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

63,000 رنگ1
91,000 بافت2
63,000 عطروطعم3
581,000 چربی(درصد وزنی)4
1,281,000 اندیس یدي5
511,000 اسیدیته6
1,029,000 اندیس صابونی7
511,000 پراکسید8
385,000 نقطه ذوب9
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب10
2,569,000 استرول هاي گیاهی11
1,414,000 سرب12
13M1 4,494,000 آفالتوکسین
1,155,000MPN کلی فرم ها14
شناسایی875,000 اشریشیاکلی15
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت16
833,000 میکروارگانیسم هاي سرمازا17
833,000کپک و مخمر18
91,000 بسته بندي19
126,000 نشانه گذاري20

21,854,000 مجموع

 تعرفه - لبنیات

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   کره اسپرید
( استاندارد ملی 10084 ) - کد فرآورده : 11193
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 وضع ظاهري1
63,000 رنگ2
63,000 بو3
63,000 طعم شیر4
196,000 وزن مخصوص (در 15 درجه سلیسیوس)5
581,000 چربی(درصد وزنی)6
511,000 ماده خشک بدون چربی (درصد وزنی)7
pH 168,000(دردماي15 درجه سلسیوس)8
385,000 نقطه انجماد9
511,000 اسیدیته( برحسب اسید الکتیک)10
385,000 تست بازدارنده میکروبی11

833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها12

1,155,000MPN باکتریهاي کلیفرم13
شناسایی875,000 اشریشیا کلی در میلی لیتر14
91,000 حجم15
126,000 نشانه گذاري16
17M1 4,109,000 افالتوکسین
1,414,000 سرب18
91,000 بسته بندي19

11,683,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  شیر پاستوریزه
( استاندارد ملی 93 ) - کد فرآورده : 11055
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 ارزشیابی ویژگیهاي حسی و فیزیکی1
روش الکتودانسی متر196,000 وزن مخصوص (در 15 درجه سلیسیوس)2
511,000 اسیدیته قبل از گرمخانه گذاري3
511,000 ماده خشک بدون چربی4
385,000 نقطه انجماد برحسب درجه سلسیوس5
126,000 نشانه گذاري6
322,000 گرمخانه گذاري در 30 درجه سلیسیوس به مدت 10 روز7
322,000 گرمخانه گذاري در55 درجه سلیسیوس به مدت 7 روز8
833,000 شمارش کلی میکروارگانیسمها در30 درجه سلسیوس9
833,000 شمارش کلی میکروارگانیسمها در55 درجه سلسیوس10
511,000 اسیدیته بعد از گرمخانه گذاري11

12
 اختالف اسیدیته قبل و بعداز گرمخانه گذاري در 30 درجه سلسیوس به مدت 10 روز ویا گرمخانه 

محاسبه ریاضی است0گذاري در 55 درجه سلسیوس به مدت 7 روز هر دو بر حسب اسید الکتیک
385,000 تست بازدارنده میکروبی13
91,000 حجم / وزن14
91,000 بسته بندي15
581,000 چربی16
2,569,000 استرول گیاهی17
18M1 4,109,000 افالتوکسین

12,439,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   شیر فرا دما UHT ( استریلیزه )
( استاندارد ملی 1528 ) - کد فرآورده : 11056

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
91,000 بافت2
63,000 بو و طعم3
91,000 مواد بیگانه4
1,155,000 پروتئین در ماده خشک بدون چربی5
0 مواد افزودنی و نگهدارنده6
7M 1 4,109,000 افالتوکسین
511,000 رطوبت8
581,000 چربی9
91,000 اندیس حاللیت10
91,000 ذرات سوخته11
511,000 اسیدیته12
966,000 اکسیژن13
91,000 بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها16
1,155,000MPN تعداد کلیفرمها17
شناسایی875,000 اشریشیا کلی18
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت19
1,281,000 درصد الکتوز20
511,000 خاکستر کل21

22
اسید بوتیریک / اسید کاپروئیک /  اسید کاپریلیک / اسید کارپریک / اسید لور یک / اسید 

میریستیک / اسید میریستولئیک / اسید پالمتیک / اسید پالمیتولئیک / اسید استئاریک / اسید 
اولئیک / اسید لینولئیک / اسید آلفا لینوئیک / اسید اراشیدیک

3,213,000

2,569,000 استرول ها به غیر از کلسترول23
3,465,000مالمین24
1,414,000 سرب25

25,592,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   شیر خشک
( استاندارد ملی 2012 ) - کد فرآورده : 11057

Page 4 of 51



 تعرفه - لبنیات

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

63,000 ویژگیهاي حسی و فیزیکی1
581,000 درصدوزنی چربی شیر ( بستنی تهیه شده از شیر )2
511,000 درصدوزنی موادجامد شیر(بدون چربی)3
511,000 درصدوزنی موادجامد بستنی4
511,000 درصدوزنی ساکارز5
1,281,000 درصدوزنی قند کل6
511,000 درصد اسیدیته7
196,000 افزایش حجم8
91,000 نسبت وزن روکش به مغز بستنی9
581,000 درصدوزنی چربی روکش شکالتی/کاکائویی/میوه اي10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها13
1,673,000MPN انتروباکتریاسه14
شناسایی875,000 اشریشیا کلی در گرم15
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت در گرم16
2,058,000 سالمونال در 25 گرم17
91,000 وزن18

12,320,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   بستنی
( استاندارد ملی 2450 ) - کد فرآورده : 11058

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 ارزشیابی مجموع امتیاز ویژگی هاي حسی1
1,414,000 قلع2
511,000 اسیدیته ( برحسب اسید الکتیک )3
4pH 168,000
644,000 نمک5
511,000 رطوبت6
91,000 بسته بندي7
126,000 نشانه گذاري8
1,155,000MPN کلی فرم ها9
شناسایی875,000 اشریشیا کلی10
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت11
833,000کپک و مخمر12
2,058,000 سالمونال13
15M1 4,753,000 افالتوکسین
581,000 چربی16
2,569,000 استرول گیاهی17

18,088,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  پنیر رسیده در آب نمک
( استاندارد ملی 1-2344 ) - کد فرآورده : 11059
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
63,000 طعم و بو2
581,000 چربی3
511,000 اسیدیته4
5pH 168,000
6M1 4,109,000 آفالتوکسین
322,000 گرمخانه گذاري در 30درجه سانتیگراد به مدت 10 روز7
322,000 گرمخانه گذاري در55درجه سانتیگراد به مدت 7 روز8
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها در 30درجه سانتیگراد9
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها در 55درجه سانتیگراد10
833,000کپک و مخمر11
3,213,000 ترکیب اسیدهاي چرب12
2,569,000 استرول گیاهی13
1,155,000MPN کلی فرم14
شناسایی875,000 اشرشیاکلی15
شناسایی1,736,000 استافیلکوکوس16
91,000 وزن17
126,000 نشانه گذاي18
91,000 بسته بندي19

18,494,000

(UHT) نام فرآورده : خامه پاستوریزه و خامه فرادما			عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:
( استاندارد ملی 191 ) - کد فرآورده : 11060

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

روش موژونیه581,000  چربی1
511,000 اسیدیته2
511,000 عدد پراکسید3
1,029,000 عدد صابونی4
49,000 رطوبت5
1,281,000 عدد یدي6
644,000 ماده خشک بدون چربی7
385,000 نقطه ذوب8
روش مور644,000 نمک9
3,213,000 ترکیب اسید چرب10
1,414,000 سرب11
12M1 4,494,000 افالتوکسین
2,569,000 استرول هاي گیاهی غیر از کلسترول13
91,000 وزن محتوي بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15
63,000 رنگ16
91,000 بافت17
63,000 عطر و طعم18
1,155,000MPN کلیفرمها در گرم19
شناسایی875,000 اشریشیاکلی در گرم20
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت درگرم21
833,000 میکروارگانیسمهاي سرما گرا22
833,000کپک و مخمر23
91,000 بسته بندي24

23,282,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : کره پاستوریزه
( استاندارد ملی 162 ) - کد فرآورده : 11061
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
91,000 بافت2
63,000 طعم3
4pH 168,000
511,000 مواد جامد بدون چربی شیر5
644,000 نمک طعام6
91,000 بسته بندي7
126,000 نشانه گذاري8
1,155,000MPN باکتریهاي کلیفرم در گرم9
شناسایی875,000 اشریشیا کلی در گرم10
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت در گرم11
833,000کپک و مخمر12
13M1 4,109,000 آفالتوکسین
91,000 حجم14
581,000 چربی15
259,000 گاز کربنیک16

11,396,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : دوغ
( استاندارد ملی 2453 ) - کد فرآورده : 11062

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

1pH 168,000
511,000 ماده خشک2
1,792,000 ساکارز3
2,569,000 استرول هاي گیاهی4
63,000 طعم و بو5
63,000 رنگ6
581,000 چربی7
126,000 نشانه گذاري8
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها9
1,673,000MPN انتروباکتریاسه10
شناسایی875,000 اشریشیاکلی در میلی لیتر11
833,000کپک و مخمر12
pH 168,000 قبل از گرمخانه گذاري13
pH 168,000  بعد از گرمخانه گذاري14
محاسبه ریاضی است0 اختالف pH قبل و بعد از گرمخانه گذاري15
16M1 4,109,000 آفالتوکسین
385,000 باقیمانده مواد بازدارنده میکروبی17
91,000 حجم18
581,000 چربی19
322,000 گرمخانه گذاري در 30 درجه سانتیگراد به مدت 10 روز20
322,000 گرمخانه گذاري در 55 درجه سانتیگراد به مدت 7 روز21
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها در 30درجه سانتیگراد22
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها در 55درجه سانتیگراد23
91,000 بسته بندي24

17,990,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : شیر طعم دار
( استاندارد ملی 1527 ) - کد فرآورده : 11063
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 تعرفه - لبنیات

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

91,000 بافت1
511,000 اسیدیته2
3pH 168,000
511,000 رطوبت4
1,155,000 پروتئین5
2,569,000 استرول ها به غیر از کلسترول6
644,000 نمک7
511,000 خاکسترکل8
91,000 بسته بندي9
126,000 نشانه گذاري10
1,155,000MPN باکتریهاي کلیفرم11
شناسایی875,000 اشریشیا کلی12
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت13
833,000کپک و مخمر14
91,000 وزن15
63,000 رنگ16
63,000 طعم و بو17
511,000 ماده خشک بدون چربی و نمک18

11,704,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : کشک مایع صنعتی
( استاندارد ملی 6127 ) - کد فرآورده : 11064

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 ارزشیابی حسی1
511,000 اسیدیته2
3pH 168,000
511,000 مواد جامد بدون چربی شیر4
581,000 چربی5
91,000 بسته بندي6
126,000 نشانه گذاري7
1,155,000MPN باکتریهاي کلیفرم8
شناسایی875,000 اشریشیا کلی9
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت10
833,000کپک و مخمر11
2,569,000  سایراسترول ها به غیر از کلسترول12
91,000 وزن13
14M1 4,109,000 آفالتوکسین

13,419,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : ماست
( استاندارد ملی 695 ) - کد فرآورده : 11065
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000رنگ 1
91,000 بافت2
581,000 چربی3
1,155,000 پروتئین4
644,000 نمک5
6pH 168,000
511,000 ماده خشک7
8(HPLC روش) 1,925,000 اسید سوربیک و یا نمک هاي آن
2,569,000 استرول ها به غیر از کلسترول9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
91,000 وزن خالص12
13M1 4,753,000 آفالتوکسین
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها14
1,155,000MPNکلی فرم ها 15
شناسایی875,000اشریشیاکلی 16
شناسایی1,736,000استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت 17
833,000کپک و مخمر18
2,058,000سالمونال 19

20,258,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  پنیر پروسس
( استاندارد ملی 4659 ) - کد فرآورده : 11155

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000رنگ 1
91,000بافت 2
63,000طعم 3
63,000قابلیت رنده شدن 4
63,000قابلیت ذوب شدن 5
63,000 قابلیت االستیسیته / کش آمدن6
91,000تکه هاي خرد شده پنیر 7
63,000ناپذیرفتنی ها 8
511,000رطوبت 9
581,000چربی 10
1,155,000پروتئین 11
644,000نمک 12
511,000 اسیدیته13
14pH 168,000
1,155,000MPN کلی فرم ها15
شناسایی875,000 اشریشیا کلی16
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت17
833,000کپک و مخمر18
2,058,000سالمونال 19
91,000بسته بندي 20
126,000نشانه گذاري 21
91,000وزن 22
2,569,000استرول هاي گیاهی 23

13,664,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   پنیر موزارال(پیتزا)
( استاندارد ملی 4658 ) - کد فرآورده : 11156
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 ویژگی هاي حسی1
511,000 اسیدیته ( برحسب اسید الکتیک )2
3pH 168,000
644,000 نمک4
511,000 رطوبت5
1,155,000 پروتئین6
581,000 چربی ( پنیر بدون چربی )7
1,155,000MPN کلی فرم ها8
شناسایی875,000 اشریشیا کلی9
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت10
833,000کپک و مخمر11
2,058,000 سالمونال12
91,000 بسته بندي13
126,000 نشانه گذاري14
91,000 وزن15
16M1 4,753,000 آفالتوکسین
2,569,000 استرول هاي گیاهی17

17,920,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   پنیر تازه
( استاندارد ملی 6629 ) - کد فرآورده : 11157

مجموع

Page 15 of 51



 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
91,000 بافت2
63,000 بو و طعم3
511,000 اسیدیته( برحسب اسید الکتیک)4
5pH 168,000
644,000 نمک6
1,155,000 پروتئین کل7
581,000 چربی8
511,000 رطوبت9
2,569,000 استرول ها به غیر از کلسترول10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12
1,155,000MPN باکتریهاي کلیفرم13
شناسایی875,000 اشریشیا کلی14
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت15
833,000کپک و مخمر16
2,058,000 سالمونال17
18M1 4,753,000 آفالتوکسین
91,000 وزن19

18,074,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   پنیر خامه اي
( استاندارد ملی 5881 ) - کد فرآورده : 11158
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
91,000 بافت2
63,000 طعم3
511,000 رطوبت4
581,000 چربی5
1,155,000 پروتئین6
644,000 نمک7
8pH 168,000
511,000 ماده خشک9
1,155,000MPN کلی فرم ها10
شناسایی875,000اشریششیا کلی11
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت12
833,000کپک و مخمر13
2,058,000 سالمونال14
91,000 بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16
17M1 4,753,000 آفالتوکسین
2,569,000 استرول گیاهی18

17,983,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :    پنیر بوترکیزه
( استاندارد ملی 9014 ) - کد فرآورده : 11172

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
91,000 بافت2
63,000 طعم3
511,000 رطوبت4
581,000 چربی5
1,155,000 پروتئین6
644,000 نمک7
8pH 168,000
511,000 ماده خشک9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
1,155,000MPN باکتریهاي کلیفرم12
شناسایی875,000 اشریشیا کلی13
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت14
833,000کپک و مخمر15
2,058,000 سالمونال16
2,569,000 استرول هاي گیاهی17
18M1 4,753,000 آفالتوکسین

17,983,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :    پنیر پارمسان
( استاندارد ملی 9011 ) - کد فرآورده : 11173
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
91,000 بافت2
3pH 168,000
644,000 نمک4
1,155,000 پروتئین کل5
581,000 چربی در ماده خشک6
4,627,000 مواد امولسیون کننده7
511,000 ماده خشک8
9(HPLC روش) 1,925,000 اسید سوربیک و یا نمک هاي آن
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
1,155,000MPN باکتریهاي کلیفرم12
شناسایی875,000 اشریشیا کلی13
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت14
833,000کپک و مخمر15
2,058,000 سالمونال16
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها17
91,000 وزن18
511,000 رطوبت19

18,074,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  پنیر پروسس آنالوگ
( استاندارد ملی 10696 ) - کد فرآورده : 11174

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
91,000 بافت2
63,000 طعم3
511,000 رطوبت4
581,000 چربی5
1,155,000 پروتئین6
644,000 نمک7
8pH 168,000
511,000 ماده خشک9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
1,155,000MPN باکتریهاي کلیفرم12
شناسایی875,000 اشریشیا کلی13
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت14
833,000کپک و مخمر15
2,058,000 سالمونال16
2,569,000 استرول گیاهی17
18M1 4,753,000 آفالتوکسین

17,983,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   پنیر کاچیوتا
( استاندارد ملی 9012 ) - کد فرآورده : 11175
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
91,000 بافت2
63,000 بو و طعم3
2,569,000 استرول ها به غیر از کلسترول4
581,000 چربی5
1,155,000 پروتئین6
644,000 نمک7
8pH 168,000
511,000 ماده خشک9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
1,155,000MPN باکتریهاي کلیفرم12
شناسایی875,000 اشریشیا کلی13
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت14
833,000کپک و مخمر15
2,058,000 سالمونال16
17M1 4,753,000 آفالتوکسین
63,000 شکل ظاهري18

17,535,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :    پنیر گودا
( استاندارد ملی 9013 ) - کد فرآورده : 11176

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

1,155,000MPNباکتریهاي کلیفرم 1
شناسایی875,000اشریشیا کلی 2
شناسایی1,736,000استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت 3
833,000کپک و مخمر4
63,000 ارزشیابی حسی5
581,000 چربی6
511,000 مواد جامد بدون چربی شیر7
8pH 168,000
511,000 اسیدیته9
2,310,000 قابلیت زیستی (شمارش زنده )هر یک از سویه هاي اعالم شده بر روي محصول10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12
2,569,000استرول ها به غیر از کلسترول 13
14M1 4,109,000 آفالتوکسین

15,638,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :    ماست پروبیوتیک
( استاندارد ملی 11325 ) - کد فرآورده : 11179
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 ویژگیهاي حسی و ظاهري1
2pH 168,000
1,155,000 پروتئین3
644,000 نمک4
511,000 خاکستر کل5
1,414,000 مس6
126,000 نشانه گذاري7
1,155,000MPN باکتریهاي کلیفرم8
شناسایی875,000 اشریشیا کلی9
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت10
833,000کپک و مخمر11
1,029,000 کلستریدیوم هاي احیا کننده سولفیت12
91,000 وزن13
511,000 ماده خشک کل14
2,569,000 استرول هاي گیاهی15
91,000 بسته بندي16

12,971,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :     کشک مایع
( استاندارد ملی 2452 ) - کد فرآورده : 11233

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000رنگ 1
63,000بو و مزه 2
91,000بافت 3
91,000حاللیت 4
581,000چربی شیر 5
511,000مواد جامد در شیر 6
511,000مواد جامد بدون چربی شیر 7
1,155,000پروتئین در مواد جامد بدون چربی شیر 8
1,414,000سرب 9
10M1 4,109,000 آفالتوکسین
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها11
1,673,000MPN انتروباکتریاسه12
شناسایی875,000اشریشیا کلی 13
833,000کپک14
1,155,000مخمر اسموفیل15
2,569,000استرول گیاهی 16
91,000بسته بندي 17
126,000نشانه گذاري 18

16,744,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :      شیر تغلیظ شده شیرین
( استاندارد ملی 6944 ) - کد فرآورده : 11358
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 طعم1
91,000 بافت2
63,000 رنگ3
4pH 168,000
581,000 چربی5
511,000 مواد جامد بدون چربی شیر6
644,000 نمک طعام7
511,000 اسیدیته8
770,000 اتانول9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
1,155,000MPN  کلیفرمها در میلی لیتر12
شناسایی875,000 اشریشیاکلی در میلی لیتر13
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت درمیلی لیتر14
833,000کپک و مخمر15
91,000حجم خالص16
17M1 4,109,000 افالتوکسین

12,418,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :       نوشیدنی کفیر
( استاندارد ملی 11177 ) - کد فرآورده : 11361

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000رنگ 1
91,000بافت 2
63,000عطر و طعم 3
966,000اندیس اسیدي روغن استخراجی 4
511,000اسیدیته 5
6 pH168,000
644,000نمک 7
511,000رطوبت 8
1,155,000پروتئین 9
581,000چربی 10
1,155,000MPNکلی فرم ها 11
شناسایی875,000اشریشیا کلی 12
شناسایی1,736,000استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت 13
833,000کپک و مخمر14
2,058,000سالمونال 15
91,000بسته بندي 16
126,000نشانه گذاري 17
91,000وزن 18

3,213,000 اسید هاي چرب لریک / اسید چرب اسباع / اسیدهاي چرب تک غیر اشباع / اسیدهاي چرب ترانس19

20M1 4,753,000 آفالتوکسین
19,684,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :       پنیر تازه با چربی گیاهی (آنالوگ)
( استاندارد ملی 12736 ) - کد فرآورده : 11369
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
91,000 بافت2
63,000 بو و طعم3
511,000 رطوبت (درصد بر پایه وزن پنیر)4
581,000 چربی (درصد بر پایه ماده خشک)5
1,155,000 پروتئین (درصد بر پایه وزن پنیر)6
644,000 نمک (درصد بر پایه وزن پنیر)7
pH 168,000 (محلول 10 درصد)8
511,000 ماده خشک (درصد بر پایه وزن پنیر)9
1,155,000MPN کلیفرم ها (در گرم)10
شناسایی875,000 اشریشیا کلی (در گرم)11
شناسایی1,736,000 استافیلوکوك هاي کواگوالز مثبت (در گرم)12
2,058,000 سالمونال (در 25 گرم)13
91,000 بسته بندي14
126,000 نشانه گذاري15
91,000 وزن16
2,569,000 استرول گیاهی17
18M1 4,753,000 آفالتوکسین

17,241,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :        پنیر کاممبرت
( استاندارد ملی 12279 ) - کد فرآورده : 11434

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
91,000 بافت2
63,000 طعم3
511,000 رطوبت4
581,000 چربی5
1,155,000 پروتئین6
644,000 نمک7
8pH 168,000
511,000 ماده خشک9
1,155,000MPN کلی فرم ها10
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت11
شناسایی875,000 اشریشیا کلی12
2,058,000 سالمونال13
833,000کپک و مخمر14
91,000 بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16
2,569,000 استرول گیاهی17
18M1 4,753,000 آفالتوکسین
63,000 شکل ظاهري19

18,046,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :        پنیر چدار
( استاندارد ملی 11832 ) - کد فرآورده : 11435

Page 28 of 51



 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
63,000 طعم و مزه2
63,000 بو3
63,000 عوامل ناپذیرفتنی4
511,000 رطوبت5
1,155,000 پروتئین6
موژنیه581,000 چربی7
مور644,000 نمک8
511,000 خاکستر9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
شناسایی770,000 باکتریهاي کلیفرم12
شناسایی875,000 اشریشیا کلی13
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت14
833,000کپک و مخمر15
1,029,000 کلستریدیوم هاي احیا کننده سولفیت16

9,114,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :        کشک خشک
( استاندارد ملی 1188 ) - کد فرآورده : 11454

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

91,000 بافت1
63,000 رنگ2
63,000 طعم3
4pH 168,000
511,000 ماده خشک5
581,000 چربی در ماده خشک6
1,155,000 پروتئین7
644,000 نمک8
9(HPLC روش) 1,925,000 اسید سوربیک و یا نمک هاي آن
2,569,000 استرول هاي گیاهی10
1,155,000MPN کلی فرم11
شناسایی875,000 اشریشیا کلی12
833,000کپک و مخمر13
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت14
91,000 بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16
966,000 اندیس اسیدي روغن استخراجی17

18
 اسیدهاي چرب لوریک / اسیدهاي چرب اشباع / اسیدهاي چرب غیر اشباع / اسیدهاي چرب 

3,213,000ترانس /  اسید لینولنیک

19M1 4,753,000 آفالتوکسین
21,518,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :        پنیر پیتزا پروسس
( استاندارد ملی 13526 ) - کد فرآورده : 20586
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 شکل ظاهري1
63,000 رنگ2
63,000 طعم و بو3
91,000 بافت4
511,000 ماده خشک5
6pH 168,000
1,155,000 پروتئین7
581,000 چربی8
91,000 بسته بندي9
126,000 نشانه گذاري10
1,155,000MPN باکتریهاي کلیفرم11
شناسایی875,000 اشریشیاکلی12
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت13
833,000کپک و مخمر14
2,058,000 سالمونال15
2,569,000 استرول16
17M1 4,753,000 آفالتوکسین

16,891,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :        پنیر اولیه
( استاندارد ملی 13418 ) - کد فرآورده : 20778

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000رنگ 1
91,000بافت 2
581,000چربی 3
511,000ماده خشک 4
91,000بسته بندي 5
126,000نشانه گذاري 6
1,155,000MPNباکتریهاي کلیفرم 7
شناسایی875,000اشریشیاکلی 8
شناسایی1,736,000استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت 9
833,000کپک و مخمر10
2,058,000سالمونال 11
63,000شکل 12
13M1 4,753,000 آفالتوکسین
2,569,000 استرول ( در محصوالت با مواد داراي چربی گیاهی )14

15,505,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :        پنیر پروولون
( استاندارد ملی 13326 ) - کد فرآورده : 20779
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 تعرفه - لبنیات

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

91,000 بافت1
63,000 رنگ2
63,000 طعم3
511,000 اسیدیته4
5pH 168,000
644,000 نمک6
511,000 رطوبت7
1,155,000 پروتئین8
581,000 چربی9
1,414,000 سرب10
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12
1,155,000MPN باکتریهاي کلیفرم13
شناسایی875,000 اشریشیاکلی14
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت15
833,000کپک و مخمر16
2,058,000 سالمونال17
18M1 4,753,000 آفالتوکسین
2,569,000 استرول19

19,397,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :        پنیرالکتیکی
( استاندارد ملی 13863 ) - کد فرآورده : 20780

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000حالت فیزیکی1
63,000طعم و بو 2
63,000رنگ 3
1,155,000پروتئین 4
موژنیه581,000چربی 5
644,000نمک 6
1,414,000قلع 7
در ویرایش جدید استاندارد حذف شده833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها8
1,155,000MPNکلی فرم ها 9
شناسایی875,000اشریشیاکلی 10
11M1 4,753,000 آفالتوکسین
91,000بسته بندي 12
301,000ماده خشک13
2,569,000استرول گیاهی 14
126,000نشانه گذاري 15
شناسایی1,736,000استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت 16

16,422,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :        پودر پنیر
( استاندارد ملی 5877 ) - کد فرآورده : 21487
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
91,000 بافت ظاهري2
63,000 بو و طعم3
511,000 رطوبت4
581,000 چربی5
588,000 فعالیت فسفاتاز6
511,000 خاکستر7
91,000 ذرات سوخته8
91,000 ضریب حاللیت9
511,000 اسیدیته10
511,000 پراکسید11
966,000 اسیدیته روغن استخراجی12
2,569,000کلسترول / استرول13
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها14
1,155,000MPN کلی فرم ها15
شناسایی875,000 اشریشیا کلی16
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت17
18M1 4,109,000 آفالتوکسین
1,414,000 فلزات سنگین - سرب19
91,000 بسته بندي20
126,000 نشانه گذاري21
91,000 وزن22
3,213,000 ویژگی هاي فاز چربی23

20,790,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :        شیر خشک با چربی گیاهی
( استاندارد ملی 10208 ) - کد فرآورده : 21491

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 ویژگی هاي فیزیکی1
2pH 168,000
2,310,000قابلیت زیستی (شمارش زنده ) سویه هاي پروبیوتیک3
833,000 شمارش کلی میکروارگانیسم ها4
1,673,000MPN انتروباکتریاسه5
شناسایی875,000اشریشیا کلی6
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت7
2,058,000 سالمونال8
833,000کپک و مخمر9
موژونیه581,000 چربی شیر10
511,000 مواد جامد بدون چربی شیر11
511,000 مواد جامد بستنی12
511,000 ساکارز13
1,281,000 قند کل14
511,000 اسیدیته15
581,000 چربی روکش16
91,000 مغز خوراکی17
91,000 بسته بندي18
126,000 نشانه گذاري19
91,000 وزن20

15,435,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :        بستنی پروبیوتیک
( استاندارد ملی 14683 ) - کد فرآورده : 21497
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
91,000 بافت2
91,000 مواد خارجی3
91,000 ذرات سوخته4
259,000 گاز5
385,000 اندیس نامحلولی6
581,000 درصد وزنی چربی شیر7
896,000 درصد وزنی آب8
1,155,000 درصد وزنی پروتئین در مواد جامد بدون چربی9
10pH 168,000
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها11
1,155,000MPN کلی فرم ها12
شناسایی875,000 اشریشیا کلی13
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت14
833,000کپک15
833,000مخمر16
1,414,000 آهن17
1,414,000 مس18
91,000 بسته بندي19
126,000 نشانه گذاري20

13,090,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : پودر خامه
( استاندارد ملی 7686 ) - کد فرآورده : 21505

مجموع

Page 37 of 51



 تعرفه - لبنیات

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

63,000رنگ 1
91,000بافت 2
63,000شکل و اندازه ظاهري 3
511,000ماده خشک 4
581,000چربی 5
1,155,000MPNکلی فرم 6
شناسایی875,000اشریشیا کلی 7
شناسایی1,736,000استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت 8
833,000کپک و مخمر9
2,058,000سالمونال 10
91,000بسته بندي 11
126,000نشانه گذاري 12
14M1 4,753,000 آفالتوکسین
2,569,000استرول گیاهی 15

15,505,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : پنیر کولومیرز
( استاندارد ملی 13328 ) - کد فرآورده : 21506
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000رنگ1
63,000 مزه و بو2
91,000بافت 3
644,000 نمک4
511,000 ماده خشک بدون چربی5
581,000 چربی6
91,000 بسته بندي7
126,000 نشانه گذاري8
91,000 وزن9
1,155,000MPN کلی فرم10
شناسایی875,000 اشریشیا کلی11
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت12
511,000 رنگ مصنوعی به روش کروماتوگرافی الیه نازك13
833,000کپک و مخمر14
1,281,000 قند کل15
16pH 168,000
2,569,000 استرول17

11,389,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : ماست طعم دار
( استاندارد ملی 4046 ) - کد فرآورده : 20410

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
63,000 مزه و طعم2
91,000 بافت3
91,000 مواد خارجی4
5pH 168,000
511,000الکتوز6
موژونیه581,000 چربی7
1,155,000 پروتئین8
511,000خاکستر کل9
511,000رطوبت 10
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها11
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت12
511,000اسیدیته بر حسب اسید الکتیک13
شناسایی875,000 اشریشیا کلی14
1,155,000MPNکلی فرم 15
16M1 4,753,000 آفالتوکسین
91,000 بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18
91,000 وزن19

13,916,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : پودر آب پنیر
( استاندارد ملی 6959 ) - کد فرآورده : 11328
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 تعرفه - لبنیات

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

91,000مواد خارجی 1
91,000ذرات سوخته 2
63,000وضعیت ظاهري 3
63,000رنگ 4
63,000طعم و بو 5
91,000قابلیت حل شدن 6
126,000قابلیت سفید شدن 7
385,000ریزش آزاد 8
511,000رطوبت 9
10 pH168,000
1,281,000 قند کل(بر اسا ماده خشک بدون چربی)11
511,000 خاکستر کل(بر اساس ماده خشک بدون چربی)12
1,155,000 پروتئین(براساس ماده خشک بدون چربی)13
581,000 چربی(کم چرب)14
126,000 نشانه گذاري15
91,000 بسته بندي16
17M1 4,109,000 آفالتوکسین
1,799,000 ارسنیک18
1,414,000 سرب19

12,719,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : پودر خامه اي کننده لبنی و غیرلبنی
( استاندارد ملی 11139 ) - کد فرآورده : 21845

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

1pH 168,000
1,792,000 ساکارز2
3(MSNF)511,000 ماده خشک (ناشی از شیر) بدون احتساب چربی
511,000 ماده خشک کل (درصد وزنی)4
581,000 چربی کل5
168,000 اختالف pH قبل و بعد از10 روز گرمخانه گذاري در دماي 30 درجه6
168,000 اختالف pH قبل و بعد از 7 روز گرمخانه گذاري در دماي 55 درجه7
833,000 توتال کانت بعد از 10 روز گرمخانه گذاري در دماي 30 درجه سلیسوس8
833,000 توتال کانت بعد از 7 روز گرمخانه گذاري در دماي 55 درجه سلیسوس9
63,000 وضعیت ظاهري بعد از 10 روز گرمخانه گذاري در دماي 30 درجه سلیسوس10
63,000 وضعیت ظاهري بعد از 7 روز گرمخانه گذاري در دماي 55 درجه سلیسوس11
91,000 بافت12
63,000 ویژگی هاي حسی و ظاهري13
14M1 4,109,000 آفالتوکسین
385,000 باقیمانده مواد بازدارنده میکروبی15
2,569,000 کلسترول / استرول هاي گیاهی به غیر از کلسترول16
91,000 بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18

13,125,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده : دسر نوشیدنی بر پایه لبنی
( استاندارد ملی 19697 ) - کد فرآورده : 22215
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
63,000 بو2
63,000 طعم3
91,000 بافت4
5pH 168,000
511,000 اسیدیته کل6
1,792,000 ساکارز7
581,000 چربی کل8
2,569,000 استرول9
10M14,109,000 افالتوکسین
63,000 ویژگی هاي حسی11
322,000 گرمخانه گذاري در 30درجه سانتیگراد به مدت 10 روز12
322,000 گرمخانه گذاري در55 درجه سانتیگراد به مدت 7 روز13
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها14
1,673,000MPN انتروباکتریاسه15
شناسایی875,000 اشریشیا کلی16
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت17
833,000کپک و مخمر18
126,000 نشانه گذاري19
91,000 بسته بندي20

16,884,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  خامه طعم دار پاستوریزه و فرادما
( استاندارد ملی 13635 ) - کد فرآورده : 11451

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
91,000 بافت2
63,000 طعم3
4pH 168,000
581,000 چربی5
511,000 مواد جامد بدون چربی شیر6
مور644,000 نمک7
91,000 بسته بندي8
126,000 نشانه گذاري9
1,155,000MPN کلی فرم ها در میلی لیتر10
شناسایی875,000 اشریشیا کلی در میلی لیتر11
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت در میلی لیتر12
833,000کپک و مخمر13
2,310,000قابلیت زیستی (شمارش زنده ) هر یک از سویه هاي پروبیوتیک براساس نشانه گذاري 14
15M1 4,109,000 آفالتوکسین
91,000 حجم16

13,447,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  دوغ پروبیوتیک
( استاندارد ملی 11324 ) - کد فرآورده : 21417
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
91,000 بافت2
63,000 بو و طعم3
511,000 رطوبت4
581,000 چربی5
1,155,000 پروتئین6
644,000 نمک7
8pH 168,000
511,000 ماده خشک9
1,155,000MPN کلی فرم10
شناسایی875,000 اشریشیاکلی11
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت12
833,000کپک و مخمر13
2,058,000 سالمونال14
91,000 بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16
91,000 وزن17
18M1 4,753,000 آفالتوکسین
2,569,000 استرول گیاهی19

18,074,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  پنیر ادام
( استاندارد ملی 11833 ) - کد فرآورده : 21527

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
91,000 بافت2
63,000 طعم و بو3
511,000 ماده خشک4
581,000 چربی5
1,155,000 پروتئین6
644,000 نمک7
8pH 168,000
1,155,000MPN کلی فرم9
شناسایی875,000 اشریشیا کلی10
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت11
833,000کپک و مخمر12
2,058,000 سالمونال13
14M1 4,753,000 آفالتوکسین
91,000 بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16
91,000 وزن17
2,569,000 استرول گیاهی18

مجموع 17,563,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  پنیر سامسو
( استاندارد ملی 14813 ) - کد فرآورده : 21528
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
91,000 بافت2
63,000 بو و طعم3
581,000 چربی4
1,155,000 پروتئین5
644,000 نمک6
pH 168,000 (محلول 10 درصد)7
511,000 ماده خشک8
91,000 بسته بندي9
10M1 4,753,000 آفالتوکسین
1,155,000MPN کلی فرم11
شناسایی875,000 اشریشیاکلی12
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکوس هاي کوآگوالز مثبت13
833,000کپک و مخمر14
2,058,000 سالمونال15

14,777,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  پنیر امنتال
( استاندارد ملی 13701 ) - کد فرآورده : 21983

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000رنگ 1
63,000شکل ظاهري 2
63,000 بو و طعم3
511,000 رطوبت4
1,155,000 پروتئین5
385,000 ضریب نامحلولی6
موژونیه581,000 چربی7
91,000 ذرات سوخته8
511,000 خاکستر9
511,000 اسیدیته10
511,000 الکتوز11
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها12
1,155,000MPN کلی فرم13
شناسایی875,000 اشرشیا کلی14
833,000کپک و مخمر15
16M1 4,109,000 آفالتوکسین
91,000 بسته بندي17
91,000 وزن18
126,000 نشانه گذاري19

12,558,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  پودر پروتئین تغلیظ شده شیر
( استاندارد ملی 16033 ) - کد فرآورده : 21534
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 ویژگی هاي حسی1
1,155,000 پروتئین2
511,000 ماده خشک3
294,000 مواد جامد محلول در آب4
1,792,000 ساکاروز5
6pH 168,000
1,673,000MPN انتروباکتریاسه7
شناسایی875,000 اشریشیا کلی8
شناسایی1,736,000 استافیلوکوکهاي کوآگوالز مثبت9
833,000 باکترهاي مقاوم به اسید10
833,000کپک و مخمر11
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها در 30 درجه ( استریلیزه )12
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها در 55 درجه ( استریلیزه )13
322,000 گرم خانه گذاري در 30 درجه ( نوع استریلیزه )14
322,000 گرم خانه گذاري در 55 درجه ( نوع استریلیزه )15
91,000 بسته بندي16
91,000 پري17
126,000 نشانه گذاري18
91,000 حجم19
20M1 4,109,000 آفالتوکسین
2,310,000 قابلیت زیستی (شمارش زنده )  سویه هاي پروبیوتیک21

19,061,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  نوشیدنی شیري میوه ایی ( استاندارد ملی 16881 ) - کد فرآورده : 21535

مجموع
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 تعرفه - لبنیات

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

63,000 رنگ1
63,000 حالت ظاهري2
63,000 طعم3
91,000 ذرات سوخته4
1,155,000 پروتئین5
1,155,000 مقدار کازئین در پروتئین6
511,000 رطوبت7
موژونیه581,000 چربی8
511,000 خاکستر9
511,000 الکتوز10
511,000 اسیدیته آزاد11
12pH 168,000
1,414,000 مس13
1,414,000 آهن14
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها15
1,155,000MPN کلی فرم16
شناسایی875,000 اشرشیاکلی17
شناسایی1,736,000 استفایلوکوکوس هاي کواگوالز مثبت18
91,000 بسته بندي19
126,000 نشانه گذاري20

13,027,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :   کازئین و کازئینات ( استاندارد ملی 4448 ) - کد فرآورده : 21529
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 تعرفه - لبنیات

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

581,000چربی 1
1,281,000عدد یدي 2
511,000اندیس اسیدي 3
511,000پراکسید 4
385,000نقطه ذوب 5
3,213,000ترکیب اسیدهاي چرب / مجموع اسیدهاي چرب ترانس/ اسیدهاي چرب اشباع / اسید بوتیریک6
1,414,000آالیندهاي فلزي-آهن 7
1,414,000آالینده هاي فلزي-مس 8
1,414,000آالینده هاي فلزي-سرب 9
1,799,000آالینده هاي فلزي-آرسنیک 10
1,414,000آالینده هاي فلزي-نیکل 11
91,000وزن محتوي بسته بندي 12
126,000نشانه گذاري 13
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها14
1,155,000MPNکلی فرم 15
شناسایی875,000اشرشیاکلی16
شناسایی1,736,000استافیلوکوکهاي کواگوالزمبت 17
833,000کپک18
833,000مخمر19

20,419,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت وجود:			نام فرآورده :  اسپیرید مخلوط
( استاندارد ملی 11843 ) - کد فرآورده : 20583
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