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

63,000 ویژگی هاي حسی1
91,000 مواد خارجی و رسوب2
1,029,000 میزان اسانس3
511,000 عدد اسیدي4
294,000 عدد استري5
1,281,000 عدد یدي6
294,000 عدد اکسیداسیون7
8pH 168,000
1,799,000 ارسنیک9
1,414,000 سرب10
1,414,000 مس11
1,155,000 نیترات12
770,000 نیتریت13
896,000 سولفات ها14
644,000 کلروها15
126,000 نشانه گذاري16
91,000 وزن/ حجم خالص17
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها18
استرپتوکوکهاي مدفوعی در 250 میلی لیتر966,000 انتروکوکوس19

کلی فرم هاي غیر مدفوعی در 250 میلی لیتر896,000 کلیفرم20

باکتریهاي بی هوازي احیاء کننده سولفیت در 50  میلی لیتر1,029,000 کلستردیوم هاي احیاکننده سولفیت21

سودو موناس آئروژینوزا  در 250 میلی لیتر966,000 سودوموناس آئروجینوزا22

833,000کپک23
833,000مخمر24
91,000 بسته بندي25

18,487,000

 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : 			عرق بادرنجبویه
وجود: ( استاندارد ملی 6099 ) - کد فرآورده : 21539

مجموع
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 رنگ1
63,000  بوي عرق بید مشک2
63,000 صاف بودن و شفافیت3
896,000 سولفات4
644,000 کلرور5
1,155,000 نیترات6
770,000 نیتریت7
847,000 آمونیاك8
91,000 مواد معدنی9
91,000 بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
91,000 وزن خالص12

4,900,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : عرق بید مشک
وجود: ( استاندارد ملی 738 ) - کد فرآورده : 21559
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات )1
ویژگی حسی63,000 رنگ افزودنی2
1,925,000 شیرین کننده (آسپارتام، آسه سولفام  )3
63,000 طعم و بو4
63,000 رنگ5
91,000 مواد خارجی6
1,029,000 مقدار اسانس7
511,000 عدد اسیدي8
294,000 عدد استري9
1,281,000 عدد یدي10
294,000 عدد اکسیداسیون11
12pH 168,000
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها13
استرپتوکوکهاي مدفوعی در 250 میلی لیتر1,155,000 انتروکوکوس14

کلی فرم هاي غیر مدفوعی در 250 میلی لیتر896,000 کلیفرم15

باکتریهاي بی هوازي احیاء کننده سولفیت در 50  میلی لیتر1,029,000 کلستریدیوم هاي احیا کننده سولفیت16

833,000کپک17
833,000مخمر18
سودو موناس آئروژینوزا  در 250 میلی لیتر966,000 سودوموناس آئروجینوزا19

1,799,000 ارسنیک20
1,414,000 سرب21
1,414,000 مس22
1,155,000 نیترات23
770,000 نیتریت24
896,000 سولفات25
644,000 کلرور26
91,000 بسته بندي27
91,000 پري28
126,000 نشانه گذاري29
91,000 حجم خالص30

21,973,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : 	عرق شاهتره
وجود: ( استاندارد ملی 6015-3545 ) - کد فرآورده : 21560
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

1,029,000 میزان اسانس1
511,000 عدد اسیدي2
294,000 عدد استري3
1,281,000 عدد یدي4
294,000 عدد اکسیداسیون5
6pH 168,000
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها7
استرپتوکوکهاي مدفوعی در 250 میلی لیتر1,155,000 انتروکوکوس8

کلی فرم هاي غیر مدفوعی در 250 میلی لیتر896,000 کلیفرم9

باکتریهاي بی هوازي احیاء کننده سولفیت در 50  میلی لیتر1,029,000 کلستریدیوم هاي احیا کننده سولفیت10

833,000کپک11
833,000مخمر12
سودو موناس آئروژینوزا  در 250 میلی لیتر966,000 سودوموناس آئروجینوزا13

63,000 طعم و بو14
63,000 رنگ و شفافیت15
91,000 بسته بندي16
91,000 پري17
126,000 نشانه گذاري18
91,000 حجم خالص19

10,647,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : 	 عرقیات گیاهی
وجود: ( استاندارد ملی 10077 ) - کد فرآورده : 11442

مجموع
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

1,155,000 نگهدارنده افزودنی (بنزوات، سوربات )1
511,000 رنگ افزودنی2
تیتراسیون511,000 اسید اسکوربیک3
63,000 ویژگی هاي ظاهري4
63,000 رنگ5
511,000 باقیمانده خشک6
1,281,000 قند کل7
511,000 قندهاي احیا کننده8
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید الکتیک)9

10pH 168,000
511,000 خاکستر کل11
770,000 الکل اتیلیک12
259,000 گاز کربنیک13
896,000 انیدرید سولفورو آزاد14
1,799,000 ارسنیک15
1,414,000 سرب16
1,414,000 قلع (در بسته بندي هاي قوطی فلزي)17
126,000 نشانه گذاري18
91,000 بسته بندي19
91,000 پري ظرف20
91,000 حجم محتوي21
833,000 شمارش باکتري هاي هوازي مزوفیل22
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید23
833,000کپک24
833,000مخمر25
63,000 طعم و بو26
644,000 کدورت27
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)28
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها29
63,000 رنگ ظاهري30

17,976,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت 
وجود: ( استاندارد ملی 2279 ) - کد فرآورده : 11100

مجموع

			نام فرآورده : 			 نوشیدنی مالت
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

91,000 مواد خارجی1
511,000 رنگ افزودنی2
63,000 وضعیت ظاهري3
63,000 طعم و بو4
63,000 رنگ ظاهري5
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)6
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)7
511,000 باقیمانده خشک8
511,000 خاکستر کل9
511,000 اسیدیته کل(اسید تارتاریک)10
11pH 168,000
511,000 قلیائیت خاکستر(بر حسب کربنات پتاسیم)12
770,000 الکل اتیلیک13
511,000 قندهاي احیا کننده14
1,281,000 ساکارز15
896,000 عدد فرمالین16
896,000 انیدرید سولفورو17
1,029,000 اسیدهاي فرار بر حسب اسید استیک18
19(pb) 1,414,000 آالینده هاي فلزي : سرب
1,414,000 آالینده هاي فلزي : قلع (sn) براي بسته بندي قوطی فلزي20
91,000 پري ظرف21
126,000 نشانه گذاري22
833,000 باکتریهاي مقاوم به اسید در میلی لیتر23
833,000کپک و مخمر24
1,155,000 نگهدارنده ها : بنزوات سدیم ، سوربات پتاسیم25
91,000 وزن/ حجم خالص26
5,782,000 باقیمانده سموم و آفت کش ها27
91,000 بسته بندي28
1,925,000شیرین کننده ها شامل آسپارتام و آسه سولفام29

22,631,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : آب انگور
وجود: ( استاندارد ملی 1634 ) - کد فرآورده : 11002
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

511,000 رنگ افزودنی1
1,155,000  نگهدارنده  (بنزوات، سوربات )2
63,000 وضعیت ظاهري3
63,000 طعم و بو4
63,000 رنگ ظاهري5
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)6
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)7
511,000 باقیمانده خشک8
511,000 خاکستر کل9
511,000 اسیدیته کل(اسید مالیک)10
11pH 168,000
511,000 قلئاییت خاکستر(بر حسب کربنات پتاسیم)12
770,000 الکل اتیلیک13
511,000 قندهاي احیا کننده14
1,281,000 ساکارز15
896,000 عدد فرمالین16
896,000 انیدرید سولفورو17
اسپکتروفتومتري1,155,000 هیدروکسی متیل فورفورال - اندازه گیري کمی18
2,695,000 پاتولین19
20(pb) 1,414,000 آالینده هاي فلزي : سرب
21(sn) 1,414,000 آالینده هاي فلزي : قلع
91,000 پري ظرف22
833,000 باکتریهاي مقاوم به اسید در میلی لیتر23
896,000 باکتریهاي اسید الکتیک در میلی لیتر24
833,000کپک و مخمر25
91,000 وزن/ حجم خالص26
91,000بسته بندي27
91,000 مواد خارجی28
126,000 نشانه گذاري29

18,641,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : آب سیب
وجود: ( استاندارد ملی 365 ) - کد فرآورده : 11003
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

91,000 مواد خارجی1
63,000 وضعیت ظاهري2
63,000 طعم و بو3
63,000 رنگ ظاهري4
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)5
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)6
511,000 باقیمانده خشک7
511,000 خاکستر کل8
511,000 اسیدیته کل(اسید سیتریک)9
10pH 168,000
511,000 قلئاییت خاکستر(بر حسب کربنات پتاسیم)11
770,000 الکل اتیلیک12
511,000 قندهاي احیا کننده13
1,281,000 ساکارز14
896,000 عدد فرمالین15
896,000 انیدرید سولفورو16
1,029,000 اسانس روغنی17
18(pb) 1,414,000 آالینده هاي فلزي : سرب
1,414,000 آالینده هاي فلزي : قلع (sn) براي بسته بندي قوطی فلزي19
91,000 پري ظرف20
833,000 باکتریهاي مقاوم به اسید در میلی لیتر21
896,000 باکتریهاي اسید الکتیک در میلی لیتر22
833,000کپک و مخمر23
511,000 رنگ افزودنی24
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات )25
1,925,000 شیرین کننده هاي مصنوعی آسه سولفام ، آسپارتام26
91,000 وزن/ حجم خالص27
5,782,000 باقیمانده سموم و آفت کش ها28
91,000 بسته بندي29
126,000 نشانه گذاري30

23,527,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : آب پرتقال
وجود: ( استاندارد ملی 507 ) - کد فرآورده : 11004
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

91,000 مواد خارجی1
511,000 رنگ افزودنی2
63,000 وضعیت ظاهري3
63,000 طعم و بو4
63,000 رنگ5
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)6
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)7
511,000 باقیمانده خشک8
511,000 خاکستر کل9
511,000 اسیدیته کل(اسید سیتریک)10
11pH 168,000
511,000 قلئاییت خاکستر(بر حسب کربنات پتاسیم)12
770,000 الکل اتیلیک13
511,000 قندهاي احیا کننده14
1,281,000 ساکارز15
896,000 عدد فرمالین16
896,000 انیدرید سولفورو17
تیتراسیون511,000 تانن18
19(pb) 1,414,000 آالینده هاي فلزي : سرب
1,414,000 آالینده هاي فلزي : قلع (sn)براي قوطی فلزي20
91,000 پري ظرف21
833,000 باکتریهاي مقاوم به اسید در میلی لیتر22
896,000 باکتریهاي اسید الکتیک در میلی لیتر23
833,000کپک و مخمر24
1,155,000 نگهدارنده سوربات پتاسیم، بنزوات سدیم25
91,000 وزن/ حجم خالص26
5,782,000 باقیمانده سموم و آفت کش ها27
91,000 بسته بندي28
126,000 نشانه گذاري29

21,084,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : آب انار
وجود: ( استاندارد ملی 2616 ) - کد فرآورده : 11005
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

91,000 مواد خارجی1
63,000 وضعیت ظاهري2
63,000 طعم و بو3
63,000 رنگ ظاهري4
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)5
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)6
511,000 باقیمانده خشک7
511,000 خاکستر کل8
511,000 اسیدیته کل(اسید سیتریک)9
10pH 168,000
511,000 قلئاییت خاکستر(بر حسب کربنات پتاسیم)11
770,000 الکل اتیلیک12
511,000 قندهاي احیا کننده13
1,281,000 ساکارز14
896,000 عدد فرمالین15
896,000 انیدرید سولفورو16
1,029,000 اسانس فرار17
18(pb) 1,414,000 آالینده هاي فلزي : سرب
19(sn) 1,414,000 آالینده هاي فلزي : قلع
91,000 پري ظرف20
126,000 نشانه گذاري21
833,000 باکتریهاي مقاوم به اسید در میلی لیتر22
896,000 باکتریهاي اسید الکتیک در میلی لیتر23
833,000کپک و مخمر24
511,000 رنگ افزودنی25
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات )26
91,000 وزن/ حجم خالص27
5,782,000 باقیمانده سموم و آفت کش ها28
91,000 بسته بندي29

21,602,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : آب گریپ فروت
وجود: ( استاندارد ملی 2614 ) - کد فرآورده : 11006
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

511,000 رنگ افزودنی1
1,155,000 نگهدارنده ( بنزوات ، سوربات)2
63,000 وضعیت ظاهري3
63,000 طعم و بو4
63,000 رنگ ظاهري5
196,000 چگالی در 20 درجه6
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی آسه سولفام، آسپارتام7
91,000 وزن/ حجم خالص8
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)9
511,000 باقیمانده خشک10
511,000 خاکستر کل11
511,000 اسیدیته کل(اسید مالیک)12
13pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده14
896,000 عدد فرمالین15
1,281,000 ساکارز16
770,000 الکل اتیلیک17
511,000 قلئاییت خاکستر(بر حسب کربنات پتاسیم)18
896,000 انیدرید سولفورو19
1,414,000 سرب20
1,414,000 قلع21
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید22
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک23
833,000کپک و مخمر24
91,000 بسته بندي25
91,000 پري ظرف26
126,000 نشانه گذاري27
91,000 مواد خارجی28
5,782,000 باقی مانده سموم و آفت کش ها29

22,498,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : آب آلبالو
وجود: ( استاندارد ملی 3032 ) - کد فرآورده : 11008
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 رنگ1
63,000 طعم و بو2
91,000 اجسام خارجی3
294,000 مواد جامد محلول در آب4
1,792,000 شکر افزوده شده5
294,000 مواد جامد کل6
511,000 خاکستر کل7
511,000 قلئاییت خاکستر(بر حسب کربنات پتاسیم)8
511,000 اسیدیته کل9
10pH 168,000
770,000 الکل اتیلیک11
896,000 اندیس فرمالین12
13HPLC 1,925,000 هیدروکسی متیل فورفورال - اندازه گیري کمی
تیتراسیون511,000 اسید اسکوربیک14
511,000 رنگ افزودنی15
1,155,000 نگهدارنده  (بنزوات، سوربات)16
896,000 انیدرید سولفورو17
1,799,000 ارسنیک18
1,414,000 سرب19
1,414,000 مس20
1,414,000 روي21
1,414,000 آهن22
1,414,000 قلع23
91,000 بسته بندي24
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید25
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک26
833,000کپک و مخمر27
91,000 پري ظرف28
91,000 وزن/ حجم خالص29
1,925,000 شیرین کننده افزودنی (آسپارتام، آسه سولفام)30
126,000نشانه گذاري31

24,717,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : نکتار توت فرنگی
وجود: ( استاندارد ملی 4712 ) - کد فرآورده : 11009
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

91,000 مواد خارجی1
511,000 رنگ افزودنی2
1,155,000 نگهدارنده بنزوات سدیم، سوربات3
63,000 وضعیت ظاهري4
63,000 طعم و بو5
63,000 رنگ6
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)7
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)8
511,000 باقیمانده خشک9
511,000 خاکستر کل10
511,000 اسیدیته کل(اسید سیتریک)11
12pH 168,000
511,000 قلئاییت خاکستر(بر حسب کربنات پتاسیم)13
770,000 الکل اتیلیک14
511,000 قندهاي احیا کننده15
1,281,000 ساکارز16
896,000 عدد فرمالین17
1,029,000 اسانس روغنی18
896,000 انیدرید سولفورو19
20(pb) 1,414,000 آالینده هاي فلزي : سرب
1,414,000 آالینده هاي فلزي : قلع (sn)براي قوطی فلزي21
91,000 پري ظرف22
833,000 باکتریهاي مقاوم به اسید در میلی لیتر23
896,000 باکتریهاي اسید الکتیک در میلی لیتر24
833,000کپک و مخمر25
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی آسه سولفام، آسپارتام26
91,000 وزن/ حجم خالص27
91,000 بسته بندي28
5,782,000 باقی مانده سموم و آفت کش ها29
126,000 نشانه گذاري30

23,527,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : نکتار پرتقال
وجود: ( استاندارد ملی 3137 ) - کد فرآورده : 11010
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

511,000 رنگ افزودنی1
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام2
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات )3
63,000 رنگ ظاهري4
63,000 طعم و بو5
91,000 مواد خارجی6
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)7
1,281,000 قند کل8
511,000 خاکستر کل9
511,000 اسیدیته کل10
11pH 168,000
770,000 الکل اتیلیک12
896,000 اندیس فرمالین13
1,799,000 ارسنیک14
1,414,000 سرب15
1,414,000 مس16
1,414,000 روي17
1,414,000 آهن18
1,414,000 قلع19
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید20
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک21
833,000کپک و مخمر22
91,000 بسته بندي23
126,000 نشانه گذاري24

19,887,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : نکتار انبه
وجود: ( استاندارد ملی 9405 ) - کد فرآورده : 11011
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

91,000 مواد خارجی1
511,000 رنگ افزودنی2
1,155,000 نگهدارنده افزودنی (بنزوات، سوربات )3
63,000 طعم و بو4
63,000 رنگ ظاهري5
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)6
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)7
511,000 خاکستر کل8
511,000 اسیدیته کل(اسید تارتاریک)9
10pH 168,000
770,000 الکل اتیلیک (پس از رسیدن به بریکس12)11
511,000 قندهاي احیا کننده12
1,281,000 ساکارز13
896,000عدد فرمالین 14
896,000انیدرید سولفورو پس از رسیدن به بریکس12 15

 هیدروکسی متیل فورفورال (پس از رسیدن به بریکس 12) - روش کمی16
اسپکتروفتومتري1,155,000

2,695,000پاتولین پس از رسیدن به بریکس 12 17
18(pb) 1,414,000 آالینده هاي فلزي (پس از رسیدن به بریکس 12) - سرب

19
 آالینده هاي فلزي (پس از رسیدن به بریکس 12) (فقط براي فرآورده در بسته بندي قوطی) - قلع 

(Sn)1,414,000

126,000نشانه گذاري 20
833,000باکتري هاي هوازي21
833,000 باکتریهاي مقاوم به اسید22
833,000کپک23
833,000مخمر24
91,000بسته بندي25

18,144,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : آب سیب تغلیظ شده
وجود: ( استاندارد ملی 2687 ) - کد فرآورده : 11013
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 طعم و بو1
63,000 رنگ2
91,000 مواد خارجی3
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی آسه سولفام، آسپارتام4
511,000 رنگ افزودنی5
1,155,000 نگهدارنده افزودنی (بنزوات، سوربات)6
196,000 چگالی در 20 درجه سلسیوس7
511,000 خاکستر کل8
9pH 168,000
1,281,000 ساکارز (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)10
896,000 عدد فرمالین11
5,782,000 مانده آفت کش ها12
833,000باکتري هاي هوازي13
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید14
تیتراسیون511,000 اسید اسکوربیک15
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)16
511,000 اسیدیته کل(بر حسب اسید سیتریک)17
770,000 الکل اتیلیک (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)18
511,000 قندهاي احیا کننده19
896,000 عدد فرمالین20
1,029,000 اسانس هاي روغنی (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)21
896,000 انیدرید سولفورو (پس از رقیق شدن و رسیدن به غلظت طبیعی)22
1,414,000 سرب (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)23
1,414,000  قلع (پس از رسیدن به بریکس طبیعی) (فقط براي فرآورده با بسته بندي قوطی)24
126,000 نشانه گذاري25
833,000کپک26
833,000مخمر27
91,000بسته بندي28

24,437,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : آب پرتقال تغلیظ شده
وجود: ( استاندارد ملی 4083 ) - کد فرآورده : 11014
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

91,000 مواد خارجی1
511,000 رنگ افزودنی2
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات)3
63,000 طعم و بو4
63,000 رنگ ظاهري5
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)6
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)7
511,000 خاکستر کل8
511,000 اسیدیته کل(اسید تارتاریک)9
10pH 168,000
770,000 الکل اتیلیک (پس از رسیدن به بریکس 14)11
511,000 قندهاي احیا کننده12
1,281,000 ساکارز13
896,000عدد فرمالین 14
896,000انیدرید سولفورو پس از رسیدن به بریکس14 15
1,414,000(pb) آالینده هاي فلزي (پس از رسیدن به بریکس 14) - سرب 16

17
 آالینده هاي فلزي (پس از رسیدن به بریکس 14) (فقط براي فرآورده در بسته بندي قوطی) - قلع 

(Sn)1,414,000

833,000 باکتریهاي مقاوم به اسید در میلی لیتر 18
833,000کپک19
833,000باکتري هاي هوازي20
833,000مخمر21
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام22
126,000 نشانه گذاري23
91,000بسته بندي24

16,219,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : آب انگور تغلیظ شده
وجود: ( استاندارد ملی 2615 ) - کد فرآورده : 11015
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 طعم و بو1
63,000 رنگ ظاهري2
91,000 مواد خارجی3
294,000 مواد جامد محلول در آب در 20 درجه سلسیوس4
196,000 چگالی در 20 درجه سلسیوس5
511,000 خاکستر کل6
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)7
8pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده9
770,000 الکل اتیلیک (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)10
896,000 عدد فرمالین11
تیتراسیون511,000 تانن (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)12
1,281,000 ساکارز13
اسپکتروفتومتري1,155,000 هیدروکسی متیل فورفورال (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی) - اندازه گیري کمی14
5,782,000 مانده آفت کش ها15
1,414,000 سرب (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)16
1,414,000 قلع (فقط براي فرآورده در بسته بندي قوطی) (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)17
896,000 انیدرید سولفورو آزاد (پس از رقیق شدن و رسیدن به غلظت طبیعی)18
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید 19
126,000 نشانه گذاري20
511,000 رنگ افزودنی21
1,155,000 نگهدارنده افزودنی (بنزوات، سوربات)22
833,000باکتري هاي هوازي23
833,000کپک24
833,000مخمر25
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام ، آسه سولفام26
91,000بسته بندي27

23,667,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : آب انار تغلیظ شده
وجود: ( استاندارد ملی 5662 ) - کد فرآورده : 11016
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 طعم و بو1
63,000 رنگ ظاهري2
91,000 مواد خارجی3
294,000 بریکس در 20 درجه سلسیوس4
196,000 چگالی در 20 درجه سلسیوس5
511,000 خاکستر کل6
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید مالیک)7
8pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده9
770,000 الکل اتیلیک ( پس از رسیدن به بریکس طبیعی)10
896,000 عدد فرمالین11
1,281,000 ساکارز12
5,782,000 مانده آفت کش ها13
1,414,000 سرب (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)14

1,414,000 قلع (فقط براي فرآورده در بسته بندي قوطی) (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)15

896,000 انیدرید سولفورو آزاد (پس از رقیق شدن و رسیدن به غلظت طبیعی)16
91,000بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام19
511,000 رنگ افزودنی20
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات )21
833,000باکتري هاي هوازي22
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید23
833,000کپک24
833,000مخمر25
91,000بسته بندي26

22,092,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : آب آلبالو تغلیظ شده
وجود: ( استاندارد ملی 5528 ) - کد فرآورده : 11017
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 شکل ظاهري1
63,000 طعم و بو2
91,000 مواد خارجی3
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام4
511,000 رنگ افزودنی5
1,155,000 نگهدارنده افزودنی (بنزوات، سوربات)6
1,799,000 ارسنیک7
1,414,000سرب8
1,414,000مس9
1,414,000آهن10
1,414,000روي11
1,414,000قلع12
5,782,000 مانده آفت کش ها13
196,000 چگالی14
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس)15
511,000 قندهاي احیا کننده16
1,281,000 ساکارز17
511,000 اسیدیته (بر حسب اسید مالیک)18
19pH 168,000

اسپکتروفتومتري1,155,000 هیدروکسی متیل فورفورال (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی) - کمی -20

770,000 اتانل (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)21
511,000 خاکستر کل22
644,000 قلیائیت خاکستر23
896,000 اندیس فرمالین24
896,000 انیدرید سولفورو (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)25
91,000 پري ظرف26
126,000 نشانه گذاري27
833,000باکتري هاي هوازي28
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید29
833,000کپک30
833,000مخمر31
126,000 نشانه گذاري32
91,000بسته بندي33

30,058,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت نام فرآورده :  افشرده آب آلو(کنستانتره ) 		
وجود: ( استاندارد ملی 5882 ) - کد فرآورده : 11018
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 شکل ظاهري1
63,000 رنگ ظاهري2
63,000 طعم و بو3
91,000 مواد خارجی4
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی آسه سولفام، آسپارتام5
511,000 رنگ افزودنی6
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات)7
1,799,000ارسنیک8
1,414,000سرب9
1,414,000مس10
1,414,000آهن11
1,414,000روي12
1,414,000قلع13
5,782,000 مانده آفت کش ها14
196,000 چگالی15
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس)16
511,000 قندهاي احیا کننده17
1,281,000 ساکارز18
511,000 اسیدیته (بر حسب اسید سیتریک)19
20pH 168,000
اسپکتروفتومتري1,155,000 هیدروکسی متیل فورفورال - کمی -21
770,000 اتانل22
644,000 خاکستر محلول در اسید23
896,000 انیدرید سولفورو24
833,000باکتري هاي هوازي25
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید26
833,000کپک27
833,000مخمر28
91,000 پري ظرف29
126,000 نشانه گذاري30
91,000بسته بندي31

28,588,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : افشرده آب گالبی(کنستانتره )
وجود: ( استاندارد ملی 5514 ) - کد فرآورده : 11019
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 حالت ظاهري1
63,000 طعم و بو2
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات )3
511,000 رنگ افزودنی4
1,281,000 اسید سیتریک5
6(HPLC) 1,925,000اسید اسکوربیک
294,000 بریکس در 20 درجه سانتیگراد7
196,000 چگالی در 20 درجه سانتیگراد8
511,000 باقی مانده خشک9
511,000 خاکستر کل10
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)11
12pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده13
511,000 الکل اتیلیک (پس از رسیدن فرآورده به بریکس 15)14
5,782,000 باقی مانده سموم15
1,281,000 ساکارز16
896,000 انیدرید سولفورو (پس از رقیق شدن و رسیدن به غلظت طبیعی)17
896,000 اندیس فرمالین18
1,799,000ارسنیک19
1,414,000سرب20
1,414,000قلع21
1,414,000مس22
1,414,000روي23
1,414,000آهن24
محاسبه ریاضی0 مجموع مس و روي و آهن25
833,000باکتري هاي هوازي26
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید27
833,000کپک28
833,000مخمر29
126,000 نشانه گذاري30
1,925,000 شیرین کننده افزودنی (آسپارتام، آسه سولفام )31
91,000بسته بندي32

31,409,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : افشرده آب شاه توت (کنستانتره )
وجود: ( استاندارد ملی 5879 ) - کد فرآورده : 11020
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 طعم و بو1
63,000 رنگ2
91,000 مواد خارجی3
511,000 رنگ افزودنی4
1,155,000 نگهدارنده افزودنی (بنزوات، سوربات )5
294,000 بریکس در 20 درجه سلسیوس6
196,000 چگالی در 20 درجه سلسیوس7
511,000 خاکستر کل8
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)9
10pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده11
770,000 الکل اتیلیک (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)12
896,000 عدد فرمالین13
1,281,000 ساکارز14
5,782,000 مانده آفت کش ها15
1,414,000سرب16
1,414,000قلع17
896,000 انیدرید سولفورو (پس از رقیق شدن و رسیدن به غلظت طبیعی)18
126,000 نشانه گذاري19
833,000باکتري هاي هوازي20
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید21
833,000کپک22
833,000مخمر23
1,925,000 شیرین کننده افزودنی (آسپارتام، آسه سولفام)24
91,000بسته بندي25

22,001,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : آب گریپ فروت تغلیظ شده(کنستانتره)
وجود: ( استاندارد ملی 6268 ) - کد فرآورده : 11021

Page 23 of 91



 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 شکل ظاهري1
63,000 طعم و بو2
91,000 مواد خارجی3
1,925,000 شیرین کننده افزودنی (آسپارتام، آسه سولفام)4
511,000 رنگ افزودنی5
1,155,000 نگهدارنده افزودنی (بنزوات، سوربات )6
1,799,000ارسنیک7
1,414,000سرب8
1,414,000مس9
1,414,000آهن10
1,414,000روي11
1,414,000قلع12
5,782,000 مانده آفت کش ها13
196,000 چگالی14
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس)15
511,000 قندهاي احیا کننده16
1,281,000 ساکارز17
511,000 اسیدیته (بر حسب اسید مالیک)18
19pH 168,000

اسپکتروفتومتري1,155,000 هیدروکسی متیل فورفورال (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی) - کمی20

770,000 اتانل (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)21
511,000 خاکستر کل22
644,000 قلیائیت خاکستر23
896,000 اندیس فرمالین24
896,000 انیدرید سولفورو (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)25
833,000باکتري هاي هوازي26
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید27
833,000کپک28
833,000مخمر29
91,000 پري ظرف30
126,000 نشانه گذاري31
91,000بسته بندي32

29,932,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  افشرده آب گیالس(کنستانتره)
وجود: ( استاندارد ملی 6801 ) - کد فرآورده : 11022
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

1,155,000 نگهدارنده افزودنی (بنزوات، سوربات)1
63,000 شکل ظاهري2
91,000 مواد خارجی3
63,000 طعم و بو4
63,000 رنگ5
1,925,000 شیرین کننده افزودنی (آسپارتام، آسه سولفام)6
7pH 168,000
511,000 اسیدیته (بر حسب اسید سیتریک)8
511,000 خاکستر کل9
1,792,000 شکر افزوده شده10
770,000 الکل اتیلیک11
294,000 مواد جامد محلول در آب در 20 درجه سلسیوس (بر حسب بریکس)12
896,000 اندیس فرمالین13
1,799,000 ارسنیک14
1,414,000 سرب15
1,414,000 مس16
1,414,000 روي17
1,414,000 آهن18
1,414,000 قلع19
محاسبه ریاضی0 مجموع مس و روي و آهن20
896,000 دي اکسید گوگرد21
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید22
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک23
833,000کپک و مخمر24
91,000بسته بندي25
91,000 پري ظرف26
126,000نشانه گذاري27

20,937,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  نکتار گوآوا
وجود: ( استاندارد ملی 9410 ) - کد فرآورده : 11116
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 عوامل ناپذیرفتنی1
1,155,000 نگهدارنده ( سوربات، بنزوات )2
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام3
63,000 شکل ظاهري4
63,000 رنگ5
63,000 مزه و بو6
511,000 رنگ افزودنی7
1,281,000 ساکارز8
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)9
511,000 خاکستر کل10
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید سیتریک11
12pH 168,000
770,000 الکل اتیلیک13
896,000 اندیس فرمالین14
91,000 پري ظرف15
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)16
511,000 باقیمانده خشک17
896,000 انیدرید سولفورو18
1,414,000 سرب19
1,799,000 ارسنیک20
1,414,000 مس21
1,414,000 روي22
1,414,000 آهن23
محاسبه ریاضی است0 مجموع آهن، مس و روي24
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید25
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک26
833,000کپک و مخمر27
126,000 نشانه گذاري28
91,000بسته بندي29

20,202,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  آب گوآوا
وجود: ( استاندارد ملی 12346 ) - کد فرآورده : 20996
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 رنگ ظاهري2
511,000 رنگ افزودنی3
91,000 مواد خارجی4
63,000 طعم و بو5
1,155,000 نگهدارنده ( سوربات، بنزوات )6
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام7
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)8
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)9
511,000 باقیمانده خشک10
511,000 خاکستر کل11
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید سیتریک12
13pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده14
1,281,000 ساکارز15
770,000 الکل اتیلیک16
896,000 عدد فرمالین17
5,782,000 باقیمانده سموم و آفت کش ها18
1,414,000 سرب19
1,414,000 قلع ( در بسته بندي قوطی)20
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید21
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک22
833,000کپک و مخمر23
896,000 انیدرید سولفورو24
91,000 پري ظرف25
91,000 وزن/ حجم خالص26
91,000بسته بندي27
126,000 نشانه گذاري28

21,987,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  نکتار گریپ فروت
وجود: ( استاندارد ملی  14346,3414 ) - کد فرآورده : 20997
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 طعم و بو2
91,000 مواد خارجی3
63,000 رنگ ظاهري4
1,155,000 نگهدارنده ( سوربات، بنزوات )5
511,000 رنگ افزودنی6
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)7
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید سیتریک8
9pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده10
770,000 الکل اتیلیک11
896,000 عدد فرمالین12
1,281,000 ساکارز13
896,000 انیدرید سولفورو14
1,414,000 سرب15
1,414,000 قلع ( در بسته بندي قوطی)16
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام17
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید18
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک19
833,000کپک و مخمر20
91,000 وزن/ حجم خالص21
91,000 پري ظرف22
91,000بسته بندي23
126,000 نشانه گذاري24

14,987,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  نکتار زرشک
وجود: ( استاندارد ملی  17523 ) - کد فرآورده : 20998
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 رنگ ظاهري2
63,000 طعم و بو3
511,000 رنگ افزودنی4
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام5
1,155,000 نگهدارنده ( سوربات، بنزوات)6
91,000 مواد خارجی7
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)8
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید سیتریک9
10pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده11
770,000 الکل اتیلیک12
896,000 عدد فرمالین13
1,281,000 ساکارز14
896,000 انیدرید سولفورو15
644,000 نمک خوراکی در صورت استفاده16
1,414,000 سرب17
1,414,000 قلع ( در بسته بندي قوطی)18
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید19
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک20
833,000کپک و مخمر21
126,000 نشانه گذاري22
91,000بسته بندي23
91,000 وزن/ حجم خالص24
91,000 پري ظرف25

15,631,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  آب زرشک
وجود: ( استاندارد ملی  17524 ) - کد فرآورده : 20999
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 رنگ ظاهري2
63,000 طعم و بو3
91,000 مواد خارجی4
511,000 رنگ افزودنی5
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام6
1,155,000 نگهدارنده ( سوربات، بنزوات )7
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)8
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید سیتریک9
10pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده11
770,000 الکل اتیلیک12
896,000 عدد فرمالین13
1,281,000 ساکارز14
896,000 انیدرید سولفورو15
644,000 نمک خوراکی در صورت استفاده16
1,414,000 سرب17
1,414,000 قلع ( در بسته بندي قوطی)18
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید19
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک20
833,000کپک و مخمر21
126,000 نشانه گذاري22
91,000 وزن/ حجم خالص23
91,000بسته بندي24
91,000 پري ظرف25

15,631,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  آب کرن بري
وجود: ( استاندارد ملی  17527 ) - کد فرآورده : 21002
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 طعم و بو2
63,000 رنگ ظاهري3
511,000 رنگ افزودنی4
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام5
1,155,000 نگهدارنده ( سوربات، بنزوات)6
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)7
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید سیتریک8
9pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده10
770,000 الکل اتیلیک11
896,000 عدد فرمالین12
1,281,000 ساکارز13
896,000 انیدرید سولفورو14
91,000 پري ظرف15
1,414,000 سرب16
1,414,000 قلع ( در بسته بندي قوطی)17
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید18
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک19
833,000کپک و مخمر20
126,000 نشانه گذاري21
91,000بسته بندي22
91,000 مواد خارجی23

14,896,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  نکتار زغال اخته و نکتار کرن بري
وجود: ( استاندارد ملی 17031 ) - کد فرآورده : 21003
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 بو ومزه1
91,000 مواد خارجی2
63,000 رنگ3
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)4
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید سیتریک5
6pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده7
1,281,000 ساکارز8
770,000 الکل اتیلیک پس از رسیدن فراورده به بریکس 99
896,000 عدد فرمالین10
196,000 وزن مخصوص (در دماي 20 درجه سلسیوس)11
تیتراسیون511,000 ویتامین ث12
896,000 انیدرید سولفورو13
5,782,000 باقیمانده سموم و آفت کش ها14
1,414,000سرب15
1,414,000قلع16
126,000 نشانه گذاري17
1,155,000 نگهدارنده ( سوربات، بنزوات)18
511,000 رنگ افزودنی19
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام20
833,000 باکتري هاي هوازي21
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید22
833,000کپک23
833,000مخمر24
91,000بسته بندي25

22,001,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  آب نارنج تغلیظ شده
وجود: ( استاندارد ملی 17032 ) - کد فرآورده : 20978

Page 32 of 91



 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 طعم و بو1
63,000 وضعیت ظاهري2
63,000 رنگ3
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)4
294,000 مواد جامد محلول در آب5
511,000 باقیمانده خشک6
511,000 خاکستر کل7
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)8
9pH 168,000
1,281,000 ساکارز10
770,000 الکل اتیلیک11
1,155,000 نگهدارنده ( سوربات، بنزوات)12
1,925,000 شیرین کننده (آسپارتام، آسه سولفام)13
511,000 رنگ افزودنی14
896,000 عدد فرمالین15
91,000 پري16
1,799,000 ارسنیک17
1,414,000 سرب18
1,414,000 روي19
1,414,000 مس20
1,414,000 آهن21
1,414,000 قلع22
896,000 انیدرید سولفورو23
5,782,000 باقیمانده سموم دفع آفات نباتی24
126,000 نشانه گذاري25
91,000 وزن خالص/حجم خالص26
91,000بسته بندي27

24,864,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  نکتار موز
وجود: ( استاندارد ملی 10524 ) - کد فرآورده : 11187
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

1,155,000 نگهدارنده ( سوربات، بنزوات)1
1,925,000 شیرین کننده (آسپارتام، آسه سولفام)2
511,000 رنگ افزودنی3
63,000 وضعیت ظاهري4
63,000 طعم و بو5
63,000 رنگ6
91,000 مواد خارجی7
294,000 بریکس در 20 درجه سلسیوس8
511,000 باقیمانده خشک9
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید مالیک)10
11pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده12
770,000 الکل اتیلیک13
896,000 عدد فرمالین14
1,281,000 ساکارز15
896,000 انیدرید سولفورو آزاد16
1,414,000 سرب17
1,414,000 قلع (در بسته بندي قوطی فلزي)18
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید19
833,000کپک و مخمر20
91,000 پري21
91,000بسته بندي22
126,000 نشانه گذاري23
91,000 وزن خالص/حجم خاص24

14,602,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  نکتار آلبالو
وجود: ( استاندارد ملی 10526 ) - کد فرآورده : 11266
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 طعم و بو2
63,000 رنگ ظاهري3
91,000 مواد خارجی4
196,000 چگالی در 20 درجه سلسیوس5
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)6
511,000 باقیمانده خشک7
511,000 خاکستر کل8
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)9
10pH 1,673,000
511,000 قندهاي احیا کننده11
1,281,000 ساکارز12
770,000 الکل اتیلیک13
896,000 عدد فرمالین14
5,782,000 مانده آفت کش ها15
1,414,000 سرب16
1,414,000 قلع (در بسته بندي قوطی فلزي)17
896,000 انیدرید سولفورو آزاد18
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید19
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک20
833,000کپک و مخمر21
91,000 پري ظرف22
91,000بسته بندي23
511,000رنگ افزودنی24
126,000 نشانه گذاري25
91,000 حجم محتوي/وزن محتوي26

20,412,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  نکتار انار
وجود: ( استاندارد ملی 14347 ) - کد فرآورده : 11267

Page 35 of 91



 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 طعم و بو2
511,000 رنگ3
91,000 مواد خارجی4
294,000 بریکس در 20 درجه سلسیوس5
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید تارتاریک)6
7pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده8
770,000 الکل اتیلیک9
896,000 عدد فرمالین10
1,281,000 ساکارز11
896,000 انیدرید سولفورو آزاد12
1,414,000 سرب13
1,414,000 قلع (در بسته بندي قوطی فلزي)14
1,155,000 نگهدارنده ( سوربات، بنزوات)15
1,925,000 شیرین کننده (آسپارتام، آسه سولفام)16
ویژگی حسی63,000 رنگ افزودنی17
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید18
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک19
833,000کپک و مخمر20
91,000 پري ظرف21
91,000بسته بندي22
91,000 وزن خالص/حجم خاص23
126,000 نشانه گذاري24
91,000بسته بندي25

15,078,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  نکتار انگور
وجود: ( استاندارد ملی 17525 ) - کد فرآورده : 11268
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 طعم و بو1
63,000 رنگ2
1,925,000شیرین کننده ها شامل آسپارتام و آسه سولفام3
1,155,000 نگهدارنده سوربات، بنزوات4
63,000 وضعیت ظاهري5
196,000 چگالی در 20 درجه سلسیوس6
294,000 مواد جامد محلول در آب7
511,000 باقیمانده خشک8
511,000 خاکستر کل9
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)10
11pH 168,000
1,792,000 ساکارز12
896,000 عدد فرمالین13
770,000 الکل اتیلیک14
91,000 پري15
91,000بسته بندي16
126,000 نشانه گذاري17
1,799,000 آرسنیک18
1,414,000 سرب19
1,414,000 روي20
1,414,000 مس21
1,414,000 آهن22
1,414,000 قلع23
896,000 انیدرید سولفورو آزاد24

18,991,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  نکتار آناناس
وجود: ( استاندارد ملی 10498 ) - کد فرآورده : 11269
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 مواد خارجی1
511,000 رنگ افزودنی2
1,155,000 نگهدارنده سوربات پتاسیم، بنزوات سدیم3
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی آسپارتام،  آسه سولفام پتاسیم4
63,000 وضعیت وظاهري5
63,000 مزه و بو6
63,000 رنگ فراورده7
294,000 مواد جامد محلول در آب8
511,000 باقیمانده خشک9
511,000 اسیدیته کل ( بر حسب اسید سیتریک)10
11pH 168,000
770,000 الکل اتیلیک پس از رسیدن فراورده به بریکس 128
511,000 قند احیاکننده13
896,000 عدد فرمالین14
1,414,000 سرب پس از رسیدن به بریکس 158

1,414,000 قلع در بسته بندي قوطی پس از رسیدن به بریکس 168

126,000 نشانه گذاري17
91,000 وزن/ حجم خالص18
1,281,000 ساکارز19
اسپکتروفتومتري1,155,000 هیدروکسی متیل فورفورال پس از رسیدن به بریکس 8 - کمی20
896,000 انیدرید سولفورو آزاد پس از رسیدن به بریکس 218
833,000باکتري هاي هوازي22
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید23
833,000کپک24
833,000مخمر25
91,000بسته بندي26

17,304,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  آب کیوي تغلیظ شده
وجود: ( استاندارد ملی  14810 ) - کد فرآورده : 21286
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

1,925,000 شیرین کننده مصنوعی آسپارتام،  آسه سولفام1
511,000 رنگ افزودنی2
1,155,000 نگهدارنده سوربات، بنزوات3
63,000 وضعیت ظاهري4
63,000 طعم و بو5
63,000 رنگ6
91,000 مواد خارجی7
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)8
644,000 نمک خوراکی (در صورت استفاده)9
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)10
11pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده12
770,000 الکل اتیلیک13
1,281,000 ساکارز14
896,000 انیدرید سولفورو آزاد15
1,414,000 سرب16
1,414,000 قلع (در بسته بندي قوطی فلزي)17
833,000باکتري هاي هوازي18
1,029,000باکتر هاي احیا کننده سولفیت در شرایط بی هوازي19
896,000کلی فرم20
833,000کپک و مخمر21
91,000بسته بندي22
91,000 پري ظرف23
126,000 نشانه گذاري24
91,000 وزن خالص/حجم خاص25

15,764,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  آب سبزیجات مخلوط
وجود: ( استاندارد ملی 		17526 ) - کد فرآورده : 21454
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

91,000 مواد خارجی1
511,000 رنگ افزودنی2
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات و سوربات)3
63,000 وضعیت ظاهري4
63,000 رنگ5
63,000 طعم و بو6
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)7
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)8
511,000 خاکستر کل9
511,000 اسیدیته کل(اسید مالیک)10
11pH 168,000
770,000 الکل اتیلیک12
511,000 قندهاي احیا کننده13
896,000 عدد فرمالین14
1,414,000سرب15
1,414,000قلع16
1,799,000ارسنیک17
1,414,000مس18
126,000 نشانه گذاري19
833,000باکتري هاي هوازي20
833,000 باکتریهاي مقاوم به اسید در میلی لیتر21
833,000کپک22
833,000مخمر23
91,000بسته بندي24

15,393,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  آب زرشک تغلیظ شده
وجود: ( استاندارد ملی 		12949 ) - کد فرآورده : 20793
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 رنگ ظاهري2
63,000 بو3
63,000 طعم4
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)5
91,000 گوشت میوه6
91,000 مواد خارجی7
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)8
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید سیتریک9
10pH 168,000
511,000 باقیمانده خشک11
511,000 خاکستر کل12
511,000 قلئاییت خاکستر(بر حسب کربنات پتاسیم)13
1,029,000 اسانس روغنی14
896,000 اندیس فرمالین15
تیتراسیون511,000 ویتامین ث16
1,799,000 ارسنیک17
1,414,000 سرب18
1,414,000 مس19
1,414,000 روي20
1,414,000 آهن21
91,000 پري ظرف22
896,000 انیدرید سولفورو آزاد (در صورت استفاده از متابی سولفیت سدیم )23
644,000 نمک طعام24
511,000 رنگ افزودنی25
 1,155,000 نگهدارنده (بنزوات و سوربات)26
126,000 نشانه گذاري27
91,000 وزن/ حجم خالص28
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید29
833,000کپک و مخمر30
91,000بسته بندي32

18,298,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  آب نارنج
وجود: ( استاندارد ملی 10225 ) - کد فرآورده : 11407
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 طعم و بو1
63,000 رنگ2
63,000 عوامل ناپذیرفتنی ها3
196,000 چگالی (در دماي 20 درجه سلسیوس)4
294,000 مواد جامد محلول در آب5
511,000 باقی مانده خشک6
511,000 خاکستر کل7
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)8
9pH 168,000
2,500,000فروکتوز،گلوگز ، ساکارز ( در مجموع و یا بتنهایی)10
896,000 عدد فرمالین11
770,000 الکل اتیلیک (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)12
تیتراسیون511,000 اسید اسکوربیک13
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات و سوربات)14
511,000 رنگ افزودنی15
1,925,000 شیرین کننده افزودنی (آسپارتام، آسه سولفام)16
833,000باکتري هاي هوازي17
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید18
833,000کپک19
833,000مخمر20
91,000 پري21
5,782,000 باقیمانده آفت کش ها (پس از رقیق شدن و رسیدن به غلظت طبیعی)22
1,414,000سرب23
1,414,000قلع24
محاسبه ریاضی( بدون هزینه)0نسبت گلوگز به فروکتوز25
896,000 انیدرید سولفورو (پس از رقیق شدن و رسیدن به غلظت طبیعی)26
126,000 نشانه گذاري27
91,000بسته بندي28

23,794,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :   آب آناناس تغلیظ شده(کنستانتره)
وجود: ( استاندارد ملی 11768 ) - کد فرآورده : 11165
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 شکل ظاهري1
63,000 طعم و بو2
294,000 زینه بریکس (در 20 زینه سلسیوس)3
196,000 چگالی (در 20 زینه سلسیوس)4
511,000 باقی مانده خشک5
6pH 168,000
511,000 خاکستر کل7
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک) (پس از رسیدن فرآورده به بریکس 14)8
1,414,000 سرب (پس از رسیدن فرآورده به بریکس 14)9

1,414,000 قلع (پس از رسیدن فرآورده به بریکس 14) (فقط براي فرآورده در بسته بندي قوطی فلزي)10

833,000باکتري هاي هوازي11
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید12
833,000کپک13
833,000مخمر14
91,000بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16
91,000مواد خارجی17
896,000 انیدرید سولفور(پس از رسیدن فراورده به بریکس 14)18

9,681,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :   آب انبه تغلیظ شده(کنستانتره)
وجود: ( استاندارد ملی 11072 ) - کد فرآورده : 11166
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

تیتراسیون511,000 اسید اسکوربیک1
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات و سوربات)2
1,925,000 شیرین کننده  (آسپارتام، آسه سولفام)3
511,000 رنگ افزودنی4
63,000 وضعیت ظاهري5
63,000 طعم و بو6
294,000 بریکس در 20 درجه سبسیوس7
196,000 چگالی در 20 درجه سلسیوس8
511,000 خاکستر کل9
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)10
11pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده12
770,000 الکل اتیلیک (پس از رسیدن فرآورده به بریکس 15)13
896,000 عدد فرمالین14
833,000باکتري هاي هوازي15
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید16
833,000کپک17
833,000مخمر18
5,782,000 مانده آفت کش ها19
896,000 انیدرید سولفورو20
1,799,000ارسنیک21
1,414,000سرب22
1,414,000قلع23
1,414,000مس24
91,000بسته بندي25
126,000 نشانه گذاري26
91,000 وزن خالص/حجم خالص27

24,444,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :    افشرده آب توت فرنگی(کنستانتره)
وجود: ( استاندارد ملی 10073 ) - کد فرآورده : 11167
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 رنگ1
63,000 طعم و بو2
511,000 رنگ افزودنی3
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات و سوربات)4
1,925,000 شیرین کننده  (آسپارتام، آسه سولفام)5
91,000 مواد خارجی6
294,000 زینه بریکس (در 20 زینه سلسیوس)7
196,000 چگالی (در 20 زینه سلسیوس)8
pH 168,000 (فرآورده در بریکس 11)9
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک) (پس از رسیدن فرآورده به بریکس 11)10
محاسبه ریاضی است0 نسبت زینه بریکس به اسیدیته کل11
تیتراسیون511,000 اسید اسکوربیک (پس از رسیدن فرآورده به بریکس 11)12
511,000 پس مانده خشک13
511,000 خاکستر کل14
770,000 الکل اتیلیک (پس از رسیدن فرآورده به بریکس 11)15
896,000 انیدرید سولفورو (پس از رسیدن فرآورده به بریکس 11)16
63,000 حالت ابري (پس از 24 ساعت اول)17
63,000 حالت ابري (شفافیت) (پس از پنج روز)18
154,000 هسپیریدین (پس از رسیدن فرآورده به بریکس 11)19
154,000 دانه هاي سیاه (پس از رسیدن فرآورده به بریکس 11)20
126,000 ژل21
1,799,000ارسنیک22
1,414,000سرب23
1,414,000قلع24
1,414,000مس25
1,414,000روي26
1,414,000آهن27
محاسبه ریاضی0 مجموع مس و روي و آهن (پس از رسیدن فرآورده به بریکس 11)28
833,000باکتري هاي هوازي29
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید30
833,000کپک31
833,000مخمر32
91,000بسته بندي33
91,000گوشت میوه پراکنده34
126,000 نشانه گذاري35
91,000 وزن خالص/حجم خالص36

21,336,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :   افشرده آب نارنگی(کنستانتره)
وجود: ( استاندارد ملی 7950 ) - کد فرآورده : 11168
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 طعم و بو2
63,000 رنگ ظاهري3
91,000 مواد خارجی4
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)5
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)6
511,000 باقیمانده خشک7
511,000 خاکستر کل8
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)9
10pH 168,000
770,000 الکل اتیلیک11
1,792,000 ساکارز12
896,000 عدد فرمالین13
5,782,000 مانده آفت کش ها14
1,414,000 سرب15
1,414,000 قلع (فقط براي فرآورده در بسته بندي قوطی فلزي)16
896,000 انیدرید سولفورو17
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید18
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک19
833,000کپک و مخمر20
91,000 پري ظرف21
126,000 نشانه گذاري22
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات و سوربات)23
511,000 رنگ افزودنی24
1,925,000 شیرین کننده  (آسپارتام، آسه سولفام)25
91,000 وزن/ حجم خالص26
91,000بسته بندي27

21,987,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :    نکتار  مخلوط میوه ها
وجود: ( استاندارد ملی 3688 ) - کد فرآورده : 11159
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 رنگ ظاهري1
63,000 طعم و بو2
91,000 مواد خارجی3
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات و سوربات)4
511,000 رنگ افزودنی5
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی آسه سولفام، آسپارتام6
511,000 قند احیا7
1,281,000 ساکارز8
294,000 مواد جامد محلول در آب فرآورده9
511,000 خاکستر نامحلول در اسید کلریدریک10
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)11
12pH 168,000
770,000 الکل اتیلیک13
896,000 عدد فرمالین14
1,799,000 آرسنیک15
1,414,000 سرب16
1,414,000 مس17
1,414,000 روي18
1,414,000 آهن19
1,414,000 قلع20
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید21
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک22
833,000کپک و مخمر23
91,000بسته بندي24
126,000 نشانه گذاري25

20,398,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :     آب انبه
وجود: ( استاندارد ملی 10554 ) - کد فرآورده : 11160
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

91,000 مواد خارجی1
511,000 رنگ افزودنی2
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات و سوربات)3
63,000 وضعیت ظاهري4
63,000 طعم و بو5
63,000 رنگ ظاهري6
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)7
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)8
511,000 باقیمانده خشک9
511,000 خاکستر کل10
511,000 اسیدیته کل(اسید سیتریک)11
12pH 168,000
511,000 قلئاییت خاکستر(بر حسب کربنات پتاسیم)13
770,000 الکل اتیلیک14
511,000 قندهاي احیا کننده15
1,281,000 ساکارز16
896,000 عدد فرمالین17
896,000 انیدرید سولفورو18
19(pb) 1,414,000 آالینده هاي فلزي : سرب
20(sn) 1,414,000 آالینده هاي فلزي : قلع
91,000 پري ظرف21
126,000 نشانه گذاري22
833,000 باکتریهاي مقاوم به اسید23
896,000 باکتریهاي اسید الکتیک24
833,000کپک و مخمر25
5,782,000 باقیمانده سموم و آفت کش ها26
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام27
91,000 وزن/ حجم خالص28
91,000بسته بندي29

22,498,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :      آب آناناس
وجود: ( استاندارد ملی 10241 ) - کد فرآورده : 11161
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 رنگ1
63,000 طعم و بو2
63,000 وضعیت ظاهري3
91,000 مواد خارجی4
91,000 باقیمانده دانه و پوست5
63,000 لکه هاي سیاه رنگ6
91,000 حشرات و شن و خاك7
91,000 وضعیت ظاهري قوطی8
91,000 وضعیت ظاهري شیشه9
91,000 وضعیت ظاهري بسته هاي الیه دار10
91,000 پري ظرف11
91,000بسته بندي12

294,000 مواد جامد محلول در آب (پس از کسر میزان نمک) (بریکس در 20 درجه سانتی گراد)13

14pH 168,000
196,000 چگالی (در 20 درجه سانتی گراد)15
511,000 خاکستر کل16
644,000 خاکستر غیر محلول در اسید کلریدریک17
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)18
1,029,000 اسیدهاي فرار (بر حسب اسید استیک)19
770,000 الکل اتیلیک20
896,000 اندیس فرمالین21
644,000 نمک طعام (بر حسب کلرید سدیم)22
1,281,000 قند کل23
تیتراسیون511,000 اسید اسکوربیک24
896,000 انیدرید سولفورو25
1,799,000 ارسنیک26
1,414,000 سرب27
1,414,000 مس28
1,414,000 روي29
1,414,000 آهن30
1,414,000 قلع (فقط براي فرآورده در بسته بندي قوطی فلزي)31
1,281,000 ریسه هاي کپک32
833,000باکتري هاي هوازي33
1,029,000باکتر هاي احیا کننده سولفیت در شرایط بی هوازي34
896,000کلی فرم35
833,000کپک و مخمر36
511,000رنگ افزودنی37
5,782,000 مانده آفت کش هاي گیاهی38
126,000 نشانه گذاري39

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :       آب گوجه فرنگی
وجود: ( استاندارد ملی 1112 ) - کد فرآورده : 11162
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

91,000بسته بندي40
29,582,000 مجموع
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 طعم و بو1
63,000 رنگ ظاهري2
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)3
294,000 مواد جامد محلول در آب4
511,000 باقیمانده خشک5
511,000 خاکستر کل6
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)7
8pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده9
1,281,000 ساکارز10
896,000 عدد فرمالین11
770,000 الکل اتیلیک12
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات و سوربات)13
1,925,000 شیرین کننده افزودنی (آسپارتام، آسه سولفام)14
91,000 پري ظرف15
5,782,000 باقیمانده سموم دفع آفات نباتی16
1,799,000 ارسنیک17
1,414,000 سرب18
1,414,000 روي19
1,414,000 مس20
1,414,000 آهن21
1,414,000 قلع22
896,000 انیدرید سولفورو23
126,000 نشانه گذاري24
511,000رنگ افزودنی25
91,000 وزن/ حجم خالص26
91,000بسته بندي27

25,312,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :         آب زردآلو
وجود: ( استاندارد ملی 10499 ) - کد فرآورده : 11164
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 رنگ ظاهري1
63,000 طعم و بو2
63,000 وضعیت ظاهري3
91,000 پري ظرف4
91,000 ناپذیرفتنی ها و مواد خارجی5
91,000 قسمت هاي خوراکی آلوئه ورا6
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات و سوربات)7
511,000 رنگ افزودنی8
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی - آسپارتام ، آسه سولفام9
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)10
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس)11
12pH 168,000
511,000 خاکستر13
294,000 مواد جامد کل14
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید سیتریک15
1,792,000 ساکارز16
259,000 دي اکسید کربن در نوشیدنی هاي گازدار17
1,414,000 سرب18
1,414,000 قلع در انواع نوشیدنی با بسته بندي قوطی19
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید20
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک21
833,000کپک و مخمر22
91,000 وزن/حجم خالص23
91,000بسته بندي24
1,281,000قند کل25
126,000 نشانه گذاري26

15,057,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :          نوشیدنی آلوئه ورا
وجود: ( استاندارد ملی 14660 ) - کد فرآورده : 21302
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 طعم و مزه2
63,000 رنگ3
91,000 مواد خارجی4
5pH 168,000
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس)6
511,000 اسیدیته کل(بر حسب اسید سیتریک)7
1,792,000 ساکاروز8
896,000 عدد فرمالین9
91,000 پري ظرف10
11SO2 896,000 انیدرید سولفورو آزاد
511,000 رنگ مصنوعی به روش کروماتوگرافی الیه نازك12
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات)13
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی (اسپارتام، آسه سولفام پتاسیم)14
833,000 باکتر هاي هوازي15
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید16
833,000کپک17
1,155,000 مخمرهاي اسموفیل18
91,000 وزن/حجم خالص19
126,000 نشانه گذاري20
21(Pb) 1,414,000 سرب
1,414,000 قلع (Sn) براي بسته بندي قوطی فلزي22
91,000 بسته بندي23

15,309,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :         شربت انگور
وجود: ( استاندارد ملی 21106 ) - کد فرآورده : 22199
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات)1
ویژگی حسی511,000 رنگ افزودنی2
تیتراسیون511,000 اسید اسکوربیک3
63,000 وضعیت ظاهري4
63,000 رنگ5
63,000 طعم و بو6
91,000 مواد خارجی7
91,000بسته بندي8
91,000 پري9
196,000 چگالی در 20 درجه سلسیوس10
294,000 مواد جامد محلول در آب11
12pH 168,000
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)13
1,281,000 قند کل14
294,000 مواد جامد کل15
511,000 خاکستر کل16
511,000 قلیائیت خاکستر (بر حسب کربنات پتاسیم)17
896,000 عدد فرمالین18
1,799,000 ارسنیک19
1,414,000 سرب20
1,414,000 مس21
1,414,000 روي22
1,414,000 آهن23
1,414,000 قلع24
896,000 انیدرید سولفورو25
5,782,000 باقیمانده سموم26
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید27
833,000 باکتري هاي هوازي28
833,000کپک29
833,000مخمر هاي اسموفیلیک30
126,000 نشانه گذاري31
91,000 وزن خالص/حجم خاص32
91,000بسته بندي33

26,488,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :          شربت زرشک
وجود: ( استاندارد ملی  6804 ) - کد فرآورده : 11208
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 طعم و بو1
63,000 رنگ2
644,000 کدورت3
91,000 مواد خارجی4
91,000 پري5
6pH 168,000
294,000 مواد جامد محلول در آب7
511,000 اسیدیته (بر حسب اسید سیتریک)8
511,000 خاکستر9
1,281,000 قند کل10
511,000 اسید اسکوربیک و یا نمک سدیم آن11
511,000 رنگ افزودنی12
1,799,000 ارسنیک13
1,414,000 سرب14
1,414,000 مس15
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید16
833,000 باکتري هاي هوازي17
833,000کپک18
833,000مخمر هاي اسموفیلیک19
126,000 نشانه گذاري20
91,000 وزن خالص21
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی (اسپارتام، آسه سولفام پتاسیم)22
23SO2 896,000 انیدرید سولفورو آزاد
1,925,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات)24
91,000بسته بندي25

17,752,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :          شربت آلبالو
وجود: ( استاندارد ملی  1812 ) - کد فرآورده : 11255
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 عوامل ناپذیرفتنی1
511,000 رنگ افزودنی2
1,925,000 شیرین کننده (آسپارتام، آسه سولفام)3
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات)4
63,000 شکل ظاهري5
63,000 طعم و بو6
63,000 رنگ7
91,000بسته بندي8
91,000 پري9
294,000 بریکس در 20 درجه سلسیوس10
511,000 باقیمانده خشک11
12pH 168,000
511,000 خاکستر کل13
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)14
1,281,000 قند کل15
896,000 عدد فرمالین16
وزنی91,000 ریزه هاي شناور17
91,000 اندازه هر یک از ریزه هاي شناور18
1,414,000 سرب (پس از رقیق شدن و رسیدن به غلظت طبیعی)19
833,000 باکتر هاي هوازي20
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید21
833,000کپک22
1,155,000 مخمرهاي اسموفیلک23
126,000 نشانه گذاري24
91,000 وزن خالص25
91,000بسته بندي26

13,755,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :          شربت پرتقال
وجود: ( استاندارد ملی  2735 ) - کد فرآورده : 11278
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 طعم و بو1
63,000 رنگ2
63,000 شکل ظاهري3
91,000 مواد خارجی4
91,000 پري ظرف5
91,000 بسته بندي6
196,000 وزن مخصوص در 20 درجه سلسیوس7
8pH 168,000
294,000 مواد جامد محلول در آب9
511,000 اسیدیته (بر حسب اسید استیک)10
294,000 عصاره11
511,000 خاکستر12
644,000 قلیائیت خاکستر13
1,281,000 قند کل14
511,000 قند قبل از تبدیل15
294,000 مواد جامد غیر محلول16
1,414,000 روي17
1,414,000 آهن18
1,414,000 قلع19
1,799,000 ارسنیک20
1,414,000 سرب21
1,414,000 مس22
1,925,000 شیرین کننده (آسپارتام ، آسه سولفام)23
511,000 رنگ افزودنی24
ویژگی حسی126,000 نشانه گذاري25
91,000 وزن خالص26

16,688,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :          شربت سکنجبین
وجود: ( استاندارد ملی  2699 ) - کد فرآورده : 11323
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 رنگ2
63,000 طعم و بو3
91,000مواد خارجی ( شن و خاك )4
91,000بقایاي گیاهی5
91,000آفت زنده6
91,000آسیب دیدگی7
91,000کپک زدگی8
91,000ترشیدگی9
91,000سوختگی10
91,000 پري11
196,000 چگالی در 20 درجه سلسیوس12
تیتراسیون511,000 اسید اسکوربیک13
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)14
pH 168,000 (محلول 10 درصد)15
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)16
511,000 خاکستر کل17
511,000 قلیائیت خاکستر (بر حسب کربنات پتاسیم)18
1,281,000 قند کل19
294,000 مواد جامد کل20
896,000 عدد فرمالین21
833,000 باکتري هاي هوازي22
833,000کپک23
1,155,000 مخمرهاي اسموفیل24
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید25
1,414,000 سرب (پس از رقیق شدن و رسیدن به غلظت مناسب با بریکس 12)26
1,799,000 ارسنیک (پس از رقیق شدن و رسیدن به غلظت مناسب با بریکس 12)27
1,414,000 قلع (در بسته بندي قوطی فلزي) (پس از رقیق شدن و رسیدن به غلظت مناسب با بریکس 12)28
126,000 نشانه گذاري29
511,000رنگ افزودنی30
1,155,000نگهدارنده ( بنزوات، سوربات)31
1,925,000شیرین گننده مصنوعی ( اسپارتام و آسه سولفام)32
91,000 حجم محتوي/وزن محتوي33
91,000بسته بندي34

18,270,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :          شربت انار
وجود: ( استاندارد ملی  6802 ) - کد فرآورده : 11448
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 طعم و بو1
63,000 رنگ2
63,000 مشخصات ظاهري3
91,000 مواد خارجی4
91,000بسته بندي5
91,000 پري6
196,000 وزن مخصوص در 20 درجه سلسیوس7
8pH 168,000
294,000 مواد جامد محلول در آب (بدون تصحیح اسیدیته)9
511,000 اسیدیته (بر حسب اسید سیتریک)10
294,000 عصاره11
1,281,000 قند کل12
1,414,000 روي13
1,414,000 آهن14
1,414,000 قلع15
1,799,000 ارسنیک16
1,414,000 سرب17
1,414,000 مس18
511,000 رنگ افزودنی19
833,000 باکتري هاي هوازي22
833,000کپک23
1,155,000 مخمرهاي اسموفیلک24
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید25
1,155,000نگهدارنده ( بنزوات، سوربات)26
1,925,000 شیرین کننده (آسپارتام، آسه سولفام)27
126,000 نشانه گذاري28
91,000 وزن خالص29

19,537,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :          شربت به لیمو
وجود: ( استاندارد ملی  2734  ) - کد فرآورده : 20889
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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
1,925,000 شیرین کننده (آسپارتام، آسه سولفام)4
511,000 رنگ مصنوعی5
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات)6
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)7
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)8
9pH 168,000
1,281,000 قند10
1,799,000 ارسنیک11
1,414,000 سرب12
1,414,000 قلع (در بسته بندي قوطی فلزي)13
259,000 گاز کربنیک14
833,000 شمارش کلی باکتري هاي هوازي مزوفیل15
833,000 میکروارگانیسم هاي مقاوم به اسید16
833,000کپک17
833,000مخمر18
91,000بسته بندي19
126,000 نشانه گذاري20
91,000 وزن خالص/حجم خاص21

14,560,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :          نوشیدنی عرقیات گیاهی گازدار
وجود: ( استاندارد ملی  12013  ) - کد فرآورده : 20897
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات)1
511,000 رنگ افزودنی2
1,925,000 شیرین کننده (آسپارتام، آسه سولفام)3
63,000 وضعیت ظاهري4
63,000 رنگ5
63,000 طعم و بو6
91,000مواد خارجی ( شن و خاك )7
91,000بقایاي گیاهی8
91,000آفت زنده9
91,000آسیب دیدگی10
91,000کپک زدگی11
91,000ترشیدگی12
91,000سوختگی13
91,000 بسته بندي14
91,000 پري15
196,000 چگالی در 20 درجه سلسیوس16
تیتراسیون511,000 اسید اسکوربیک17
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)18
pH 168,000 (محلول 10 درصد)19
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)20
511,000 خاکستر کل21
1,281,000 قند کل22
511,000 باقیمانده خشک23
896,000 عدد فرمالین24
833,000باکتر هاي هوازي25
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید26
833,000کپک27
1,155,000 مخمرهاي اسموفیل28
1,414,000 سرب (پس از رقیق شدن و رسیدن به غلظت مناسب با بریکس 12)29
1,799,000 ارسنیک (پس از رقیق شدن و رسیدن به غلظت مناسب با بریکس 12)30
1,414,000 قلع (در بسته بندي قوطی فلزي) (پس از رقیق شدن و رسیدن به غلظت مناسب با بریکس 12)31
126,000 نشانه گذاري32
91,000 حجم محتوي/وزن محتوي33

17,976,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :          شربت آناناس
وجود: ( استاندارد ملی  12280) - کد فرآورده : 20203
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 طعم و بو1
63,000 رنگ2
644,000 کدورت3
91,000 مواد خارجی4
91,000 بسته بندي5
91,000 پري6
7pH 168,000
294,000 مواد جامد محلول در آب8
511,000 اسیدیته (بر حسب اسید سیتریک)9
896,000 اندیس فرمالین10
511,000 خاکستر11
1,281,000 قند کل12
511,000 اسید اسکوربیک و یا نمک سدیم آن13
511,000 رنگ افزودنی14
896,000 انیدرید سولفورو آزاد15
1,799,000 ارسنیک (پس از رقیق شدن)16
1,414,000 سرب (پس از رقیق شدن)17
1,414,000 مس (پس از رقیق شدن)18
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید19
833,000 باکتري هاي هوازي20
833,000کپک21
1,155,000نگهدارنده ( بنزوات، سوربات)22
1,925,000 شیرین کننده (آسپارتام، آسه سولفام)23
833,000مخمرهاي اسموفیلیک24
126,000 نشانه گذاري25

17,787,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :          شربت لیمو
وجود: ( استاندارد ملی   2736  ) - کد فرآورده : 20204
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 رنگ1
63,000 طعم و بو2
294,000 بریکس3
4pH 168,000
511,000 اسیدیته (بر حسب اسید سیتریک)5
1,281,000 قند کل6
511,000 خاکستر7
196,000 چگالی در 20 درجه سلسیوس8
63,000 زاللیت9
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید10
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک11
833,000کپک و مخمر12
91,000بسته بندي13
91,000 پري14
126,000 نشانه گذاري15
91,000 وزن خالص16

6,111,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :           شربت چکیده هاي گیاهی
وجود: ( استاندارد ملی   5112  ) - کد فرآورده : 11343
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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
1,925,000 شیرین کننده (آسپارتام، آسه سولفام)4
1,029,000میزان اسانس5
سودو موناس آئروژینوزا  در 250 میلی لیتر966,000 سودموناس آئروجینوزا (در 250 میلی لیتر)6

باکتریهاي بی هوازي احیاء کننده سولفیت در 50  میلی لیتر1,029,000 کلستردیوم هاي احیاکننده سولفیت7

کلی فرم هاي غیر مدفوعی در 250 میلی لیتر896,000 کلی فرم (در 250 میلی لیتر)8

833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها9
در 250 میلی لیتر1,155,000  انتروکوکوس10
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات)11
511,000 رنگ مصنوعی12
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)13
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)14
15pH 168,000
770,000 الکل اتیلیک16
1,414,000 قلع17
91,000 مواد خارجی18
833,000کپک19
833,000مخمر20
91,000بسته بندي21
91,000 پري ظرف22
126,000 نشانه گذاري23
91,000 وزن خالص/حجم خاص24

15,001,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :            نوشیدنی عرقیات گیاهی بدون گاز
وجود: ( استاندارد ملی  11077  ) - کد فرآورده : 11413
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000وضعیت ظاهري1
63,000طعم و بو2
0رنگ ظاهري3
1,925,000 آسپارتام و یا آسه سولفام4
اسپکتروفتومتري1,155,000 کافئین5
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات)6
259,000 گاز کربنیک براي نوشابه انرژي زاي گازدار7
126,000 نشانه گذاري8
91,000 وزن/ حجم خالص9
1,281,000 قند کل10
هر کدام به تنهایی3,465,000 تاورین، گلوکرونوالکتون ، اینوزیتول( در صورت استفاده)11
نوشابه هاي ورزشی1,155,000 اسمواللیتی12
0بریکس( مواد جامد محلول در آب)13
1,281,000قند کل14
770,000 سدیم15
77,000 پتاسیم16
1,925,000 ویتامین ها ( در صورت استفاده)17
91,000 پري ظرف18
91,000 وزن/ حجم خالص19
833,000 شمارش کلی میکروارگانیسم20
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید21
833,000کپک و مخمر22
770,000سدیم( در صورت استفاده)23
770,000پتاسیم( در صورت استفاده)24
588,000منیزیم( در صورت استفاده)25
588,000کلسیم( در صورت استفاده)26
1,414,000 قلع (براي بسته بندي قوطی فلزي)27
91,000بسته بندي28

21,693,000

( استاندارد ملی  6693  ) - کد فرآورده : 11476

مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت نام فرآورده : نوشابه انرژي زا و نوشابه ورزشی
وجود:
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

1,925,000 شیرین کننده (آسپارتام، آسه سولفام)1
511,000 رنگ افزودنی2
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات)3
63,000 وضعیت ظاهري4
63,000 طعم و بو5
63,000 رنگ6
91,000 مواد خارجی7
196,000 چگالی در 20 درجه سلسیوس8
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)9
511,000 باقیمانده خشک10
511,000 خاکستر کل11
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک) (براي مخلوط میوه هاي ترش)12
13pH 168,000
770,000 الکل اتیلیک14
896,000 عدد فرمالین15
1,281,000 ساکارز16
5,782,000 مانده آفت کش ها17
1,414,000 سرب18
1,414,000 قلع (در بسته بندي قوطی فلزي)19
896,000 انیدرید سولفورو آزاد20
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید21
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک22
833,000کپک و مخمر23
91,000 پري ظرف24
126,000 نشانه گذاري25
91,000 حجم محتوي/وزن محتوي26
91,000بسته بندي27

21,476,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :         آبمیوه مخلوط
وجود: ( استاندارد ملی  3687  ) - کد فرآورده : 20175

Page 66 of 91



 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

1,925,000 شیرین کننده (آسپارتام، آسه سولفام)1
511,000 رنگ افزودنی2
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات)3
63,000 وضعیت ظاهري4
63,000 طعم و بو5
63,000 رنگ ظاهري6
91,000 مواد خارجی7
294,000 مواد جامد محلول در آب (در 20 درجه سلسیوس)8
511,000 باقیمانده خشک9
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)10
11pH 168,000
1,281,000 قند افزوده شده12
770,000 الکل اتیلیک13
259,000 گازکربنیک14
896,000 عدد فرمالین15
5,782,000 مانده آفت کش ها16
1,414,000 سرب17
1,414,000 قلع (در بسته بندي قوطی فلزي)18
896,000 انیدرید سولفورو آزاد19
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید20
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک21
833,000کپک و مخمر22
91,000بسته بندي23
91,000 پري ظرف24
91,000 حجم محتوي/وزن محتوي25
322,000 پکتین26
511,000 قندهاي احیا کننده27
2,695,000پاتولین در آب سیب و نکتار سیب گازدار28

24,430,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :       انواع آب میوه گازدار، نکتار میوه گازدار و نوشیدنی میوه اي گازدار
وجود: ( استاندارد ملی  14345, 3414 ) - کد فرآورده : 20178
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

91,000 پري1
91,000بسته بندي2
63,000 عوامل ناپذیرفتنی3
91,000 قسمت هاي خوراکی4
294,000 مواد جامد محلول در آب5
511,000 خاکستر کل6
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک)7
8pH 168,000
1,281,000 ساکارز9
1,414,000 سرب10
1,414,000 قلع (در بسته بندي قوطی فلزي)11
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید12
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک13
833,000کپک و مخمر14
511,000رنگ افزودنی15
1,925,000 شیرین کننده (آسپارتام، آسه سولفام)16
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات)17
126,000 نشانه گذاري18
91,000بسته بندي19

12,299,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :       نکتار آلوئه ورا
وجود: ( استاندارد ملی 14658 ) - کد فرآورده : 21704
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

511,000 رنگ مصنوعی1
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات)2
63,000 شکل ظاهري3
63,000 رنگ ظاهري4
63,000 طعم و بو5
91,000 مواد خارجی6
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)7
511,000 اسیدیته کل بر حسب اسید سیتریک(سایر میوه ها)8
9pH 168,000
770,000 الکل اتیلیک10
91,000 پري ظرف11
896,000 عدد فرمالین12
126,000 نشانه گذاري13
91,000بسته بندي14
1,414,000 سرب15
1,414,000 قلع ( در بسته بندي قوطی)16
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید17
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک18
833,000کپک و مخمر19
896,000 انیدرید سولفورو20
1,792,000 ساکارز21
91,000تکه هاي خوراکی میوه22

13,062,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :        نوشیدنی هاي میوه اي بدون گاز
وجود: ( استاندارد ملی 2837 ) - کد فرآورده : 11103
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

91,000 مواد خارجی1
91,000 وزن/ حجم خالص2
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)3
اسپکتروفتومتري1,155,000 هیدروکسی متیل فورفورال - اندازه گیري کمی4
1,792,000 ساکارز5
770,000 الکل اتیلیک6
7pH 168,000
896,000 انیدرید سولفورو8
63,000 رنگ ظاهري9
63,000 طعم و بو10
91,000 پري ظرف11
511,000 رنگ افزودنی12
63,000 وضعیت ظاهري13
511,000 خاکستر کل14
511,000 اسیدیته کل(اسید سیتریک)15
896,000 عدد فرمالین16
91,000 پري ظرف17
91,000 بسته بندي18
126,000 نشانه گذاري19
20(pb) 1,414,000 آالینده هاي فلزي : سرب
21(sn) 1,414,000 آالینده هاي فلزي : قلع
5,782,000 باقیمانده سموم و آفت کش ها22
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات)23
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید24
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک25
833,000کپک و مخمر26
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی (آسپارتام، آسه سولفام)27

22,526,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :        نکتار میوه
وجود: ( استاندارد ملی 2613 ) - کد فرآورده : 21360
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

1(CaCO3) 588,000 سختی کل بر حسب
2(TDS) 294,000 کل مواد جامد محلول
63,000 رنگ3
63,000 بو4
644,000 کدورت5
91,000 وضعیت ظاهري بسته بندي6
7pH 168,000
کلی فرم هاي غیر مدفوعی در 250 میلی لیتر896,000 کلی فرم (در 250 میلی لیتر)8

شناسایی875,000 اشریشیا کلی (در 250 میلی لیتر)9

باکتریهاي بی هوازي احیاء کننده سولفیت در 50  میلی لیتر1,414,000 اسپور کلستریدیوم (در 250 میلی لیتر)10

استرپتوکوکهاي مدفوعی در 250 میلی لیتر966,000 انتروکوکوك هاي روده اي (در 250 میلی لیتر)11

سودو موناس آئروژینوزا  در 250 میلی لیتر966,000 سودموناس آئروجینوزا (در 250 میلی لیتر)12

13SO4 896,000 سولفات
14(NO3) 1,155,000 نیترات
15(NO2) 770,000 نیتریت
16Mg 770,000 منیزیم
17Na 770,000 سدیم
18Cl 644,000 کلر
19Ni 1,414,000 نیکل
20Cd 1,414,000 کادمیم
21Cu 1,414,000 مس
22Pb 1,414,000 سرب
23Mn 1,414,000 منگنز
1,799,000 جیوه Hg(معدنی)24
25Sb 1,414,000 آنتی موان
26As 1,799,000 ارسنیک
27CN 833,000 سیانید
28Se 1,414,000 سلنیوم
29Cr 1,414,000 کروم
30B 1,155,000 بورات
31Ba 770,000 باریم
32V 1,414,000 وانادیوم
33Al 1,414,000 آلومینیوم
34Mo 1,414,000 مولیبدن
صرفا توسط سازمان انرژي اتمی انجام می شود0 اشعه آلفا35
صرفا توسط سازمان انرژي اتمی انجام می شود0 ذرات بتا36
صرفا توسط سازمان انرژي اتمی انجام می شود0 رادیوم 37226
صرفا توسط سازمان انرژي اتمی انجام می شود0 رادن38
صرفا توسط سازمان انرژي اتمی انجام می شود0 اورانیوم39
126,000 نشانه گذاري40

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  یخ خوراکی بسته بندي شده
وجود: ( استاندارد ملی 21113 ) - کد فرآورده : 22271

Page 71 of 91



 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

34,069,000 مجموع
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 شکل ظاهري1
اسپکتروفتومتري1,155,000کافئین ( در صورت استفاده )2
63,000 طعم و بو3
91,000 مواد خارجی4
5pH 168,000
196,000 چگالی6
1,155,000 نگهدارنده (مجموع بنزوات و سوربات)7
91,000 بسته بندي8
126,000 نشانه گذاري9
91,000 وزن خالص/حجم خاص10

3,199,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  	 بنیان نوشابه گازدار کوال
وجود: ( استاندارد ملی 4710 ) - کد فرآورده : 11237

مجموع
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 رنگ1
63,000 طعم و بو2
6pH 168,000
196,000 چگالی در 20 درجه سلسیوس7
اسپکتروفتومتري1,155,000کافئین ( در صورت استفاده )8
1,155,000 نگهدارنده (مجموع بنزوات و سوربات)9
63,000بسته بندي10
126,000 نشانه گذاري11
91,000 وزن خالص/حجم خاص12

3,080,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  	 بنیان نوشابه هاي گازدار طعم دار رنگی
وجود: ( استاندارد ملی 4713 ) - کد فرآورده : 11238
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 رنگ1
63,000 وضع ظاهري2
63,000 بو و طعم3
511,000 اسیدیته کل4
294,000 مواد جامد محلول (بریکس)5
294,000مواد جامد کل 6
91,000 پري ظرف7
1,281,000 قند کل8
اسپکتروفتومتري1,155,000 کافئین9
259,000 گاز کربنیک10
11pH  168,000
91,000 بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13
1,414,000 سرب14
1,799,000 ارسنیک15
1,414,000قلع 16

1,925,000 شیرین کننده ها-آسپارتام و آسه سولفام17

روش اسپکتروفتومتري1,155,000 نگه دارنده- بنزوئیک و سوربیک اسید و نمک هاي سدیم و پتاسیم آن18

روش اسپکتروفتومتري770,000 اسید فسفریک19
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها20
833,000کپک و مخمر21
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید22

15,435,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  	 نوشابه گازدار
وجود: ( استاندارد ملی 1250 ) - کد فرآورده : 11102
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 بو و مزه2
196,000 وزن مخصوص نسبی در 20 درجه سلسیوس3
5 pH 168,000
511,000 عدد اسیدي6
294,000 عدد استر7
1,281,000 عدد یدي8
294,000 عدد اکسیداسیون9
1,029,000 مقدار اسانس10
770,000 نیتریت11
1,155,000 نیترات12
644,000 کلرور13
896,000 سولفات14
770,000 الکل اتیلیک15
91,000 بسته بندي16
126,000 نشانه گذاري17
1,799,000 آرسنیک18
1,414,000 سرب19
1,414,000 مس20
833,000  شمارش کلی میکروارگانیسم ها21
در 250 میلی لیتر1,155,000  انتروکوکوس22
896,000  کلیفرم23
1,029,000  کلستریدیوم هاي احیا کننده سولفیت24
833,000  کپک25
833,000 مخمر26
966,000  سودوموناس آئروجینوزا27
روش 2184000GC متانول28
1,925,000 جذب نور در 250 نانومتر29

23,632,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  گالب
وجود: ( استاندارد ملی 5759 ) - کد فرآورده : 11299
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

1,155,000 نگهدارنده افزودنی (بنزوات، سوربات)1
91,000 مواد خارجی2
63,000 طعم و بو3
511,000 رنگ4
1,925,000 شیرین کننده افزودنی (آسپارتام، آسه سولفام)5
6pH 168,000
511,000 اسیدیته (بر حسب اسید سیتریک)7
511,000 خاکستر کل8
770,000 الکل اتیلیک9
294,000 مواد جامد محلول در آب در 20 درجه سلسیوس (بر حسب بریکس)10
896,000 اندیس فرمالین11
1,414,000 سرب12
1,414,000 قلع13
896,000انیدرید سولفورو14
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید15
511,000قندهاي احیاء کننده16
محاسبه ریاضی0نسبت قند گلوکز به فروکتوز19
18HPLC 1,925,000 هیدروکسی متیل فورفورال - اندازه گیري کمی
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها19
833,000کپک و مخمر20
91,000بسته بندي21
511,000رنگ افزودنی22
126,000نشانه گذاري23

16,282,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  پوره گوآوا
وجود: ( استاندارد ملی 22218 ) - کد فرآورده : 22376

مجموع
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

511,000 رنگ افزودنی1
1,155,000  نگهدارنده  (بنزوات، سوربات )2
1,925,000 شیرین کننده افزودنی (آسپارتام، آسه سولفام)3
63,000 طعم و بو4
63,000 رنگ ظاهري5
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)6
511,000 اسیدیته کل7
8pH 168,000
770,000 الکل اتیلیک9
511,000 قندهاي احیا کننده10
1,281,000 ساکارز11
896,000 عدد فرمالین12
896,000 انیدرید سولفورو13
14(pb) 1,414,000 آالینده هاي فلزي : سرب
15(sn) 1,414,000 آالینده هاي فلزي : قلع
5,782,000باقیمانده آفت کش16
91,000 پري ظرف17
833,000 باکتریهاي مقاوم به اسید در میلی لیتر18
833,000باکتري هاي هوازي19
833,000کپک20
833,000مخمر21
91,000بسته بندي22
91,000 مواد خارجی23
126,000 نشانه گذاري24

21,385,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : آب هویج تغلیظ شده
وجود: ( استاندارد ملی 14809 ) - کد فرآورده : 22380
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

مالحظات

1 pH168,000
1,029,000ارسنیک 2
1,414,000MPN اشریشیاکلی (در صد میلی لیتر)3
صرفا توسط سازمان انرژي اتمی انجام می شود0اشعه آلفا 4
صرفا توسط سازمان انرژي اتمی انجام می شود0اشعه بتا 5
صرفا توسط سازمان انرژي اتمی انجام می شود0اورانیوم 6
896,000آلومینیوم 7
896,000آنتی موان 8
77,000باریم 9
1,155,000بورات 10
1,029,000جیوه 11
صرفا توسط سازمان انرژي اتمی انجام می شود0رادن 12
صرفا توسط سازمان انرژي اتمی انجام می شود0رادیوم 226 13
588,000 سختی کل (بر حسب کربنات کلسیم)14
770,000سدیم 15
896,000سرب 16
896,000سلنیوم 17
896,000سولفات 18
833,000سیانید 19
63,000طعم و بو 20
1,155,000فلوراید 21
896,000کادمیوم 22
644,000کدورت 23
896,000کرم 24
1,155,000MPN کل کلیفرم (در صد میلی لیتر)25
26TDS 294,000 کل مواد جامد محلول
644,000کلرور 27
770,000کلسیم 28
896,000مس 29
896,000منگنز 30
770,000منیزیم 31
896,000 مولیبدن32
966,000 میزان اکسیژن (فقط در آب آشامیدنی بسته بندي شده غنی شده با اکسیژن)33
259,000(فقط در آب گاز دار} میزان دي اکسید کربن34
126,000 نشانه گذاري (نام محصول)35
36(NO3 بر حسب) 1,155,000 نیترات
37NO2 770,000 نیتریت بر حسب
896,000 نیکل38
896,000وانادیم 39
63,000ویژگی هاي ظاهري 40
91,000بسته بندي 41

26,740,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت نام فرآورده :آب آشامیدنی بسته بندي شده			
وجود: ( استاندارد ملی 6694 ) - کد فرآورده : 11115

Page 79 of 91



 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

مالحظات

1 pH168,000
1,029,000 ارسنیک2
1,414,000 اسپور کلستریدیوم هاي احیا کننده سولفیت (در 50 میلی لیتر)3
896,000 اشریشیاکلی یا کلیفرم هاي گرما پاي (در 250 میلی لیتر)4
966,000 انتروکوك هاي روده اي (در 250 میلی لیتر)5
896,000 آنتی موان6
770,000 باریم7
1,155,000بورات 8
1,029,000جیوه 9
588,000 سختی کل (بر حسب کربنات کلسیم)10
896,000سرب 11
896,000سلنیوم 12
966,000 سودموناس آئروژینوزا (در 250 میلی لیتر)13
896,000سولفات 14
833,000سیانید 15
63,000طعم و بو 16
1,155,000فلوئور 17
896,000کادمیوم 18
896,000کرم 19
896,000 کل کلیفرم ها (در 250 میلی لیتر)20
644,000کلرید 21
770,000کلسیم 22
896,000مس 23
896,000 منگنز24
770,000 منیزیم25

91,000بسته بندي26

126,000 نشانه گذاري (غیر از نام و نوع فرآورده)27
28(NO3 بر حسب) 1,155,000 نیترات
29NO2 770,000 نیتریت بر حسب
896,000نیکل 30
63,000وضعیت ظاهري 31

مجموع 24,381,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت نام فرآورده :آب معدنی بسته بندي شده			
وجود: ( استاندارد ملی 2441 ) - کد فرآورده : 11109
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

مالحظات

168,000وضعیت ظاهري 1
63,000 طعم و بو2
63,000 رنگ ظاهري3
63,000 عوامل ناپذیرفتنی4
91,000 پري ظرف5
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)6
511,000 اسیدیته کل7
1,281,000 قند کل8
896,000 عدد فرمالین9
896,000انیدرید سولفورو 10
91,000وزن / حجم خالص 11
511,000 رنگ مصنوعی12
1,155,000 نگهدارنده افزودنی (بنزوات، سوربات)13
1,925,000 شیرین کننده افزودنی (آسپارتام، آسه سولفام)16
91,000بسته بندي22
833,000باکتري هاي هوازي 19
833,000باکتري هاي مقاوم به اسید 20
833,000کپک 21
833,000مخمر هاي اسموفیلیک 22
23pH 168,000
126,000 نشانه گذاري24

مجموع 11,725,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت نام فرآورده :شربت انجیر			
وجود: ( استاندارد ملی 19372 ) - کد فرآورده : 22672
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

مالحظات

168,000وضعیت ظاهري 1
63,000 طعم و بو2
63,000 رنگ ظاهري3
63,000 عوامل ناپذیرفتنی4
91,000 پري ظرف5
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)6
511,000 اسیدیته کل7
1,281,000 قند کل8
896,000مواد جامد كل 9
896,000انیدرید سولفورو 10
91,000وزن / حجم خالص 11
آزمون کمی1,925,000 رنگ مصنوعی12
1,925,000باقیمانده نگهدارنده (بنزوات، سوربات)13
1,925,000 شیرین کننده افزودنی (آسپارتام، آسه سولفام)14
91,000بسته بندي15
833,000باکتري هاي هوازي 16
833,000باکتري هاي مقاوم به اسید 17
833,000کپک 18
833,000مخمر هاي اسموفیلیک 19
20pH 168,000
126,000 نشانه گذاري21

مجموع 13,909,000

عنوان ویژگی متمایز در صورت  نام فرآورده :شربت هاي تزئینی
وجود: ( استاندارد ملی 20456 ) - کد فرآورده : 22674
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

مالحظاتکارشناسی ابالغی700.000 ریال
63,000 طعم و بو1
63,000 رنگ ظاهري2
91,000 مواد خارجی3
294,000 بریکس در 20 درجه سلسیوس4
168,000 وضعیت ظاهري5
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید مالیک)6
7pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده8
770,000 الکل اتیلیک ( پس از رسیدن به بریکس طبیعی)9
896,000 عدد فرمالین10
1,281,000 ساکارز11
1,414,000 سرب (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)12

1,414,000 قلع (فقط براي فرآورده در بسته بندي قوطی) (پس از رسیدن فرآورده به بریکس طبیعی)13

896,000 انیدرید سولفورو آزاد (پس از رقیق شدن و رسیدن به غلظت طبیعی)14
91,000بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام17
511,000 رنگ افزودنی18
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات )19
833,000باکتري هاي هوازي20
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید21
833,000کپک22
833,000مخمر23
91,000بسته بندي24

15,771,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : آب کرن بري و آب زغال اخته تغلیظ شده
وجود: ( استاندارد ملی 17029) - کد فرآورده : 22178
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

مالحظاتکارشناسی ابالغی700.000 ریال
63,000 طعم و بو1
63,000 رنگ ظاهري2
91,000 مواد خارجی3
294,000 بریکس در 20 درجه سلسیوس4
168,000 وضعیت ظاهري5
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید مالیک)6
7pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده8
770,000 الکل اتیلیک ( پس از رسیدن به بریکس طبیعی)9
896,000 عدد فرمالین10
1,281,000 ساکارز11
1,414,000 سرب12
1,414,000 قلع13
896,000 انیدرید سولفورو آزاد14
91,000بسته بندي15
126,000 نشانه گذاري16
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام17
511,000 رنگ افزودنی18
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات )19
833,000باکتري هاي هوازي20
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید21
833,000کپک22
833,000مخمر23
1,799,000 ارسنیک24
1,414,000 سرب25
1,414,000 مس26
1,414,000 روي27
1,414,000 آهن28
محاسبه ریاضی0 مجموع مس و روي و آهن29
511,000 خاکستر کل30
196,000 چگالی (در 20 درجه سلسیوس)31
1,414,000 قلع32
91,000بسته بندي33

25,347,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : آب گواوا تغلیظ شده( کنسانتره گواوا)
وجود: ( استاندارد ملی 16855 ) - کد فرآورده : 22179
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

مالحظاتکارشناسی ابالغی700.000 ریال
63000 طعم و بو1
63000 رنگ ظاهري2
91000 مواد خارجی3
294000 بریکس در 20 درجه سلسیوس4
511000 اسیدیته کل (بر حسب اسید مالیک)5
6pH 168000
91000بسته بندي7
126000 نشانه گذاري8
1,925,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام، آسه سولفام9
10HPLC کمی1925000 رنگ مصنوعی مجاز خوراکی  به روش
1,155,000 نگهدارنده (بنزوات، سوربات )11
833000کپک12
833000مخمر13
833000 شمارش کلی میکروارگانیسم ها14
1673000MPN آنتروباکتریاسه15

1414000MPN اشریشیاکلی16

294000مواد جامد کل17
1281000قند کل18
2058000 استافیلوکوکوس هاي کواگوالز مثبت19
91000بسته بندي20

15,722,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 
وجود: ( استاندارد ملی 3964 ) - کد فرآورده : 20169

			نام فرآورده :فراورده یخی خوراکی

Page 85 of 91



 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ ساعت کار 

مالحظاتکارشناسی ابالغی700.000 ریال
63000 طعم و بو1
2pH 168000
91000بسته بندي3
126000 نشانه گذاري4
511000رطوبت5
1799000 ارسنیک6
1414000 سرب7
1414000 مس8
1414000 روي9
1414000 آهن10
91000 پري ظرف11
511000مواد جامد بدون چربی12
581000چربی13
301000مواد جامد کل14
896000 انیدرید سولفورو آزاد15
91000بسته بندي16

10,885,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :شیره نارگیل
وجود: ( استاندارد ملی 12001 ) - کد فرآورده : 22670
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

1,925,000 شیرین کننده (آسپارتام / آسه سولفام )1
511,000 رنگ افزودنی2
63,000 وضعیت ظاهري3
63,000 رنگ4
63,000 طعم و بو5
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس)6
1,281,000 قند کل7
8pH 168,000
259,000 گاز کربنیک (در صورت استفاده)9
770,000 الکل اتیلیک10
11(HPLC) 1,925,000 کافئین
833,000شمارش کلی باکتري هاي هوازي مزوفیل12
833,000 میکروارگانیسم هاي مقاوم به اسید13
833,000کپک14
833,000مخمر15
1,414,000 قلع (در بسته بندي قوطی فلزي)16
91,000 بسته بندي17
91,000 پري ظرف18
126,000 نشانه گذاري19
91,000 وزن خالص/حجم خاص20

12,467,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :  	نوشیدنی چاي سرد
وجود: ( استاندارد ملی  ,17528,,3845 ) - کد فرآورده : 20957
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

91,000 مواد خارجی1
63,000طعم و بو2
91,000 قابلیت حل3
1,925,000 شیرین کننده (آسپارتام / آسه سولفام )4
63,000 رنگ5
pH 168,000 (پس از رقیق و حل شدن در آب)6
294,000 مواد جامد محلول در آب (بریکس در 20 درجه سلسیوس) (پس از رقیق و حل شدن در آب)7

1,281,000 قند کل (پس از رقیق و حل شدن در آب)8
511,000 خاکستر کل (پس از رقیق و حل شدن در آب)9
511,000 رطوبت10
644,000 خاکستر نامحلول در اسید کلریدریک (پس از رقیق و حل شدن در آب)11
511,000 اسیدیته کل (بر حسب اسید سیتریک) (پس از رقیق و حل شدن در آب)12
1,799,000 ارسنیک (پس از رقیق و حل شدن در آب)13
1,414,000 سرب (پس از رقیق و حل شدن در آب)14
833,000 شمارش کلی میکروارگانیسم ها15
833,000کپک و مخمر16
1,155,000MPNکلی فرم17
1,414,000MPN اشریشیا کلی18
1,673,000MPN انتروباکتریاسه19
896,000دي اکسید گوگرد آزاد20
126,000 نشانه گذاري21
91,000 وزن خالص22
91,000 بسته بندي23

16,478,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده : پودر نوشیدنی فوري
وجود: ( استاندارد ملی 4714 ) - کد فرآورده : 11330
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

91,000 وضعیت ظاهري بسته بندي1
91,000 مواد خارجی2
91,000 حشرات3
91,000 کپک زدگی4
63,000 ذرات سوخته و سیاه رنگ5
63,000 رنگ6
63,000 بو7
63,000 مزه8
91,000 بافت9
294,000 مواد جامد محلول در آب بدون احتساب نمک برحسب درجه بریکس10
11pH 168,000
644,000 خاکسترغیرمحلول در اسیدکلریدریک12
644,000 نمک موجود در گوجه فرنگی13
896,000 نشاسته14
1,414,000قلع15
1,414,000سرب16
1,281,000 بقایاي ریسه هاي کپک17
91,000 بسته بندي18
126,000 نشانه گذاري19
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید20
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک21
833,000کپک22

833,000مخمر23

11,074,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت نام فرآورده :	پوره گوجه فرنگی			
وجود: ( استاندارد ملی 14341) - کد فرآورده : 11321
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

63,000 شکل ظاهري1
63,000 طعم و بو2
63,000 رنگ ظاهري3
91,000 مواد خارجی4
294,000 مواد جامد محلول در آب، بریکس در 20 درجه سلسیوس5
322,000 مواد جامد نامحلول در آب6
511,000 خاکستر کل7
511,000 قلیائیت خاکستر بر حسب کربنات پتاسیم8
511,000 اسیدیته کل ( بر حسب اسید مالیک)9
10 pH 168,000
511,000 قندهاي احیا کننده11
770,000 الکل اتیلیک12
896,000 عدد فرمالین13
1,281,000 ساکارز14
اسپکتروفتومتري1,155,000 هیدروکسی متیل فورفورال -کمی15
5,782,000 مانده آفت کش ها16
17SO2 896,000 انیدرید سولفورو آزاد
2,695,000 پاتولین (پوره سیب تغلیظ شده) (پس از رسیدن به بریکس طبیعی)18
1,414,000سرب19
1,414,000 قلع (در بسته بندي قوطی فلزي)20
511,000رنگ افزودنی21
اسپکتروفتومتري1,155,000نگهدارنده ( بنزوات و سوربات )22
91,000 بسته بندي23
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید24
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک25
833,000کپک و مخمر26

23,730,000

نام فرآورده :	پوره سیب			

مجموع

( استاندارد ملی 5210) - کد فرآورده : 21737
عنوان ویژگی متمایز در صورت 

وجود:
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 تعرفه - نوشیدنی ها و آب

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

91,000 مواد خارجی1
511,000 رنگ افزودنی2
63,000 وضعیت ظاهري3
63,000 طعم و بو4
322,000 مواد جامد نامحلول درآب5
294,000 مواد جامد محلول در آب (درجه بریکس)6
511,000 خاکستر کل7
644,000 قلیائیت خاکستر8
511,000 اسیدیته کل9
10 pH 168,000
770,000 الکل اتیلیک11
511,000 قندهاي احیا کننده12
1,281,000 ساکارز13
896,000 عدد فرمالین14
896,000 انیدرید سولفورو15
اسپکتوفتومتري1,155,000 هیدروکسی متیل فورفورال - کمی16
17(pb) 1,414,000 آالینده هاي فلزي : سرب
1,414,000 آالینده هاي فلزي : قلع (sn)در بسته بندي قوطی18
91,000 پري ظرف19
126,000 نشانه گذاري20
1,540,000 شیرین کننده مصنوعی اسپارتام ، آسه سولفام21
اسپکتوفتومتري1,155,000 نگهدارنده (بنزوات ، سوربات )22
833,000 باکتري هاي مقاوم به اسید23
896,000 باکتري هاي اسید الکتیک24
833,000کپک و مخمر25

91,000 بسته بندي26

17,080,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در صورت 			نام فرآورده :	  	انواع پوره میوه
وجود: ( استاندارد ملی 11692 ) - کد فرآورده : 20800
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