
نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 
ابالغی700،000 ریال

مالحظات

63,000 رنگ1
63,000 بو2
511,000 رطوبت3
511,000 خاکستر کل براساس ماده خشک4
5pH168,000
322,000 مواد غیر قابل حل در اب گرم6
322,000 مواد غیر قابل حل در اب سرد7
1,582,000 اسید گلیسیریزیک8
1,281,000 قندکل9
1,540,000 صمغ و نشاسته10
1,582,000 گلیسیریدین11
91,000 بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13

8,162,000 مجموع

 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : عصاره شیرین بیان به شکل پودر و قالب
صورت وجود: ( استاندارد ملی 2343 ) - کد فرآورده : 11300
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 
ابالغی700،000 ریال

مالحظات

63,000 رنگ1
63,000 بو و طعم2
1,155,000 پروتئین3
581,000 چربی4
511,000 مواد جامد کل پس از کسر شکر5
1,792,000 شکر ( ساکارز)6
7PH 168,000
1,155,000MPNکلی فرم8
1,414,000MPN اشریشیا کلی9
2,058,000MPNاستافیلو کوك هاي گواکو الز مثبت10
2,058,000 سالمونال11
833,000کپک و مخمر12
322,000 گرمخانه گذاري 30 درجه 10 روز13
322,000 گرمخانه گذاري 55 درجه 7 روز14
833,000 شمارش کلی میکروارگانیسم ها  30 درجه 10 روز15
833,000 شمارش کلی میکروارگانیسم ها  55 درجه 7 روز16
91,000 بسته بندي17
126,000 نشانه گذاري18
91,000 حجم / وزن19

14,469,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 
صورت وجود: ( استاندارد ملی 9638 ) - کد فرآورده : 11474

			نام فرآورده : 	سویا شیر ساده پاستوریزه ( غیر لبنی)
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 
ابالغی700،000 ریال

مالحظات

511,000 رنگ افزودنی1
63,000 ظاهر چاي خشک2
63,000 رنگ ذرات چاي خشک3
63,000 طعم و بو4
91,000 اجزاي ناخواسته5
91,000 مواد خارجی6
91,000 کاستی ها (کپک زدگی)7
91,000 آفت8
91,000 آفت زدگی9
63,000 رنگ نوشابه10
63,000 رنگ تفاله11
63,000 عطر نوشابه12
63,000 طعم نوشابه13
511,000 رطوبت14
511,000 خاکستر کل15
644,000 خاکستر محلول در آب نسبت به خاکستر کل16
644,000 خاکستر نامحلول در اسید17
644,000 قلیائیت خاکستر محلول در آب18
385,000 عصاره آبی19
770,000 فیبر خام20
روش وزن سنجی644,000 کافئین21
1,799,000 ارسنیک22
1,414,000 مس23
1,414,000 سرب24
1,414,000 کادمیم25
1,799,000 جیوه26
833,000 شمارش کلی میکروارگانیسم ها27
1,155,000MPN کلیفرم ها28
شناسایی875,000 اشریشیاکلی29
833,000کپک30
شناسایی1,155,000 آنتروکوکوس هاي روده اي31
91,000 بسته بندي32

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : چاي معطر
صورت وجود: ( استاندارد ملی 17226 ) - کد فرآورده : 20929
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

126,000 نشانه گذاري33
91,000 وزن خالص34
5,782,000 مانده آفت کش ها35
644,000 خاکستر نامحلول در اسید36
1,281,000 پلی فنل کل37
3,213,000 درصد کل کاتچین ها38
محاسبه ریاضی0 نسبت کل کاتچین ها به کل پلی فنل ها39

30,079,000 مجموع
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 
ابالغی700،000 ریال

مالحظات

511,000 رطوبت1
511,000 خاکستر کل2
644,000 خاکستر محلول در آب نسبت به خاکستر کل3
644,000 خاکستر نامحلول در اسید4
770,000 فیبر خام5
385,000 عصاره آبی چاي6
7koh 644,000 قلیایت خاکستر محلول درآب برحسب
روش وزن سنجی644,000 کافئین8
63,000 عوامل ناپذیرفتنی9
63,000 ظاهر چاي خشک10
63,000 رنگ ذرات چاي خشک11
63,000 عطر و طعم12
63,000 رنگ نوشابه چاي سفید13
63,000 رنگ تفاله14
63,000 عطر نوشابه15
63,000 طعم و مزه نوشابه چاي سفید16
91,000 کاستی ها17
91,000 بسته بندي18
126,000 نشانه گذاري19
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها20
1,155,000MPN کلی فرم ها21
شناسایی875,000 اشرشیاکلی22
833,000کپک23
شناسایی1,155,000 آنتروکوکوس هاي روده اي24
5,782,000 باقیمانده سموم و آفت کش ها25
1,799,000 آرسنیک26
1,799,000 جیوه27
1,414,000 سرب28
1,414,000 کادمیوم29
1,414,000 مس30
1,281,000 کل پلی فنل ها31
3,213,000 کل کاتچین ها32
محاسبه ریاضی0 نسبت کل کاتچین ها به کل پلی فنل ها33

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : چاي سفید
صورت وجود: ( استاندارد ملی 19047 ) - کد فرآورده : 22190
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

28,532,000 مجموع
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 
ابالغی700،000 ریال

مالحظات

63,000 ظاهر چاي خشک( رویت)1
63,000 رنگ ذرات چاي خشک2
91,000 مواد خارجی در چاي خشک3
63,000 عطر نوشابه چاي4
91,000 اجزاي ناخواسته بر پایه سنگینی5
91,000 آفات و حشرات6
63,000 رنگ نوشابه چاي سبز7
91,000 کاستی ها ( کپک زدگی ، کهنگی، ماندگی ، سوختگی ، پوسیدگی ،بوگرفتگی)8
63,000 عطر نوشابه چاي9
63,000 مزه نوشابه چاي10
63,000 رنگ تفاله چاي11
511,000 رطوبت12
511,000 خاکستر کل13
644,000 خاکستر محلول در آب نسبت به خاکستر کل14
644,000 خاکستر نامحلول در اسید15
644,000 قلیائیت خاکستر محلول در اب16
385,000 عصاره آبی چاي17
770,000 فیبر خام18
1,799,000 ارسنیک19
1,799,000 جیوه20
1,414,000 سرب21
1,414,000 مس22
1,414,000 کادمیوم23
5,782,000 باقیمانده سموم و آفت کش ها24
روش وزن سنجی644,000 کافئین25
1,281,000 پلی فنل کل26
3,213,000 درصد کل کاتچین ها27
محاسبه ریاضی0 نسبت کل کاتچین ها به کل پلی فنل ها28
91,000 وزن هربسته29
126,000 نشانه گذاري30
1,155,000MPN کلیفرم31
شناسایی875,000 اشریشیاکلی32

عنوان ویژگی متمایز در 
صورت وجود: ( استاندارد ملی 10768 ) - کد فرآورده : 11218

			نام فرآورده : چاي سبز
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

833,000کپک33
شناسایی1,155,000 آنتروکوکوس هاي روده اي34
91,000 بسته بندي35

28,000,000 مجموع
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 
ابالغی700،000 ریال

مالحظات

511,000 رطوبت1
511,000 خاکستر کل2
644,000 خاکستر محلول در آب جوش نسبت به خاکستر کل3
644,000 خاکستر نامحلول در اسید4
644,000 قلیائیت خاکستر محلول در اب5
385,000 عصاره آبی6
روش وزن سنجی644,000 کافئین7
770,000 فیبر خام8
91,000 بسته بندي9
126,000 نشانه گذاري10
1,414,000 سرب11
1,799,000 ارسنیک12
1,414,000 مس13
1,414,000 کادمیوم14
1,799,000 جیوه15
91,000 مجموعه اجزاي ناخواسته بر پایه سنگینی به درصد در چاي خشک16
63,000 ظاهر چاي خشک17
63,000 رنگ ذرات چاي خشک18
91,000 مواد خارجی در چاي خشک19
91,000 کاستی ها ( کپک) در چاي خشک20
63,000 رنگ نوشابه چاي21
63,000 رنگ تفاله چاي22
63,000 عطر نوشابه چاي23
63,000 طعم نوشابه چاي24
511,000 رنگ افزودنی25
91,000 وزن خالص26
770,000 کلی فرم مدفوعی در کاغذ صافی27
966,000 استرپتوکوکوس مدفوعی در کاغذ صافی28
2,058,000 سالمونال در کاغذ صافی ( در 25 گرم نمونه)29
1,736,000 استافیلوکوکوس کواگوالز در کاغذ صافی30
833,000کپک31
833,000مخمر32

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : چاي کیسه اي
صورت وجود: ( استاندارد ملی 3119 ) - کد فرآورده : 11098
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

21,259,000 مجموع
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 
ابالغی700،000 ریال

مالحظات

1,155,000MPN باکتري کلیفرم1
شناسایی875,000 اشرشیاکلی2
833,000کپک3
385,000 عصاره آبی جاي خالص داخلی4
511,000 خاکستر کل5
644,000 خاکستر محلول در آب نسبت به خاکستر کل6
644,000 قلیائیت خاکستر محلول چاي در آب7
644,000 خاکستر نامحلول در اسید8
770,000 فیبر خام9
511,000 رطوبت10
روش وزن سنجی644,000 کافئین11
91,000 بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13
63,000 ظاهر چاي خشک (رویت)14
63,000 رنگ ذرات جاي خشک15
91,000 مواد خارجی چاي خشک16
91,000 مجموع اجزاي ناخواسته(پو-دمار-پرضخیم-ساقه غیرمتعارف) برپایه سنگینی17
91,000 کاستی ها(کپک) در چاي خشک18
63,000 عطر چاي خشک19
63,000 رنگ نوشابه چاي20
63,000 رنگ تفاله21
63,000 عطر نوشابه22
63,000 مزه نوشابه23
91,000 مواد خارجی نوشابه24
511,000 رنگ افزودنی25
385,000 عصاره آبی چاي خالص خارجی و مخلوط چاي داخلی و خارجی26
1,799,000 ارسنیک27
1,799,000 جیوه28
1,414,000 سرب29
1,414,000 مس30
1,414,000 کادمیوم31
5,782,000 باقیمانده سموم و آفت کش ها32

عنوان ویژگی متمایز در 
صورت وجود: ( استاندارد ملی 623 ) - کد فرآورده : 11318

			نام فرآورده : چاي سیاه
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

63,000 طعم دهنده33
3,213,000 پلی فنل کل ( آزمون اختیاري)34
91,000 وزن هر بسته35
0شیرین کننده ( حسی)36
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها37
شناسایی1,155,000 آنتروکوکوسهاي روده اي38

28,511,000 مجموع
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 
ابالغی700،000 ریال

مالحظات

63,000 طعم و بو1
63,000 رنگ2
91,000 مواد خارجی3
511,000 رطوبت4
511,000 خاکستر کل (بر اساس ماده خشک)5
644,000 خاکستر نامحلول در اسید(بر اساس ماده خشک)6
644,000 خاکستر محلول در آب(نسبت به خاکستر کل)7
644,000 قلیائیت خاکستر محلول (بر اساس ماده خشک)(بر حسب اسید کلریدریک)8
385,000 مواد محلول در آب(عصاره آبی براساس ماده خشک)9
10HPLC - (براساس ماده خشک)1,540,000 کافئین
91,000 بسته بندي11
126,000 نشانه گذاري12
13A 3,465,000 اکراتوکسین

8,778,000

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : قهوه بو داده و ساییده شده
صورت وجود: ( استاندارد ملی 4388 ) - کد فرآورده : 21785

مجموع
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 
ابالغی700،000 ریال

مالحظات

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 رنگ2
63,000 طعم3
91,000 اندازه ذرات4
63,000 ناپذیرفتنی5
511,000 رطوبت6
644,000 خاکستر نامحلول در اسید(براساس ماده خشک بدون چربی)7
770,000 فیبرخام(بر اساس ماده خشک بدون چربی)8
1,414,000 سرب9
1,799,000 ارسنیک10
1,414,000 کادمیوم11
833,000شمارش کلی میکروارگانیسمها12
1,673,000MPN انتروباکتریاسه13
شناسایی875,000 اشریشیاکلی14
833,000کپک و مخمر15
2,058,000 سالمونال16
17pH 168,000
511,000 خاکستر کل(براساس ماده خشک بدون چربی)18
581,000 چربی(پرچرب)19
91,000 بسته بندي20
126,000 نشانه گذاري(در سایر بندها)21

14,644,000

عنوان ویژگی متمایز در 
صورت وجود: ( استاندارد ملی 383 ) - کد فرآورده : 11231

			نام فرآورده : پودر کاکائو

مجموع
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

ردیف
نام آزمون

هزینه آزمون بر اساس نرخ 
ساعت کار کارشناسی 
ابالغی700،000 ریال

مالحظات

63,000 طعم و بو1
63,000 رنگ2
91,000 مواد خارجی3
91,000 یکنواختی4
322,000 قابلیت انحالل در آب جوش5
322,000 قابلیت انحالل در آب سرد6
511,000 رطوبت7
511,000 خاکستر کل(بر اساس ماده خشک)8
644,000 قلیائیت خاکستر محلول (بر اساس ماده خشک)9
385,000 مواد محلول در آب(عصاره آبی)10
11HPLC - (براساس ماده خشک)1,540,000 کافئین
91,000 بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13
14A 3,465,000 اکراتوکسین

8,225,000

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده : قهوه فوري
صورت وجود: ( استاندارد ملی 3623 ) - کد فرآورده : 21844

مجموع
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 
ابالغی700،000 ریال

مالحظات

63,000 رنگ1
روش کروماتوگرافی صفحه نازك511,000 رنگ مصنوعی2
63,000 شفافیت3
91,000 ناپذیرفتنی ها و مواد خارجی4
511,000 رطوبت5
511,000 خاکستر کل6
644,000 خاکستر نامحلول در اسید7
63,000 عطر و بو8
91,000 بسته بندي9
91,000 وزن بسته ها10
126,000 نشانه گذاري11

2,765,000

عنوان ویژگی متمایز در 
صورت وجود: ( استاندارد ملی 13966و 2506 ) - کد فرآورده : 11441

			نام فرآورده :  دم نوش - مخلوط گیاهی معطر بر پایه زعفران

مجموع
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 
ابالغی700،000 ریال

مالحظات

63,000 وضعیت ظاهري1
385,000 ریزش آزاد2
63,000 رنگ3
63,000 طعم و بو4
63,000 عوامل ناپذیرفتنی5
511,000 رطوبت6
1,281,000 قند کل(براساس ماده خشک بدون چربی)7
511,000 خاکستر کل(بر اساس ماده خشک بدون چربی)8
644,000 خاکستر نامحلول در اسید(بر اساس ماده خشک بدون چربی)9
581,000 چربی (کم چرب)10
91,000 قابلیت حل شدن11
pH 168,000(محلول 10 درصد)12
91,000 بسته بندي13
126,000 نشانه گذاري14
91,000 وزن خالص15

3,850,000 آفالتوکسین توتال16
در صورتیکه هر دو آزمون تواما و یا 
آفالتوکسین توتال به تنهایی باشد : 

3000000 ریال / آفالتوکسین B1 به 
تنهایی : 2700000 ریال

1,414,000 سرب17
1,799,000 ارسنیک18
1,414,000 مس19

13,209,000 مجموع

عنوان ویژگی متمایز در 			نام فرآورده :  پودر شکالت داغ
صورت وجود: ( استاندارد ملی 16884 ) - کد فرآورده : 21784
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 تعرفه - چاي، قهوه و دمنوش

نام آزمونردیف
هزینه آزمون بر اساس نرخ 

ساعت کار کارشناسی 
ابالغی700،000 ریال

مالحظات

63,000 وضعیت ظاهري1
63,000 رنگ2
3PH  1,673,000
511,000 خاکستر کل4
511,000 رطوبت5
1,155,000 پروتئین (در فرآورده هایی که شیرخشک آن کمینه 30درصد است)6
581,000 چربی7
63,000 طعم8
1,281,000 قند کل گرم درصد گرم9
91,000 مواد خارجی10
91,000 قابلیت حل شدن در آب11
91,000 بسته بندي12
126,000 نشانه گذاري13
1,414,000 سرب14
1,799,000 ارسنیک15
1925000 شیرین کننده مصنوعی ( آسپارتام و ...16
17(HPLC) 1,540,000 کافئین
18A 3,465,000 اکراتوکسین
385,000 ریزش آزاد19

16,828,000

عنوان ویژگی متمایز در 
صورت وجود: ( استاندارد ملی 11137 ) - کد فرآورده : 11229

مجموع

			نام فرآورده :  پودر مخلوط قهوه فوري
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