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

ریال
مالحظات

1,799,000آرسنیک 1
شناسایی875,000اشریشیاکلی 2
1,540,000آسپارتام 3
 1,673,000MPN انتروباکتریاسه4
91,000بافت و قابلیت جویدن 5
91,000چسبندگی به دندان 6
91,000چسبندگی به لفاف 7
63,000خاصیت باد شدن 8
511,000خاکستر کل 9
644,000خاکستر نامحلول در اسید 10
511,000رطوبت 11
63,000رنگ 12
511,000ساکارز 13
1,414,000سرب 14
581,000صمغ کل 15
63,000عطرو طعم 16
511,000قند احیاء کننده 17
1,414,000کادمیم 18
833,000کپک19
833,000مخمر20
91,000ناپذیرفتنی 21
91,000بسته بندي22
126,000نشانه گذاري 23
91,000یکنواختی 24

14,511,000 مجموع

 تعرفه - قنادي

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : 	انواع آدامس
صورت وجود: ( استاندارد ملی 8 ) - کد فرآورده : 11001
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000پاکیزگی 1
63,000سنگینی2
63,000بو 3
63,000مزه 4
91,000مواد خارجی 5
322,000 سختی6
91,000 زمان وارفتن7
91,000 سایش8
511,000 رطوبت9
490,000 پالریزاسیون10
511,000 قند وارو (اینورت)11
63,000 رنگ ظاهري12
511,000 نمره خاکستر13
1,155,000 نمره رنگ محلول14
محاسبه ریاضی0 جمع نمره15
896,000انیدرید سولفورو 16
1,799,000آرسنیک 17
1,414,000سرب 18

91,000بسته بندي19

126,000نشانه گذاري 20
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها21
شناسایی875,000اشریشیا کلی 22
833,000کپک23
833,000مخمر24

11,788,000

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : قند حبه
صورت وجود: ( استاندارد ملی 3679 )- کد فرآورده : 11067

مجموع

Page 2 of 34



 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000پاکیزگی 1
63,000سنگینی 2
63,000بو 3
63,000 مزه4
91,000 مواد خارجی5
511,000 رطوبت6
490,000 پالریزاسیون7
511,000 قند وارو (اینورت)8
511,000 نمره خاکستر9
1,155,000 نمره رنگ در محلول10
63,000 نمره رنگ ظاهري11
محاسبه ریاضی0 جمع نمره12
896,000 انیدرید سولفورو13
1,799,000 فلزات سنگین (آرسنیک)14
1,414,000 فلزات سنگین (سرب)15
91,000بسته بندي16
126,000 نشانه گذاري17
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها18
شناسایی875,000 اشریشیا کلی19

833,000کپک20
833,000مخمر21

11,284,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : قند کلوخه
صورت وجود: ( استاندارد ملی 3666 ) - کد فرآورده : 11070
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

511,000رطوبت1
91,000ناپذیرفتنی ها2
1,155,000 پروتئین3
581,000 چربی4
91,000 چسبندگی به لفاف5
644,000 خاکستر سولفاته6
644,000 خاکستر نامحلول در اسید7
63,000 رنگ8
91,000 شکل و اندازه9
63,000مزه و بو10
1,281,000 قند کل11
91,000 مواد خارجی12
126,000 نشانه گذاري13
63,000 وضعیت ظاهري بسته بندي14

5,495,000

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : تافی و آبنبات
صورت وجود: ( استاندارد ملی 711 ) - کد فرآورده : 11210

مجموع
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

1,799,000 ارسنیک1
شناسایی1,736,000استافیلو کوك هاي گواکو الز مثبت2
511,000رطوبت 3
966,000 اسیدیته روغن استخراجی بر حسب اسیداولئیک-بر اساس ماده خشک4
شناسایی875,000 اشریشیاکلی5
1,673,000MPN انتروباکتریاسه6

1,281,000 اندیس یدي روغن استخراجی - بر اساس ماده خشک7
91,000 بافت8
966,000 پراکسید روغن استخراج شده9
3,213,000اسید چرب ترانس10
644,000 خاکستر غیر محلول در اسید- بر اساس ماده خشک11
63,000 رنگ12
0حس دهانی13
2,058,000 سالمونال14
1,414,000 سرب15
63,000 شکوفه شکر16
63,000عطر و طعم17
1,281,000 قند کل- بر اساس ماده خشک18
1,414,000 کادمیوم19
833,000کپک20
833,000مخمر21
63,000 ماسیدگی در دهان22
770,000 الکل23
24(CBS) 3,213,000 روغن معادل کره کاکائو- بر اساس ماده خشک
1,155,000 مواد جامد بدون چربی کاکائو- براساس ماده خشک25
91,000 مواد خارجی26
91,000بسته بندي27
126,000 نشانه گذاري28

27,286,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : انواع شکالت
صورت وجود: ( استاندارد ملی 608 ) - کد فرآورده : 11230
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

1,799,000آرسنیک 1
شناسایی1,736,000استافیلوکوکوس هاي کواگوالز مثبت 2
966,000 اسیدیته روغن استخراج شده(برحسب اسیداولئیک)3
شناسایی875,000اشریشیاکلی 4
1,673,000MPN انتروباکتریاسه5

91,000بافت 6
966,000پراکسید روغن استخراج شده 7
1,155,000پروتئین 8
581,000چربی 9
511,000خاکستر 10
511,000رطوبت 11
63,000رنگ 12
2,058,000سالمونال 13
1,414,000سرب 14
63,000طعم و بو 15
770,000فیبر خام 16
1,414,000قلع 17
1,281,000 قند کل(بر حسب دکستروز)18
1,414,000کادمیوم 19
833,000کپک20
833,000مخمر21
91,000مواد خارجی 22
91,000میزان مغز خوراکی گیاهی 23
0نسبت فروکتوز به گلوکز 24
126,000نشانه گذاري 25

21,315,000

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : حلوا ارده
صورت وجود: ( استاندارد ملی 2395و2462 ) - کد فرآورده : 11262

مجموع
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000 مزه1
63,000 بو2
63,000 رنگ3
63,000 وضع ظاهري4
91,000 مواد خارجی5
511,000 ماده خشک تام6
511,000 معادل دکستروز (بر اساس ماده خشک)7
8pH 168,000
294,000 بریکس9
644,000 خاکستر سولفاته(بر اساس ماده خشک)10
896,000 انیدرید سولفورو11
896,000 نشاسته12
1,414,000 سرب13
1,799,000 ارسنیک14
91,000 وضعیت ظاهري بسته بندي15
126,000نشانه گذاري 16

7,693,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : گلوکز مایع
صورت وجود: ( استاندارد ملی 621 ) - کد فرآورده : 11275
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

1,673,000MPN انتروباکتریاسه1

شناسایی875,000اشریشیاکلی 2
2,058,000سالمونال 3
شناسایی1,736,000استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 4
833,000کپک5
833,000مخمر6
63,000 رنگ ظاهري7
63,000 طعم و بو8
63,000 وضعیت ظاهري9
91,000 میزان مغزهاي خوراکی(نسبت به کل نمونه)10
511,000 رطوبت11
1,281,000 قند کل(برحسب دکستروز)12
511,000 خاکستر (بر اساس ماده خشک)13
581,000 روغن استخراجی (براساس ماده خشک)14
1,155,000 پروتئین(بر اساس ماده خشک)15
966,000 پراکسید روغن استخراج شده16
966,000 اسیدیته چربی استخراجی(بر حسب اسیداولئیک)17
511,000 رنگ مصنوعی18
1,414,000سرب 19
1,799,000ارسنیک 20
1,414,000مس 21
1,414,000قلع 22
91,000بسته بندي23
126,000نشانه گذاري 24

21,028,000

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : سوهان خوراکی
صورت وجود: ( استاندارد ملی 2612 ) - کد فرآورده : 11302

مجموع
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

1,799,000ارسنیک 1
شناسایی875,000اشریشیا 2
896,000انیدرید سولفورو 3
1,673,000MPN انتروباکتریاسه4

490,000پالریزاسیون 5
0تشخیص رنگ هاي افزودنی غیرمجاز 6
511,000 خاکستر(بر اساس ماده خشک)7
511,000رطوبت 8
63,000رنگ 9
1,155,000رنگ در محلول(بر اساس ماده خشک) - اسپکتروفتومتري10
511,000TLCزعفران 11

1,414,000سرب 12
63,000طعم و بو 13
511,000 قند اینورت(بر اساس ماده خشک)14
833,000کپک15
1,414,000مس 16
91,000مواد خارجی 17
126,000نبات با کریستالهاي متصل 18
126,000نبات تک کریستال 19
126,000نشانه گذاري 20
91,000وضعیت ظاهري بسته بندي 21

13,279,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : نبات
صورت وجود: ( استاندارد ملی 739 ) - کد فرآورده : 11334
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000 رنگ و شکل ظاهري1
63,000 بو و مزه2

91,000حاللیت
511,000 رطوبت3
511,000 خاکستر کل4
896,000 سولفور دي اکسید5
196,000 قدرت بستن ژالتین6
770,000 ازت(بر اساس ماده خشک)7
1,414,000 سرب8
1,799,000 آرسنیک9
10cao 588,000 کلسیم بر حسب
11pH 168,000
91,000 وضعیت ظاهري بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13
63,000مواد خارجی14
644,000هدایت الکتریکی15
889,000شناسایی کیفی16
115,500پراکسید هیدروژن17
833,000شمارش میکروارگانیسم ها18
2,058,000سالمونال19
1,414,000اشرشیاکلی20
833,000کپک و مخمر21
126,000قدرت ژل22

14,262,500

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : ژالتین
صورت وجود: ( استاندارد ملی 3474 ) - کد فرآورده : 11338

مجموع
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

1,673,000MPN انتروباکتریاسه1

شناسایی875,000اشریشیاکلی 2

در صورت استفاده از پودر کاکائو یا پودر 2,058,000سالمونال 3
نارگیل الزامی می باشد

شناسایی1,736,000استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 4
833,000کپک5
833,000مخمر6
91,000مواد خارجی 7
91,000آفت زنده و مرده 8
63,000 رنگ9
63,000 طعم و بو10
91,000 بافت11
511,000 رطوبت ( با مغزي)12
1,281,000 قند کل (بدون مغزي)13
511,000 خاکستر (بدون مغزي)14
91,000 مغزي15
511,000 رنگ مصنوعی16
1,799,000 ارسنیک17
1,414,000 سرب18
91,000بسته بندي19
126,000 نشانه گذاري20

3,850,000 آفالتوکسین(مغزهاي مورد مصرف)21
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین 

توتال به تنهایی باشد : 3000000 ریال / 
آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

18,592,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : گز
صورت وجود: ( استاندارد ملی 3023 ) - کد فرآورده : 11357
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000رنگ 1
63,000بو 2
63,000طعم 3
490,000درجه پالریزاسیون مستقیم 4
644,000خاکستر سولفاته 5
1,281,000قند اینورت 6
511,000رطوبت 7
896,000انیدرید سولفورو 8
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها9
شناسایی875,000اشریشیا کلی 10
833,000کپک11
833,000مخمر12
1,414,000سرب 13
1,799,000ارسنیک 14
63,000ویژگی هاي ظاهري 15
5,782,000باقیمانده سموم16
91,000بسته بندي17
126,000نشانه گذاري 18

16,660,000

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : شکر قهوه اي
صورت وجود: ( استاندارد ملی 12772 ) - کد فرآورده : 11378

مجموع
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000طعم و بو 1
63,000رنگ 2
91,000مواد خارجی 3
91,000پري ظرف بسته بندي 4
511,000اسیدیته 5
6 pH168,000
294,000مواد جامد محلول در آب 7
511,000خاکستر 8
511,000قند احیا کننده 9
770,000قند غیر احیا کننده 10
 0نسبت فروکتوز به گلوکز 11
91,000مقاومت در برابر شکرك زدگی 12
1,414,000روي 13
1,414,000آهن 14
1,414,000قلع 15
1,799,000ارسنیک 16
1,414,000مس 17
1,414,000سرب 18
833,000شمارش باکتري هاي مزوفیل 19
833,000کپک20
833,000مخمر21
شناسایی770,000کلی فرم 22
91,000وضعیت ظاهري بسته بندي 23
126,000نشانه گذاري 24

15,519,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : شیره خرما
صورت وجود: ( استاندارد ملی 5075 ) - کد فرآورده : 11383
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000رنگ 1
63,000طعم و بو 2
91,000بافت 3
91,000 مواد خارجی4
511,000 رطوبت5
511,000 خاکستر6
644,000 نمک7
581,000 چربی8
1,155,000 پروتئین9
966,000 اسیدیته روغن استخراج شده(برحسب اسید اولئیک)10
966,000 پراکسید روغن استخراج شده11
770,000 فیبرخام12
644,000 خاکستر غیرمحلول در اسید13
91,000 وضعیت ظاهري بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15
1,799,000ارسنیک 16
1,414,000سرب 17
1,414,000کادمیوم 18
1,414,000قلع 19
شناسایی875,000اشریشیاکلی 20
کپک و مخمر833,000کپک و مخمر21
شمارش کلنی966,000کلی فرم 22
شناسایی1,736,000استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 23
2,058,000سالمونال 24

19,782,000

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : ارده
صورت وجود: ( استاندارد ملی 2695 ) - کد فرآورده : 11415

مجموع
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

966,000 اسیدیته روغن استخراجی1
شناسایی875,000 اشریشیا کلی2
966,000 اندیس پراکسیدروغن استخراجی3
1,799,000 آرسنیک4
1,673,000MPN انتروباکتریاسه5

91,000 بافت6
3,213,000 معادل هاي کره کاکائو بر اساس ماده خشک7
3,213,000اسید چرب ترانس8
9(CBS) 1,281,000 اندیس یدي
644,000 خاکسترنامحلول در اسید10
511,000 رطوبت11
63,000 رنگ12
2,058,000 سالمونال13
1,414,000 سرب14
63,000 شکوفه شکر15
63,000 طعم و بو16
1,414,000 کادمیوم17
833,000کپک18
833,000مخمر19
شناسایی770,000 کلی فرم20
63,000 ماسیدگی21
1,155,000 مواد جامد بدون چربی کاکائو22
91,000 مواد خارجی23
91,000بسته بندي24
126,000 نشانه گذاري25

24,269,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : فرآورده کاکائویی
صورت وجود: ( استاندارد ملی 12018 ) - کد فرآورده : 11460
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000بو 1
63,000مزه 2
63,000رنگ 3
91,000پري 4
63,000 عوامل ناپذیرفتنی ها5
294,000 مواد جامد محلول در آب6
511,000 خاکستر کل7
511,000 اسیدیته کل (برحسب اسیدسیتریک)8
9pH 168,000
511,000قندهاي احیاکننده 10
511,000ساکارز 11
63,000بلوري شدن 12
5,782,000باقیمانده آفت کش ها 13
1,799,000 آرسنیک14
1,414,000 سرب15
1,414,000 قلع(براي بسته بندي فلزي)16
91,000بسته بندي17
126,000نشانه گذاري 18

13,538,000

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : قند مایع خرما
صورت وجود: ( استاندارد ملی 14442 ) - کد فرآورده : 11481

مجموع
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

در دسر و ژله دسري به روش شناسایی ( در دو مورد 1,736,000 استافیلوکوکوس هاي کواگوالز (مثبت)1
دیگر الزامی نیست )

511,000 اسیدیته(بر حسب اسید سیتریک)2
در هر سه به روش شناسایی875,000 اشریشیاکلی3

1,799,000 آرسنیک4
در هر سه به روش 1,673,000MPN انتروباکتریاسه5

91,000 بافت6
91,000 چسبندگی7
511,000 خاکستر کل8
644,000 خاکستر نامحلول در اسید9
154,000 دانه بندي10
511,000 رطوبت11
63,000 رنگ12
در هر سه در مواردي که حاوي پودر نارگیل و 2,058,000 سالمونال13

پودر کاکائو هستند الزامی می باشد
1,414,000 سرب14
در دسر و ژله دسري به الزامی می باشد ( در دو 833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها15

مورد دیگر الزامی نیست )
63,000 عطر و طعم16
91,000 قابلیت حل شوندگی17
1,281,000 قند کل18
کپک / مخمر در هر سه الزامی می باشد833,000کپک19

833,000مخمر20
91,000 مواد خارجی21
1,155,000 مواد ژله کننده(فرآورده اي که داراي پودر ژالتین می باشد)22
91,000بسته بندي23
126,000 نشانه گذاري24

17,528,000

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : فرآورده ژله اي خوراکی ( پودر دسر / دسر ژله اي آماده مصرف 
صورت وجود: ( استاندارد ملی 2682 ) - کد فرآورده : 20019

مجموع
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000 رنگ1
63,000 طعم و بو2
91,000 نرمی3
63,000 رطوبت4
91,000 تعداد نقل5
91,000 نسبت مغز بادام6
91,000 پوشش قند خالل بادام7
1,281,000 قند کل8
91,000 عیوب(نقل نصفه و ناقص)9
91,000 خالل بادام کامل (بدون پوشش قند)10
91,000بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12
1,673,000MPN انتروباکتریاسه13

شناسایی875,000 اشریشیاکلی14
833,000کپک15

5,614,000

عنوان ویژگی متمایز در 
صورت وجود: ( استاندارد ملی 1724 ) - کد فرآورده : 20349

			نام فرآورده : نقل خالل بادام خوشبو

مجموع
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

شناسایی875,000اشریشیاکلی 1
1,673,000MPN انتروباکتریاسه2

91,000بادام 3
91,000پسته 4
91,000تردي 5
511,000رطوبت 6
63,000رنگ و طعم و بو 7
91,000زرشک 8
833,000کپک9
91,000کنجد 10
63,000لیمویی 11
91,000مواد خارجی 12
91,000نارگیل 13
91,000بسته بندي14
126,000نشانه گذاري 15

4,872,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : 	فرآورده هاي قنادي - پولکی
صورت وجود: ( استاندارد ملی 8538 ) - کد فرآورده : 20988
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000 بو و مزه1
91,000 بافت2
91,000 مواد خارجی3
511,000 رنگ مصنوعی4
91,000 مغزهاي خوراکی5
511,000 اسیدیته(برحسب اسیدسیتریک)6
511,000 خاکستر7
1,281,000 قند کل8
511,000 رطوبت(باسلوق)9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
1,673,000MPN انتروباکتریاسه12

شناسایی875,000 اشریشیاکلی13

2,058,000 سالمونال14
833,000کپک15
833,000مخمر16
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت17

11,886,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : باسلوق ( راحت الحلقوم)
صورت وجود: ( استاندارد ملی 14682 ) - کد فرآورده : 21410
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

1 pH168,000شناسایی
1,736,000استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 2
3,213,000اسید آراشیدونیک 3
966,000 اسیدیته چربی استخراجی(بر اساس اسیداولئیک)4
شناسایی875,000اشریشیاکلی 5
1,673,000MPN انتروباکتریاسه6

91,000بافت 7
966,000 پراکسیدچربی استخراجی8
1,155,000 پروتئین(در ماده خشک)9
581,000 چربی(در ماده خشک)10
511,000 خاکستر کل11
644,000 خاکستر نامحلول در اسید12
511,000 رطوبت13
511,000 رنگ مصنوعی14
1,792,000 ساکارز(در ماده خشک)15

2,058,000سالمونال 16
فرآورده هایی که بعد از تولید به آنها پودر 

نارگیل یا پودر کاکائو اضافه می گردد 
الزامی می باشد

63,000 طعم(بو و مزه)17
294,000 فعالیت آبی18
63,000 فیزیکی و ظاهري19
833,000کپک20
833,000مخمر21
91,000مواد خارجی 22
91,000 بسته بندي23
126,000نشانه گذاري 24

19,845,000

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : باقلواي سنتی قزوین
صورت وجود: ( استاندارد ملی 19696 ) - کد فرآورده : 21843

مجموع
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

1pH 168,000
511,000 اسیدیته(برحسب اسید اولئیک)2
شناسایی875,000 اشریشیاکلی3
1,799,000 آرسنیک4

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال5
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین 

توتال به تنهایی باشد : 3000000 ریال / 
آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

1,673,000MPN انتروباکتریاسه6

91,000 بافت7
63,000 بو و مزه8
91,000 پوسته9
581,000 چربی10
511,000 خاکستر(براساس ماده خشک بدون چربی)11
511,000 رطوبت12
63,000 رنگ13
2,058,000 سالمونال14
1,414,000 سرب15
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها16
1,414,000 کادمیوم17
833,000کپک و مخمر18
1,414,000 مس19
126,000 نشانه گذاري20
91,000 وضعیت ظاهري بسته بندي21

18,970,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : خمیر کاکائو
صورت وجود: ( استاندارد ملی 12358 ) - کد فرآورده : 21875
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000شکل ظاهري 1
63,000 طعم، بو، رنگ2
511,000 ماده خشک(برحسب گرم درصد)3
4pH 168,000
294,000 مواد جامد محلول درآب5
1,281,000 قند کل6
126,000 وزن آب کش7
91,000 بسته بندي8
126,000 نشانه گذاري9
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها10
1,673,000MPN انتروباکتریاسه11

2,058,000MPNاستافیلو کوك هاي گواکو الز مثبت12

شناسایی875,000 اشرشیاکلی13

شمارش کلنی1,736,000 باسیلوس سرئوس14
833,000کپک و مخمر15
2,058,000سالمونال 16

12,789,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : فالوده
صورت وجود: ( استاندارد ملی 16065 ) - کد فرآورده : 21885
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

pH 168,000 بخش نان1
pH 168,000 کل2
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت3
966,000 اسیدیته چربی استخراجی(بخش نان)4
شناسایی875,000 اشریشیاکلی5
966,000 اندیس پراکسید چربی استخراجی(بخش نان)6
1,673,000MPN انتروباکتریاسه7

581,000 چربی استخراجی بخش نان8
644,000 خاکستر نامحلول در اسید(برمبناي ماده خشک)9
511,000 رطوبت10
2,058,000 سالمونال11
511,000 قندهاي ساده(برحسب دکستروزدر بخش نان)12
833,000کپک13
833,000مخمر14
63,000 مزه و بو15
91,000 مغزي نان خرمایی16
91,000 بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18
91,000 وزن مغزي به وزن نان خرمایی19
63,000 وضعیت ظاهري20

13,048,000

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : نان خرمایی
صورت وجود: ( استاندارد ملی 16981 ) - کد فرآورده : 21963

مجموع
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

شناسایی1,736,000استافیلوکوکوس هاي کواگوالز مثبت 1
966,000اسیدیته چربی استخراجی 2
شناسایی875,000اشریشیاکلی 3
1,673,000MPN انتروباکتریاسه4

966,000پراکسید چربی استخراجی 5
644,000خاکسترسولفاته 6
644,000خاکسترنامحلول در اسید 7
511,000 رطوبت8
63,000رنگ 9
511,000رنگ مصنوعی 10
فرآورده هایی که بعد از تولید به آنها پودر نارگیل یا 2,058,000 سالمونال11

پودر کاکائو اضافه می گردد الزامی می باشد

63,000 طعم و بو12
1,281,000 قند کل(بر حسب دکستروز)13
833,000کپک14
833,000مخمر15
91,000 مواد خارجی16
91,000 بسته بندي17
126,000نشانه گذاري 18
63,000وضعیت ظاهري 19

14,028,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : سوهان عسلی
صورت وجود: ( استاندارد ملی 20325 ) - کد فرآورده : 22013
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000رنگ 1
63,000طعم 2
63,000تردي 3
511,000رطوبت 4
1,281,000قند کل 5
511,000ساکارز 6
511,000خاکستر کل 7
91,000درصد مغزپسته یا بادام 8
91,000وضعیت ظاهري بسته بندي 9
126,000نشانه گذاري 10
1,673,000MPN انتروباکتریاسه11

شناسایی875,000اشریشیاکلی 12

فرآورده هایی که بعد از تولید به آنها پودر نارگیل یا 2,058,000سالمونال 13
پودر کاکائو اضافه می گردد الزامی می باشد

833,000کپک14
833,000مخمر15
شناسایی1,736,000استافیلوکوکوس هاي کواگوالز مثبت 16

11,319,000

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : گز( گزانگبینی)
صورت وجود: ( استاندارد ملی 2619 ) - کد فرآورده : 22130

مجموع
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000طعم 1
63,000بو 2
91,000مواد خارجی 3
63,000رنگ 4
490,000درجه پالریزاسیون مستقیم 5
511,000خاکستر هدایت سنجی 6
511,000رطوبت 7
896,000انیدرید سولفورو 8
0تشخیص رنگ هاي مجاز خوراکی 9
511,000قند اینورت 10
833,000کپک11
833,000مخمر12
833,000شمارش کلی باکتري هاي هوازي مزوفیل 13
1,414,000سرب 14
1,799,000ارسنیک 15
126,000نشانه گذاري 16
91,000 بسته بندي17

9,128,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : شکر رنگی
صورت وجود: ( استاندارد ملی 14631 ) - کد فرآورده : 22213
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000 رنگ ظاهري1
896,000 انیدرید سولفورو(میلی گرم در کیلوگرم)2
490,000 پالریزاسیون ( گرم درصد )3
896,000 رطوبت به روش دین استارك4
511,000 قند اینورت ( گرم درصد )5
91,000 مواد خارجی نامحلول6
511,000 نمره خاکستر7
1,155,000 نمره رنگ در محلول(روش اسپکتوفوتومتري)8
91,000 بسته بندي9
126,000 نشانه گذاري10
1,799,000 ارسنیک11
1,414,000 سرب12
833,000  شمارش کلی میکرواورگانیسم ها13
875,000  اشریشیا کلی14
833,000  کپک و مخمر15

10,584,000

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : شکر سفید
صورت وجود: ( استاندارد ملی 69 ) - کد فرآورده : 21901

مجموع
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000 عطر و طعم1
91,000 مواد خارجی2
91,000 مواد خارجی نامحلول3
896,000 انیدرید سولفورو4
63,000 پاکیزگی5
490,000 پالریزاسیون ( درصد )6
91,000 پوکی7
896,000 رطوبت به روش دین استارك8
511,000 قند وارو ( اینورت )9
511,000 نمره خاکستر10
1,155,000 رنگ محلول(روش اسپکتوفوتومتري)11
91,000 بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13
1,799,000 آرسنیک14
1,414,000 سرب15
833,000  شمارش کلی میکرواورگانیسم ها16
875,000  اشریشیا کلی17
833,000  کپک18
833,000 مخمر19

11,662,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : قند پختی
صورت وجود: ( استاندارد ملی 3680 ) - کد فرآورده : 11068
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000پاکیزگی 1
63,000سنگینی2
63,000بو 3
63,000مزه 4
0ناپذیرفتنی ها5
91,000مواد خارجی 6
322,000 سختی7
91,000 زمان وارفتن8
91,000 سایش9
91,000شکستگی10
511,000 رطوبت11
490,000 پالریزاسیون12
511,000 قند وارو (اینورت)13
63,000 رنگ ظاهري14
644,000 خاکستر سولفاته15
896,000انیدرید سولفورو 16

1,799,000آرسنیک 17

1,414,000سرب 18
91,000 بسته بندي19
126,000نشانه گذاري 20
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها21
1,155,000 کلی فرم22
833,000کپک23
833,000مخمر24

11,137,000

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : قند حبه قهوه اي
صورت وجود: ( استاندارد ملی 20216 ) - کد فرآورده : 22333

مجموع
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000پاکیزگی 1
63,000بو 2
63,000مزه 3
63,000شکل ظاهري4
91,000مواد خارجی 5
322,000 سختی6
91,000 زمان وارفتن7
91,000شکستگی8
511,000 رطوبت9
490,000 پالریزاسیون10
511,000 قند وارو (اینورت)11
63,000 رنگ ظاهري12
511,000 نمره خاکستر13
1,155,000 نمره رنگ محلول14
0افزودنی15
896,000انیدرید سولفورو 16

1,799,000آرسنیک 17

1,414,000سرب 18
91,000 بسته بندي19
126,000نشانه گذاري 20
833,000 باکتریهاي هوازي مزوفیل21
1,155,000 کلی فرم22
833,000کپک23
833,000مخمر24

12,068,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : قند پرسی
صورت وجود: ( استاندارد ملی 20441 ) - کد فرآورده : 22133
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

63,000 طعم و بو1
63,000 شکل ظاهري2
هر کدام به تنهایی511,000 قند هاي احیا کننده قبل از هیدرولیز3
1,281,000 ساکارز4
511,000 رطوبت5
6Ph 168,000
511,000 اسیدیته آزاد7
1,155,000 فعالیت دیاستازي ( اسپکتروفتومتري )8
محاسباتی0 نسبت فروکتوز به گلوکز9
511,000 خاکستر10
644,000 هدایت الکتریکی11
12(HPLC) 1,925,000 هیدروکسی متیل فورفورال - کمی
511,000 مواد جامد غیر محلول در عسل13
1,155,000 پرولین ( اسپکتروفتومتري)14
91,000 بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16
63,000 رنگ17
63,000 کف18
63,000 مزه19
1,029,000 شمارش اسپور کلستریدیوم احیا کننده سولفیت20
1,155,000 مخمر هاي اسمو فیلک21
روش حسی63,000مواد افزودنی22
833,000کپک23

12,495,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده :  عسل
صورت وجود: ( استاندارد ملی 7610, 92 ) - کد فرآورده : 11250
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 تعرفه - قنادي

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

ریال
مالحظات

91,000 آفت1
91,000 آفت زدگی2
91,000 کپک زدگی3
63,000 سوختگی4
63,000 رنگ5
63,000 مزه و بو6
91,000 مواد خارجی7
91,000 دانه هاي معیوب8
91,000 یکنواختی9
91,000 بقایاي گیاهی کنجد10

1,799,000 آرسنیک11

1,414,000 سرب12
1,414,000 کادمیوم13

3,850,000 آفالتوکسین B1 / آفالتوکسین توتال14
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا آفالتوکسین 

توتال به تنهایی باشد : 3000000 ریال / 
آفالتوکسین B1 به تنهایی : 2700000 ریال

511,000 رطوبت15
966,000 اسیدیته چربی استخراجی(به روش سرد بر حسب اسید اولئیک)16
966,000 پراکسید روغن چربی استخراجی به روش سرد17
385,000  آزمون تندي(کرایس)18
511,000 خاکستر کل19
644,000 خاکستر نامحلول در اسید20
644,000 نمک21
شمارش966,000 کلی فرم22
833,000کپک23
شناسایی875,000 اشرشیا کلی24
91,000 وضعیت ظاهري بسته بندي25

126,000 نشانه گذاري26

16,821,000

( استاندارد ملی 12345 ) - کد فرآورده : 20819
عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده :	 کنجد عمل آوري شده

صورت وجود:

مجموع
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 تعرفه - قنادي

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت 
کار کارشناسی ابالغی700.000 

ریال
مالحظات

63,000 وضع ظاهري1
63,000 رنگ2
63,000 بو و مزه3
91,000 مواد خارجی4
294,000 بریکس5
6pH 168,000
644,000 خاکستر سولفاته7
896,000 دي اکسید گوگرد8
1,925,000 فروکتوز و گلوگز ( در مجموع و یا بتنهایی )9
10HPLC - 1,925,000 هیدروکسی متیل فورفورال - کمی
644,000 هدایت الکتریکی11
833,000کپک12
833,000مخمر13
833,000 باکتري هاي مزوفیل هوازي14
1,799,000 آرسنیک15
1,414,000 سرب16
91,000بسته بندي17

12,579,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده :  شربت با فروکتوز باال
صورت وجود: ( استاندارد ملی 22165 ) - کد فرآورده : 22302
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