکات جامد6  ( Fe بر حسب 1,400,000آهن ( 
898,333کاهش وزن در اثر حرارت7
46,667بسته بندي8
81,667نشانه گذاري9

8,878,333

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 21836

سدیم سیلیکات مورد مصرف در پودرهاي شوینده -  شماره استاندارد ملی 3334

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
46,667وضعیت ظاهري1
2PH350,000
1,400,000فلوراید کل3
1,400,000فلوراید یونی4
1,400,000فلزات سنگین5
700,000سازگاري با بافت هاي دهان6
700,000کربوهیدرات هاي قابل تخمیر7
2,041,667پایداري با گذشت زمان8
46,667بسته بندي9
81,667نشانه گذاري10

8,166,667

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 21890

محصوالت بهداشت دهان-دهان شویه ها -  شماره استاندارد ملی 9357

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
46,667شکل ظاهري1
700,000ذرات خارجی2
700,000اسید فعال3
1,400,000تست خوردگی4
175,000درجه کف کنندگی5
46,667بسته بندي6
81,667نشانه گذاري7

3,150,000

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
46,667شکل ظاهري1
490,000حاللیت در آب( 2درصد) 2
1,400,000تست خوردگی3
محلول 40.5 ph350,000
5 (Na2Oبرحسب )700,000قلیاییت
6ppm 805,000قدرت کمپلکس دهندگی بر حسب کلسیم کربنات
175,000درجه کف کنندگی7
46,667بسته بندي8
81,667نشانه گذاري9

4,095,000

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 21933

پاك کننده اسیدي مورد مصرف در صنایع لبنی -  شماره استاندارد ملی 5213

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 21934

پاك کننده قلیایی مورد مصرف در صنایع لبنی -  شماره استاندارد ملی 5214

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
46,667شکل ظاهري1
1,365,000کل مواد قابل استخراج با الکل در صد جرمی2
محلول ده درصد آبی3 PH350,000
1,855,000پایداري حرارتی4
1,400,000فلزات سنگین بر حسب سرب5
6AS2O3 3,500,000آرسنیک بر حسب
3,500,000فرمالدئید7
3,850,000عدد زئین8
3,500,000دي اکسان9
81,667نشانه گذاري10
46,667بسته بندي11

19,495,000

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 21956

شوینده هاي ناحیه خارجی دستگاه تناسلی بانوان -  شماره استاندارد ملی 19882

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
46,667شکل ظاهري1
2,100,000ماده فعال کاتیونی ( درصد جرمی) 2
1,365,000کل مواد قابل استخراج با الکل در صد جرمی3
محلول ده درصد آبی4 PH350,000
1,855,000پایداري دمایی5
1,400,000میزان فلزات سنگین بر حسب سرب6
7AS2O3 3,500,000میزان آرسنیک بر حسب
46,667بسته بندي8
81,667نشانه گذاري9

10,745,000

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 22025

نرم کننده موي سر -  شماره استاندارد ملی 20626

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

46,667ویژگی ظاهري1
1,866,667هیدروژن پراکساید2
1,785,000باقیمانده تبخیر3
4H₂ 1,866,667اسید آزاد بر حسب
2,741,667پایداري5
6SO₄ 1,866,667سولفات بر حسب
7P₂ 1,866,667فسفات بر حسب
886,667مجموع سولفات و فسفات8
1,866,667کلرورها9
10Fe 1,400,000آهن بر حسب
11Al 1,400,000آلومینیوم بر حسب
12Cu 1,400,000مس بر حسب
13NO₃ 1,400,000نیتراتها بر حسب
14Pb 1,400,000فلزات سنگین بر حسب
81,667نشانه گذاري15
46,667بسته بندي16

21,921,667

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 22229
-  شماره استاندارد ملی 3239 هیدروژن پراکساید ( آب اکسیژنه) 

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

2,041,667پایداري1
محلول یک درصد آبی2 PH350,000
1,015,000مواد غیر فرار3
816,667خاکستر باقی مانده4
385,000میزان کف کنندگی5
385,000دماي نقطه کدري محلول یک درصد حجمی6
46,667بسته بندي7
81,667نشانه گذاري8

5,121,667

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 22282

فراورده هاي پاك کننده -مایع کمک آب کشی مورد مصرف در ماشین هاي ظرف شویی -  شماره استاندارد ملی 7102

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

46,667ظاهري1
105,000پایداري بو2
درجه سلسیوس3 700,000ابري شدن در دماي -5
700,000اندازه گیري الکل اتیلیک ( اتانول) 4
مصرفی5 700,000شناسایی الکل اتیلیک ( اتانول) 
700,000تشخیص متانول6
46,667بسته بندي7
81,667نشانه گذاري8

3,080,000

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
81,667شکل ظاهري1
81,667بو2
420,000چگالی3
700,000باقیمانده خشک4
700,000ماده مؤثر5
درجه سانتیگراد6 700,000فشار داخلی در حرارت 55
700,000درصد خالی شدن قوطی7
350,000بی نقص بودن قوطی8
490,000میزان افشانه کردن9
46,667بسته بندي10
81,667نشانه گذاري11

4,351,667

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فراورده 14229

ادکلن- شماره استاندارد ملی 1022

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 14231

افشانه خوشبوکننده بدن - شماره استاندارد ملی1769

جمع کل

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
81,667شکل ظاهري1
81,667بو2
420,000چگالی3
700,000باقیمانده خشک4
درجه سانتیگراد5 700,000فشار داخلی در حرارت 55
700,000درصد خالی شدن قوطی6
350,000بی نقص بودن قوطی7
490,000میزان افشانه کردن8
571,667سختی9
81,667شفافیت10
1,400,000دوام و آراستگی مو11
350,000تاثیر رطوبت12
350,000آسانی شانه زدن13
350,000آسانی شستشو14
46,667بسته بندي15
81,667نشانه گذاري16

6,755,000

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  -کد فرآورده: 14230

افشانه مو - شماره استاندارد ملی 1768

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
81,667ویژگیهاي ظاهري1
محلول آبی یک درصد2 PH350,000
3P2O5 1,400,000فسفات بر حسب
956,667رطوبت4
5SiO2 1,400,000سیلیکات بر حسب
1,400,000مواد رنگ بر بر حسب اکسیژن فعال6
1,400,000مواد رنگ بر بر حسب کلر فعال7
1,015,000مواد نامحلول در آب8
9NaOH 1,085,000قلیایی آزاد بر حسب
700,000کف کنندگی10
46,667بسته بندي11
81,667نشانه گذاري12

9,916,667

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 14147

پودر ماشین ظرفشویی- شماره استاندارد ملی 2365

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
81,667ویژگیهاي ظاهري1
درصد2 محلول 10 PH350,000
700,000امالح تیوگلیکوالت بر حسب تیوگلیکولیک اسید3
2,041,667پایداري حرارتی4
5As2O3 1,540,000آرسنیک بر حسب
1,400,000فلزات سنگین بر حسب سرب6
46,667بسته بندي7
81,667نشانه گذاري8

6,241,667

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

956,667رطوبت و مواد فرار1
2,741,667کل مواد چرب2
1,866,667تیتر مخلوط اسیدهاي چرب3
4NaOH 980,000قلیایی آزاد بر حسب
3,150,000مواد صابونی نشده5
980,000مواد نامحلول در اتانول6
7NaCl 1,866,667کلرورها بر حسب
1,866,667قلیایی فعال8
1,050,000باقیمانده روي الک9
46,667بسته بندي10
81,667نشانه گذاري11

15,586,667

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 14130

پودر موبر   - شماره استاندارد ملی 7099

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 14177

جمع کل

پودر صابون لباسشویی - شماره استاندارد ملی 24



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

81,667ویژگیهاي ظاهري1
2,741,667کل مواد چرب2
نارگیل، هسته پالم، باباسو) 3 3,500,000روغن هاي لوریک ( 
3,150,000مواد صابونی نشده4
5NaOH 980,000قلیایی آزاد بر حسب
980,000مواد نامحلول در اتانول6
2,800,000گلیسیرین7
350,000شفافیت8
1,855,000پایداري حرارتی9
46,667بسته بندي10
81,667نشانه گذاري11

16,566,667 جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 14072

صابون نیمه شفاف-شفاف  - شماره استاندارد ملی 5249



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
81,667شکل ظاهري1

2
اسیدیته ( میلی گرم سدیم هیدروکسید مصرفی براي 

700,000خنثی کردن اسید موجود در نمونه) 

1,400,000کل مواد فعال در سطح3
46,667بسته بندي4
81,667نشانه گذاري5

2,310,000

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

81,667ویژگیهاي ظاهري1
1,365,000کل مواد قابل استخراج با اتیل الکل2
درصد آبی3 محلول 10 PH350,000
3,861,667عدد زئین4
1,855,000پایداري حرارتی و برودتی5
3,500,000فرمالدئید6
1,400,000فلزات سنگین بر حسب سرب7
8As2O3 3,500,000آرسنیک بر حسب
9NaCl 2,065,000نمک بر حسب
46,667بسته بندي10
81,667نشانه گذاري11

18,106,667

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 14060

مایع پاك کننده کاسه توالت- شماره استاندارد ملی 3643

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 14144

مایع دستشویی - شماره استاندارد ملی 18641

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
46,667رنگ1
46,667بو2
46,667طعم3
875,000رطوبت و مواد فرار4
درصد5 محلول 10 PH350,000
700,000خاکستر کل6
875,000خاکستر نامحلول در اسید کلریدریک7
1,575,000وجود روغن8
46,667بسته بندي9
81,667نشانه گذاري10

4,643,333

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 21711

ویژگیها و روشهاي آزمون سدر کنار -  شماره استاندارد ملی 2718

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
81,667ویژگی1
700,000پایداري2
805,000هیدروژن پراکسید3
درصد4 محلول 10 PH350,000
245,000تشخیص پر اکسید هیدروژن5
1,400,000کاهش درصد وزنی هیدروژن پراکسید6
46,667بسته بندي7
81,667نشانه گذاري8

3,710,000

هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

46,667ویژگیهاي عمومی1
1,365,000اسید آزاد بر حسب اسید سولفوریک2
921,667مواد آلی غیر پاك کننده3
1,015,000آب4
1,400,000رنگ بر حسب واحد کلت5
1,400,000اندازه گیري میزان سولفونیک اسید6
46,667بسته بندي7
81,667نشانه گذاري8

6,276,667

اکسیدان - شماره استاندارد ملی 6619

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 14248

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 20522

آلکیل بنزن سولفونیک اسید نوع خطی - شماره استاندارد ملی 3513

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

1,015,000رطوبت و مواد فرار دیگر1
700,000مواد رنگزاي دیگر2

3
قدرت رنگ دهی ماده انتشاردهنده به تنهائی و با اختالط با 

1,400,000انتشاردهنده سفید

1,400,000عدد جذب روغن4
700,000واکنش آزمونهاي شناسایی ؛ شناسائی مشتقات رنگهاي 5
700,000واکنش آزمونهاي شناسایی ؛ شناسائی مواد رنگزاي آلی6
700,000واکنش آزمونهاي شناسایی ؛ شناسائی هایی الترامارین7
700,000واکنش آزمونهاي شناسایی ؛ شناسائی آبی آهن8
2,041,667پایداري دیسپرسیون محصول نهائی9

9,356,667

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 21601

فتالوسیانین آبی -  شماره استاندارد ملی 3232

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
2,065,000اسید چرب آزاد ( برحسب لوریک اسید ) 1
700,000آمین آزاد( برحسب دي اتانل آمین) 2
945,000آمین ترکیب شده3
816,667خاکستر سولفاته4
1,015,000آب5
2,800,000اسید چرب تام6
1,866,667عدد اسیدي اسیدهاي چرب جدا شده7
1,866,667عدد یدي اسدهاي چرب جدا شده8
محلول یک درصد9 PH350,000
700,000کل آمید10
700,000استر تام11
2,100,000گلیسیرین12
13 (Pb برحسب ) 1,400,000فلزات سنگین
14AS2O32,800,000آرسنیک

20,125,000

تعرفه آزمون بر حسب محصول
و 22165 تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 22164

کوکونات دي اتانل آمید نوع الف و ب -  شماره استاندارد ملی 2053

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

درجه سلسیوس1 81,667شکل ظاهري در 25
910,000حاللیت در آب2
درجه سلسیوس3 350,000چگالی در 25
درصد در بوتیل دي گلیکول 425 956,667نقطه کدورت( محلول 10
956,667نقطه ریزش5
6 + درجه سلسیوس ( با رواداري 0.002 525,000ضریب شکست در 50
2,800,000حد اکثر درصد وزنی آب7
درصد8 محلول 5 pH350,000
2,741,667عدد هیروکسیل9
2,088,333حداکثر درصد وزنی پلی اتیلن گلیکول10
2,006,667تعداد مول اتیلن اکساید ( با رواداري یکدهم + و -) 11
3,430,000جرم مولکولی12
درجه سلسیوس ( با رواداري مثبت و 13 956,667ویسکوزیته در 25
14HLB3,430,000
2,975,000توزیع کربن15
46,667بسته بندي16
81,667نشانه گذاري17

24,686,667 جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 14188

الکلهاي چرب اتوکسیله  - شماره استاندارد ملی 5476



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

81,667ویژگیهاي ظاهري1
درجه سلسیوس2 700,000دانسیته در دماي 20
درجه سلسیوس3 700,000ضریب شکست در دماي 20
درجه سانتی گراد) 4 در 20 1,015,000گرانروي ( 
816,667نقطه اشتعال5
1,015,000آب6
700,000رنگ ( سی بلت) 7
1,516,667آزمون دکتر8
گرم نمونه9 1,400,000شاخص برم بر حسب میلیگرم برم در 100
3,500,000آلکیل بنزن خطی10
2,100,000قابلیت سولفونه شدن11
385,000ناخالصی پارافین12
2,100,000توزیع کربنی13
700,000دوفنیل آلکانها14
3,500,000تترالین15

16
درصورتی انجام  تجزیه پذیري زیستی آلکیل بنزن خطی-( 

میگیرد که درصد جرمی آلکیل بنزن خطی کمتر از 
92درصد باشد) 

2,415,000

46,667بسته بندي17
81,667نشانه گذاري18

22,773,333

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 14170

آلکیل بنزن خطی- شماره استاندارد ملی 1205

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف

81,667شکل ظاهري1
81,667حاللیت2
46,667بو3
1,680,000رنگ ( سیبلت) 4
1,400,000نقطه ابري شدن5
1,785,000هیدروکربن هاي آرماتیک و چند حلقه اي6
1,015,000گرانروي7
1,400,000وزن مخصوص8
700,000قلیایی یا اسیدیته آزاد9
175,000سولفور و سولفید10
700,000مواد قابل کربن شدن11
700,000خاکستر سولفاته12
1,400,000فلزات سنگین بر حسب سرب13
14As2O3 1,400,000آرسنیک بر حسب
245,000پارافین جامد15
46,667بسته بندي16
81,667نشانه گذاري17

12,938,333

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  -کد فرآورده: 14180

پارافین مایع بهداشتی - شماره استاندارد ملی 5812

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
81,667ویژگیهاي ظاهري1
1,645,000نقطه ذوب2
805,000مواد صابونی شدنی3
700,000قلیایی و اسیدیته آزاد4
5As2O3 1,400,000آرسنیک بر حسب
1,785,000فلزات سنگین بر حسب سرب6
1,866,667عدد یدي7
1,785,000جذب نوري محلول یک دهم درصد8
700,000خاکستر سولفاته9
315,000اسیدهاي آلی10
175,000سولفور و سولفید11
درجه سلسیوس12 700,000نفوذپذیري در 25
700,000مواد فرار13
46,667بسته بندي14
81,667نشانه گذاري15

12,786,667

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  -کد فرآورده: 14183

مورد مصرف صنایع آرایشی و بهداشتی- شماره استاندارد ملی 3949 پارافین نرم ( وازلین) 

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
46,667رنگ ظاهري1
46,667بو2
350,000اسیدیته برحسب استیک اسید3
1,400,000چگالی4
2,100,000نقطه جوش5
700,000ضریب شکست6
875,000ترکیبات کربونیل دار7
816,667خاکستر8
1,015,000آب9
46,667بسته بندي10
81,667نشانه گذاري11

7,478,333

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 14088

فورفورال-  شماره استاندارد ملی 6712

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
46,667ویژگیهاي عمومی 1
385,000اکسید روي 2
3As2O3  1,400,000آرسنیک بر حسب
1,400,000فلزات سنگین بر حسب سرب 4
700,000درشتی ذرات 5
175,000وزن مخصوص ظاهري 6
350,000کاهش وزن در اثر سوختن 7
175,000کربناتها 8
9NaOH 980,000قلیایی آزاد بر حسب
10Fe 1,400,000آهن بر حسب
11Cd 1,400,000کادمیم بر حسب
46,667بسته بندي 12
81,667نشانه گذاري13

8,540,000

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 14125

اکسید روي -  شماره استاندارد ملی 1321

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
46,666.7شکل ظاهري 1
350,000سدیم لوریل اتر سولفات 2
385,000ماده آلی غیر پاك کننده 3
4NaCl 350,000کلرید بر حسب
5Na2SO4 315,000سولفات آزاد بر حسب
6  PH350,000
3,500,000مقدار دي اکسان در صد درصد ماده فعال 7
875,000اتیلن اکساید 8
1,400,000فلزات سنگین بر حسب سرب 9
10Fe 1,400,000آهن بر حسب
11As2O3 3,500,000آرسنیک بر حسب
3,500,000جیوه 12
3,500,000فرمالدئید آزاد 13
14SO2 700,000بی سولفیت بر حسب
15H2O2 350,000عوامل اکسید کننده بر حسب
81,667رنگ محلول 10% جرمی/ حجمی 16
350,000نقطه ابري شدن 17
46,667بسته بندي 18
81,667نشانه گذاري 19

21,081,667

تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 14201
سدیم لوریل اتر سولفات مورد مصرف در صنایع بهداشتی و زداینده ها -  شماره استاندارد ملی 6835

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
46,667شکل ظاهري1
1,866,667خلوص بر حسب کلر فعال2
3,045,000سدیم برومات بر حسب کلرفعال3
455,000دانسیته4
5NaOH 1,866,667قلیاییت آزاد بر حسب
1,866,667سدیم کلرات6
7 (As )3,500,000آرسنیک
8 (Cd )1,400,000کادمیوم
9 (Pb )1,400,000سرب
10 (Hg )3,826,667جیوه
11 (Cr )1,400,000کروم
12 (Se )1,400,000سلنیوم
13 (Ni )1,400,000نیکل
14 (Sb )1,400,000آنتیموان
46,667بسته بندي15
81,667نشانه گذاري16

25,001,667 جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 21837

سدیم هیپوکلریت مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی و سایر مصارف انسانی -  شماره استاندارد ملی 8394



هزینه آزمون( ریال) نام آزمونردیف
81,667ویژگیهاي ظاهري1
2 (NaOH ) 1,400,000خلوص هیدروکسید سدیم
3 (Na2CO3 برحسب 700,000کربناتها ( 
4 ( NaCl برحسب 1,400,000کلریدها ( 
5 ( Na2SO4 بر حسب 2,100,000سولفاتها ( 
6 ( SiO2 بر حسب 2,100,000سیلیکاتها ( 
7Fe 1,400,000آهن بر حسب
1,050,000مواد نامحلول در آب8
9 ( Al2O3 بر حسب 1,400,000آلومینیوم ( 
1,400,000فلزات سنگین بر حسب سرب10
11 ( Hg 2,100,000جیوه( 
12As2O3 1,400,000آرسنیک بر حسب
46,667بسته بندي13
81,667نشانه گذاري14

16,660,000

تعرفه آزمون بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - کد فرآورده: 14175

هیدروکسید سدیم-صنعتی -  شماره استاندارد ملی 364

جمع کل



هزینه آزمون( ریال) ردیف

11,400,000

2875,000

3875,000

4875,000

5875,000

6700,000

700,000کپک7

6,300,000کل جمــع

کاندیدا آلبیکنس

مخمر 

بند آزمون هاي میکروبی شوینده ها

نام آزمون

باکتري هاي مزوفیل هوازي

اشریشیا کلی

سودوموناس آئروژینوزا

استافیلوکوکوس اورئوس
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