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 های فیسیکوشیمیایی: آزمون

 مبلغ آزمون )تومان( شرح آزمون

 50,000 ًوک

 75,000 (BC  ٍBVIظزفیت ببفزی )

 220,000 (GEاًزصی خبم )

 55,000 کلغین 

 75,000 آّي

 90,000 (CPخبم ) پزٍتئیي

 120,000 فلَئَر

 40,000 هبدُ خشک

 60,000 (CFخبم ) فیبز

 50,000 (Fatچزبی کل )

 60,000 (TVNًیتزٍصى کل فزار )

 55,000 (MUNًیتزٍصى اٍرُ ای شیز )

 55,000 اٍرُ )کوی(

 30,000 اٍرُ )کیفی(

 75,000 اٍرُ در شیز خشک

 50,000 (LOIافت حزارتی )

 75,000 پزاکغیذ اعتخزاجی

 110,000 (NPNغیز پزٍتئیٌی )ًیتزٍصى 

 413,000 اعیذّبی آهیٌِ

 200,000 اعیذّبی چزة

 50,000 (Ashخبکغتز کل )

 50,000 خبکغتز ًبهحلَل در آة

 50,000 خبکغتز ًبهحلَل در اعیذ

   75,000 اٍرُ آس )کوی(

 60,000 چزبی کلغیوی
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 (ADINًیتزٍصى غیز هحلَل در شَیٌذُ اعیذی )
90,000 

 75,000 (BSPهحلَل در حالل ببفزی ) پزٍتئیي

 85,000 (BIPببفز ) در ًبهحلَل پزٍتئیي

 60,000 (ADFفیبز ًبهحلَل در شَیٌذُ اعیذی )

 85,000 (NDSPخٌثی ) شَیٌذُ در هحلَل پزٍتئیي

 60,000 (NDFفیبز ًبهحلَل در شَیٌذُ خٌثی )

 50,000 (ADIAخبکغتز ًبهحلَل در اعیذ )

 85,000 (ADSPاعیذی ) شَیٌذُ در هحلَل پزٍتئیي

 85,000 (NDIPًیتزٍصى غیز هحلَل در شَیٌذُ خٌثی )

 40,000 اعیذیتِ

 100,000 عذد یذی

 80,000 عذد صببًَی

 GI 200,000اًذیظ 

 75,000 قببلیت جذة عطحی آة

  75,000 هَاد ًبهحلَل در اعتَى )آسهَى لغیتیي(

 50,000 هَاد ًبهحلَل در ّگشاى )آسهَى لغیتیي(

 50,000 هَاد ًبهحلَل در تَلَئي )آسهَى لغیتیي(

 40,000 عذد اعیذی )آسهَى لغیتیي(

 75,000 عذد پزاکغیذ )آسهَى لغیتیي(

 35,000 قببلیت اًحالل در اعیذ

 30,000 قببلیت اًحالل در آة

 55,000 قببلیت جذة فغفز

 60,000 فغفز هحلَل درآهًَیَم عیتزات قلیبیی

 120,000 بزم

 75,000 کزبي آلی

ECI 25,000 

SAR 120,000 
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 20,000 داًغیتِ

 15,000 ٍسى هخصَص

 15,000 آًبلیش شیز

 55,000 رًگذاًِ کزٍعیي سعفزاى

 55,000 رًگذاًِ پیکزٍکزٍعیي سعفزاى

 55,000 رًگذاًِ عبفزاًبل سعفزاى

 40,000 رًگ افشٍدًی سعفزاى )کیفی (

 

 

 میکروبیولوشی:آزمون های 

 مبلغ آزمون )تومان( شرح آزمون

 63,700 تَتبل کبًت

 370,000 آفالتَکغیي

 63,700 کپک ٍ هخوز

 157,300 عبلوًَال

 132,700 یلَکَکَطاعتبف

 67,000 اشزشیبکلی

 63,700 آلَدگی قبرچی

 

 تعییه درصد خلوص مواد معدوی:

 مبلغ آزمون )تومان( شرح آزمون

 60,000 اکغیذ هٌگٌش

 70,000 اکغیذ رٍی

 70,000 دی کلغین فغفبت
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 70,000 هًََکلغین فغفبت

 70,000 عَلفبت آّي

 70,000 عَلفبت رٍی

 50,000 عَلفبت کببلت

 70,000 عَلفبت هظ

 60,000 عَلفبت هٌگٌش

 60,000 عَلفبت هٌیشین

 70,000 کزبٌبت پتبعین

 70,000 کزبٌبت کلغین

 70,000 کزبٌبت هظ

 55,000 کلزیذ کلغین

 65,000 پَدر صذف

 70,000 کزبٌبت هٌیشین

 65,000 پَعتِ تخن هزغ

 55,000 کلزیذ هٌیشین

 70,000 یذات کلغین

 70,000 یذات پتبعین

 70,000 اکغیذ هٌیشین

 70,000 کزبٌبت عذین / بی کزبٌبت عذین

 

 

 :ICPدستگاه 

 مبلغ آزمون )تومان( شرح آزمون

 110,000ّز کذام  فلشات عٌگیيکلیِ عٌبصز ٍ 

 140,000 آرعٌیک
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 : HPLCدستگاه 

 مبلغ آزمون )تومان( شرح آزمون

ٍ کلیِ  C  ،K، A، E ، D هثلٍ چزبی ْبی هحلَل در آة ٍیتبهیٌکلیِ 

 Bٍیتبهیٌْبی گزٍُ 

 150,000ّز کذام 

 100,000 کَلیي

 150,000 الکتَفزیي

 هررنگ 150,000 رًگ ّبی افشٍدًی ٍ تقلببت سعفزاى

 

 آزمون های آب:

 مبلغ آزمون )تومان( شرح آزمون

 90,000 ًیتزات

 60,000 ًیتزیت

 50,000 فغفبت

BOD 40,000 

COD 70,000 

  100,000 عختی آة

 50,000 کذٍرت

TDS 50,000 

 30,000 هَاد جبهذ ًبهحلَل در آة

 

      تخفیف ٍیضُ ، ٍ ببسدیذکٌٌذگبى ًوبیشگبُ قزارداد داشتِ ببشٌذ جْت اعتفبدُ اس خذهبت آسهبیشگبّی،بِ هشتزیبى عشیشی کِ 

 تعلق هی گیزد.

 فزاّن هی ببشذ.شْزّبی تْزاى، شیزاس، اصفْبى ٍ آهل اهکبى دریبفت ًوًَِ اس طزیق ًوبیٌذگی ّبی آسهبیشگبُ پزتَ آسهَى در 


