
تعرفه جدید (ریال )شماره استانداردنام محصولردیف
1011322,920انواع آب آشامیدنی1
23931,313,208آرد سوخاري2

23931,356,264آرد گندم
23931,356,264آرد سویا
23931,356,264آرد برنج

23931,356,264آرد حبوبات
23951,061,330بیسکویت ساده4
23951,061,330بیسکویت ساده و کراکر5
23952,377,901بیسکویت کرمدار ، شکالتی، انواع ویفر، کیک و کلوچه بدون سالمونال6
23952,755,627بیسکویت کرمدار ، شکالتی، انواع ویفر، کیک و کلوچه با سالمونال7
23932,174,328پرك گندم جو8
11602861,120دانه برنج9
116021,356,264دانه گندم10
29652,389,608پف کرده بلغور آرد ذرت11
23931,356,264جو گندم پوست کنده12
38512,389,608سبوس آماده مصرف13
23963,618,360سوپ هاي خشک گروه یک14
23963,618,360سوپ هاي خشک گروه دو15
23931,959,048سویا16
22024,457,952غذاي کودك17

116031,506,960انواع اسنک و پلت بر پایه غالت (با پودر کاکائو و پودر نارگیل)
11603861,120انواع اسنک و پلت بر پایه غالت (بدون پودر کاکائو و پودر نارگیل)

23932,927,808ماکارونی تخم مرغی19
23932,927,808ماکارونی سبزیجات20
23932,927,808ماکارونی و رشته سوپ21
28434,111,848نشاسته22
23951,679,184آبنبات مغزدار کاکائویی23
23951,033,344آبنبات شیري و مرکب و مغزدار میوه اي و تافی ساده و شیري24
23951,679,184آبنبات مغزدار کاکائویی و تافی کاکائویی25
23951,463,904آدامس26
23953,035,448انواع شکالت27
23952,109,744پشمک28
60842,109,744پشمک کاکائویی29
33072,441,448پودر کاکائو30

تعرفه آزمون برحسب بند آزمون- بیولوژي و میکروبیولوژي

تعرفه آزمون هاي بیولوژي و میکروبیولوژي بر اساس محصول
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38513,035,448پودرهاي نیمه آماده31
35441,140,984شکر32

76101,506,960عسل
62741,550,016انواع شربت

35441,420,848قند کله - کلوخه34
38511,399,320گلوتن35
116921,420,848-3414انواع پوره36
78681,743,768انجیر فرآیند شده37
69652,023,632گرانول سیب زمینی38
23262,066,688انواع کنسروهاي اسیدي39
23261,959,048انواع کنسروهاي کم اسید40

ترشیجات41
9442-9443-9444-
9445-9446-9467-

4657-11954
861,120

88981,420,848مربا42
23033,681,288سوسیس43
23033,681,288کالباس44
23042,002,104همبرگر45
23042,002,104مرغ برگر46
24062,454,192بستنی داراي مغرهاي خوراکی و میوه47
24062,454,192بستنی ساده48
47611,743,768نان بستنی49
24062,368,080پنیر تازه و رسیده و پنیر پیتزا و آب پنیر50
2406990,288خامه استریلیزه51
24061,571,544خامه پاستوریزه52
24061,851,408دوغ53
24061,076,400شیر استریلیزه54
2406925,704شیر پاستوریزه55
24061,571,544شیر خشک56
24061,442,376شیر طعم دار پاستوریزه کاکائویی57
24062,088,216کره58
24062,174,328کشک سنتی59
24061,679,184کشک صنعتی60
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24061,851,408ماست61
113242,389,608-11325ماست و دوغ پروبیوتیک بدون حضور باکتري سنتی

113242,669,472-11325ماست و دوغ پروبیوتیک با حضور باکتري سنتی
ماست و دوغ پروبیوتیک درحضوریکی از گونه هاي بیفیدیو باکتریوم بدون حضور 

113242,949,336-11325باکتري سنتی

ماست و دوغ پروبیوتیک درحضوریکی از گونه هاي بیفیدیو باکتریوم باحضور باکتري 
113243,229,200-11325سنتی

113242,949,336-11325ماست و دوغ پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدو فیلوسوکازئی باحضور باکتري سنتی

113242,669,472-11325ماست و دوغ پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدو فیلوسوکازئی بدون حضور باکتري سنتی

78881,291,680آبلیمو و آبغوره63
34141,420,848انواع آبمیوه و نکتار و نوشابه بدون گاز64
63321,420,848انواع کنسانتره65
38451,119,456انواع نوشابه گازدار66
35452,389,608عرقیات گیاهی67
3,035,448فرآورده هاي یخی گروه 686
تا 695 3,035,448فرآورده هاي یخی گروه 1
63071,119,456ماءالشعیر70
36773,035,448ادویه جات با تخم انگل71
36772,787,286ادویه جات بدون تخم انگل72
56891,829,880زعفران73
6231,463,904چاي سیاه وارداتی74
59392,174,328سبزي هاي خشک75
50752,346,552شیره خرما76
112372,389,608نارگیل خشک شده77
36391,959,048-9639پودر پسته و خالل پسته78
58334,111,848پودر جوانه گندم79

11602430,560انواع حبوبات
23931,313,208-6950آرد نخود

88971,636,128-3767کچاب81
60012,389,608پودر خشک سیب زمینی82
23262,561,832رب گوجه فرنگی با ریسه هاي کپک83
23262,002,730رب گوجه فرنگی بدون ریسه هاي کپک84
34141,915,992آب گوجه فرنگی85
29653,186,144سس مایونز86
60221,959,048چیپس87
2,238,912لواشک و آلوچه با ریسه هاي کپک88
1,678,406لواشک و آلوچه بدون ریسه هاي کپک89
1,399,320پودر ماهی90
25951,399,320خوراك دام و طیور91
1,399,320کنجاله سویا92
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تعرفه جدید (ریال )ردیف
93279,864
94279,864
95279,864
96430,560
97430,560
98645,840
99322,920
100279,864
101322,920
102538,200
103538,200
104430,560
105430,560
106538,200
107559,728
108645,840
109279,864
110430,560
111645,840
112645,840
113430,560
114430,560
115430,560
116645,840
117430,560
118322,920
119430,560
120279,864
121279,864
122307,850
123322,920
124279,864
125430,560
126861,120
127430,560
128215,280
129215,280
130495,144
13186,112
132279,864
133129,168
134279,864
135322,920
136279,864
137430,560
138430,560
139430,560

تعرفه آزمون بیولوژي و میکروبیولوژي براساس بند آزمون
پارامترهاي آزمون میکروبی

ریال) شمارش کلی میکرواورگانیسم (+به ازاي هر رقت 20000
ریال) کپک در لبنیات - نوشابه هاي گاز دار - ماءالشعیر - (+به ازاي هر رقت 20000
ریال) مخمر در لبنیات - نوشابه هاي گاز دار - ماءالشعیر - (+به ازاي هر رقت 20000

ریال) کپک در سایر فرآورده ها  (+به ازاي هر رقت 20000
ریال) مخمر در سایر فرآورده ها  (+به ازاي هر رقت 20000

کلستریدیوم هاي احیا کننده سولفیت هوازي
اشریشیاکلی

ریال) کلی فورم (+به ازاي هر رقت 20000
لوله اي) mpn) کلی فورم بروش (9

میلی لیتر کلی فورم هاي غیر مدفوعی در 250
میلی لیتر اشریشیاکالي یا کلی فورم هاي گرما گاي در 250

میلی لیتر استرپتوکوك هاي مدفوعی در 250
میلی لیتر سودوموناس آئروژینوزا در 250

میلی لیتر باکتري هاي بی هوازي احیا کننده سولفیت در 50
مخمر اسموفیل

استافیلوکوك هاي کواگالز مثبت (روش جستجو)
ریال) میکرو ارگانیسم هاي سرما گرا  (+به ازاي هر رقت 20000

باسیلوس سرئوس
کلستریدیوم پرفرنژانس

تخم انگل
شمارش کل هاگ هاي باکتري هاي گرما دوست
شمارش هاگ باکتري هاي عامل فساد بدون گاز

شمارش هاگ باکتري هاي گرما دوست بی هوازي
سالمونال

انتروکوکوس
سودوموناس آئروژینوزا

میکرو ارگانیسم هاي مقاوم به اسید در آبلیمو و مربا
باکتري هاي اسید الکتیک

ریال) انتروباکتریاسه (+به ازاي هر رقت 20000
ریال) (+به ازاي هر رقت 20000 MPN انتروباکتریاسه

استروپتوکوکوپس فکالیس
ریال) باکتري هاي هوازي مزوفیل (+به ازاي هر رقت 20000

اسپور باکتري هاي ترموفیل هوازي
استافیلوکوکهاي گواکوالز مثبت (روش شمارش)

باکتري هاي اسید الکتیک هتروفرمانتتیو
درجه گرم خانه گذاري در 30
درجه گرم خانه گذاري در 55

ریسه هاي کپک
بررسی وضع ظاهري قبل از گرم خانه گذاري

باکتري هاي گرما دوست هوازي

باکتري هاي بی هوازي در وسایل پزشکی
قارچها در وسایل پزشکی

pH

باکتري هاي مقاوم به اسید در سایر فرآورده ها
باکتري هاي گرما دوست بی هوازي

ریال) (+به ازاي هر رقت 20000 قابلیت زیستی (شمارش زنده)
باکتري هاي هوازي مزوفیل در وسایل پزشکی
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تعرفه جدید (ریال )شماره استانداردنام محصولردیف
32712,540,304شامپو1
63442,540,304مایعات شوینده دست2
47781,959,048دستمال کاغذي و پوشک نوار بهداشتی، کاغذ توالت، کاغذ تیشو، حوله کاغذي3
39782,540,304کرم ها و لوسیون ها4
44413,466,008پودر بچه5
72742,281,968پنبه هیدروفیل6
63422,540,304خمیر دندان7
135681,033,344مایع ظرفشویی و ژل ظرفشویی8
24063,143,088جعبه مقواي مواد خوراکی9
2,068,416منسوج نبافته و خمیر لینتر10

لیتري11 لیتري و 75 4583907,200آزمون میکروبی اوتوکالو 25
45831,451,520آزمون میکروبی سایر اتوکالوها12
725,760آزمون هواردسل13

1,451,520انواع ست تزریق یکبار مصرف14
1,451,520انواع ست تزریق یکبار مصرف بورت دار (میکروست)15
4,406,400دستکش جراحی16
4,406,400سرنگ انسولین استریل یکبار مصرف17
4,406,400سرنگ زیرجلدي سترون شده یکبار مصرف18
4,406,400سوزن زیرجلدي سترون شده یکبار مصرف19
4,406,400گاز زخم بندي20
4,406,400مواد و ابزار جراحی، نخ بخیه و مواد آن21

تعرفه آزمون بیولوژي و میکروبیولوژي براساس محصول
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