
95تعرفه خدمات آزمایشگاهی  سال   

 خذهبت آسهبیؾگبّی عبل تؼزفِقیوت   ػٌَاى آسهبیؼ ردیف
 )ّشار ریبل(95

 171 (DO)اکغیضى هحلَل در آة  1

 168 (DO)اکغیضى هحلَل در رعَة  2

 375 (BOD5)اکغیضى هَرد ًیبس بیَؽیویبیی در آة  3

 COD     435اکغیضى هحلَل ؽیویبیی 4

 48 (Oc)دهبی آة  5

6 pH  91 آة 

7 pH  262 رعَة 

8 pH  181 ببفت 

 114 (EC)ّذایت الکتزیکی  9

 117 کذٍرت  11

 89 ؽَری 11

 173 عختی کل  12

 111 (TDS)هَاد خبهذ هحلَل کل  13

 146 دعتگبّی (TDS)هَاد خبهذ هحلَل کل  14

 199 (TSS)کل هَاد خبهذ هحلَل  15

 199 عختی هٌیشین 16

 214 عختی کلغین  17

 252 هدوَع کلغین ٍ هٌیشین در آة  18
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 خذهبت آسهبیؾگبّی عبل تؼزفِقیوت   ػٌَاى آسهبیؼ ردیف
 )ّشار ریبل(95

 218 قلیبئیت کل  19

 211 قلیبئیت هتیل اٍراًض 21

 157 قلیبئیت فٌل فتبلئیي 21

 ًیتزٍصى ًیتزاتی 22
NO3

- 
298 

NO2ًیتزٍصى ًیتزیتی 23
- 326 

 NH3 371آهًَیبک  24

 NH4 257آهًَیَم  25

 351 ًیتزٍصى کل هؼذًی  26

 256 ًیتزٍصى کل آلی  27

PO4ارتَفغفبت  28
3- 286 

 261 فغفز کل 29

 65 کزبي آلی  31

 S2-   291عَلفیذ 31

SO4عَلفبت  32
2- 297 

 339 آّي کل آساد  33

 257 عیلیظ  34

 Cl2  212کلز آساد 35

 Cl  258-کلزایذ 36
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 )ّشار ریبل(95

 CO2- 174کزبٌبت  37

38 CO2 175 

Hco3کزبٌبت  بی 39
- 171 

41 SIO2 Si-هحلَل در آة 
 

291 

 361 هیشاى هَاد آلی رعَببت  41

 961 (LAS)ّب  ّب، ؽَیٌذُ دتزخٌت 42

 388 گَگزد در آة  43

 278 فغفز آلی  44

 653 ّبی ًفتی کل ّیذرٍکزبي 45

 633 عَرفبکتبًت ٍ دتزخٌت 46

 183 آهبدُ عبسی ٍعٌدؼ عوَم کلزُ در آة  47

 آهبدُ عبسی ٍ عٌدؼ عوَم کلزُ در رعَة  48
 

2141 

 319 (TOM)کل هَاد آلی هحلَل در رعَة  49

 282 یَى فلَرایذ  51

 317 در آة  (Pesticides)کؼ آفت 51

 356 دررعَة  (Pesticides)آفت کؼ  52

 356 آبشیبى در  (Pesticides)آفت کؼ  53
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 1841 در آة  PAHSٍ آرٍهبتیک TPHّبی آلیفبتیک ّیذرٍکزبيٍ آًبلیشاعتخزاج  54

 2185 در رعَة  PAHSٍ آرهبتیک  TPHّبی آلیفبتیک ّیذرٍکزبي ٍ آًبلیشاعتخزاج  55

 2185 در آبشی PAHSٍ آرٍهبتیک TPHّبی آلیفبتیک  ّیذرٍکزبيٍ آًبلیشاعتخزاج  56

 3721 ّبی آسهَى تک عٌدؼ آبشیبى ّیذرٍکزبي 57

59 TOC 581 

 258 غلظت عذین در آة  61

 264 غلظت پتبعین در آة  61

 284 عَلفیذ ّیذرٍصى  62

 298 پتبعین  63

 1218 بزداری ًوًَِ ّشیٌِ کبرؽٌبعی 64

 368 رًگ  65

 361 ی پغبة بد 66

 712 عٌدؼ فلشات بب طیف عٌح خذة اتوی دارای ؽؼلِ )زٌذ فلش( 67

 846 عٌدؼ فلشات بب طیف عٌح خذة اتوی دارای کَرُ )زٌذ فلش( 68

 921 گیزی فلشات عٌگیٌی در آة )زٌذ فلش( آهبدُ عبسی ًوًَِ خْت اًذاسُ 69

 921 گیزی فلشات عٌگیي در رعَة )زٌذ فلش( آهبدُ عبسی ًوًَِ خْت اًذاسُ 71

 921 گیزی فلشات عٌگیي در آبشی )زٌذ فلش( آهبدُ عبسی ًوًَِ خْت اًذاسُ 71

 485 عبسی ٍ عٌدؼ فلشات عٌگیي  بب پالرٍگزاف)زٌذ فلش(  آهبدُ 72
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 665 آهبدُ عبسی ٍ عٌدؼ فلشات  عٌگیي  در رعَة  بب پالرٍگزاف )زٌذ فلش( 73

 715 عبسی ٍ عٌدؼ فلشات عٌگیي در در آبشیبى بب پالرٍگزاف )زٌذ فلش( آهبدُ 74

 211 آهبدُ عبسی  ًوًَِ آة خْت عٌدؼ فلشات عٌگیي 75

 251 فلشات عٌگیيآهبدُ عبسی  ًوًَِ رعَة ٍ آبشی خْت عٌدؼ  76

 Mn 333اًذاسُ گیزی هٌگٌش  77

 Co 333اًذاسُ گیزی کببلت  78

 Zn 333اًذاسُ گیزی رٍی  79

 Mo 315اًذاسُ گیزی هَلیبذى 81

 Cr 315اًذاسُ گیزی کزٍم  81

 Cu 333اًذاسُ گیزی هظ  82

 Ni  296اًذاسُ گیزی ًیکل 83

 Cd 296اًذاسُ گیزی کبدهیَم  84

 Pb  296گیزی عزةاًذاسُ  85

 Al 554اًذاسُ گیزی آلَهٌیَم  86

 Hg 554اًذاسُ گیزی خیَُ 87

 As 535اًذاسُ گیزی آرعٌیک  88

 Se 554اًذاسُ گیزی علٌیَم  89

 Sb 554اًذاسُ گیزی آًتیوَاى  91
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 )ّشار ریبل(95

 B 212بز 91

 V 315ٍاًبدین 92

 Li 226لیتین اًذاسُ گیزی  93

 Ba 226اًذاسُ گیزی ببرین  94

 493 فزیشدرایز  ًوًَِ 95
 51 اعپکتزٍفتَهتزًبًَدراپ)یک ًوًَِ( 96

 1131 بزداری آة بِ اسای ّز رٍس  ارایِ خذهبت دعتگبّی, اخبرُ بطزی ًوًَِ 97

 389 خبًَادُ  -ّب ؽوبرػ ٍ فزاٍاًی هبکزٍٍهیکزٍسئَپالًکتَى 98

 513 خٌظ  -ّب ؽوبرػ ٍ فزاٍاًی هبکزٍٍهیکزٍسئَپالًکتَى 99

 791 گًَِ-ّب  ؽوبرػ ٍ فزاٍاًی هبکزٍٍ هیکزٍ سئَپالًکتَى 111

 423 خٌظ -ّبی هبکزٍعکپی ؽٌبعبیی خلبک 111

 391 خبًَادُ  –ؽٌبعبیی ٍ فزاٍاًی فیتَپالًکتَى  112

 553 ّبی خٌظ ؽٌبعبیی ٍ فزاٍاًی فیتَپالًکتَى 113

 751 ّبی گًَِ  ؽٌبعبیی ٍ فزاٍاًی فیتَپالًکتَى 114

 649 ؽٌبعبیی ٍ بیَهبط فیتَپالًکتَى  115

 111 خذهبت تصَیز بزداری بب هیکزٍعکَپ ایٌَرت 116

 646 ؽٌبعبیی ٍ بیَهبط سئَپالًکتًَْب 117

 aکلزٍفیل  118
 

377 
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 542 دار تَدُ ؽبًِ تؼییي تزاکن سی 119

 475 علَلی  ّبی تک خبلص عبسی خلبک 111

 551 هیلی لیتز( 11هیکزٍ خلبک خبلص ) 111

 714 هیلی لیتز( 111هیکزٍ خلبک ًبخبلص ) 112

 574 ؽٌبعبیی ٍ بیَهبط بٌتَسّب  113

 384 بٌذی رعَببت  داًِ 114

 1511 فزاٍاًی کفشیبى در ّز هٌطقِ بِ اسای یک ًوًَِؽٌبعبیی ٍ تزاکن  115

 129 تؼییي رًگ رعَببت بِ اسای ّز ًوًَِ  116

 2391 بٌذی رعَببت بِ اسای ّز ًوًَِ  تؼییي داًِ 117

 224 گیزی هیشاى هبدُ آلی رعَببت بِ رٍػ فیشیکی بِ اساء ّز ًوًَِ  اًذاسُ 118

 217 گیزی هبدُ آلی کل رعَببت بِ رٍػ ؽیویبیی بِ اسای ّز ًوًَِ  اًذاسُ 119

 2516 اخبرُ گزاپ بشرگ بِ اسای ّز رٍس -ارائِ خذهبت دعتگبّی  121

 255 اخبرُ گزاپ کَزک بِ اسای ّز رٍس -ارائِ خذهبت دعتگبّی 121

 585 ؽٌبعبیی هبّی 122

 191 تؼییي عي اس رٍی فلظ ٍ ؽؼبع عخت 123

 254 تؼییي عي اس رٍی اتَلیت 124

 383 بزرعی هزاحل رعیذگی خٌغی هبّی 125

 357 بزرعی رصین غذایی هبّیبى 126
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 511 ًوًَِ بزداری بب الکتزٍ ؽَکز)ّز ایغتگبُ( 127

 912 ؽٌبعبیی ٍ فزاٍاًی هبکزٍفًَْبی گًَِ  128

 196 سیغت عٌدی آبشیبى )طَل ٍ ٍسى( 129

 147 فبرط ٍ دریبی ػوبى بِ اسای ّز ًوًَِ ؽٌبعبیی هیگَّبی خلیح 131
 171 تؼییي ًَع رصین غذایی هبّیبى خلیح فبرط ٍ دریبی ػوبى بِ اسای ّز ًوًَِ  131

خلیح فبرط ٍ دریبی ػوبى  در صَرت پالًکتَى خَار بَدى هبّی  آبشیبىتؼییي ًَع رصین غذایی  132
 بِ اسای ّز ًوًَِ

418 

 167 اعتفبدُ اس اهکبًبت غیزهصزفی فضبی آسهبیؾگبُ بِ اسای ّز رٍس  133

 2534 بزداری در خؾکی بِ اسای ّز رٍس  ارائِ خذهبت کبرؽٌبعی خت ًوًَِ 134

 5184 بزداری در دریب بِ اسای ّز رٍس  ارایِ خذهبت کبرؽٌبعی خْت ًوًَِ 135

 577 هیلی لیتز رٍتیفز 11 136

 1197 تؼییي درصذ ّر عیغت آرتویب 137

 1518 تؼییي درصذ ّر یب ّر هؤثزُ عیت آرتویب  138

 415 تؼییي درصذ رطَبت عیغت آرتویب 139

 783 کزدى عیغت بِ اسای ّز کیلَگزم (فزآٍری هحصَالت آرتویب )دکپغَلِ  141

 893 بیَهتزی آرتویب درهزاحل هختلف سیغتی  141

 611 تؼییي درصذ ًبخبلصی عیغت آرتویب 142

 تؼییي ٍسى تز ٍ خؾک بیَهظ آرتویب 143
 

411 
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 233 ٍفیلیک هشؽوبرػ ببکتزیْبی َّاسی  144

 135 َّاسی  ؽوبرػ ببکتزیْبی بی 146

 245 خغتدَ.ی اعتبفیلَکَک اٍرئَط  147

 176 ؽوبرػ اعتبفیلَکَک اٍرئَط 148

 111 عبلوًَال 149

 155 ؽوبرػ ببکتزیْبی )بشٍدٍهًَبط( 151

 2451 ببکتزی ببعیلَط  ؽوبرػ 151

 182 ّب  ؽوبرػ کپک 152

 161 آسهبیؼ هیکزٍبی آة  153

 165 ّبی احیب کٌٌذُ عَلفیت  ؽوبرػ ٍ خذاعبسی ببکتزی 154

 126 ؽٌبعبیی ٍیبزیَ  155

 171 خذاعبسی لیغتزیب  156

 165 ببعیلَط عزئَطخذاعبسی  157

 117 ببکتزی اعتزپتَکَکخذاعبسی  158

 182 خبلص عبسی ٍ تکثیز کؾت هیکزٍبی در آة رعَة هیگَ بِ اسای ّز ًوًَِ  159

 356 ّبی خبًَادُ ٍیبزیًَب عِ در آة،رعَة هیگَ بِ اسای ّز ًوًَِ  ؽٌبعبیی کبهل فٌَتیپک ببکتزی 161

 164 ّبی ٍیبزیًَبعِ  ؽوبرػ کلی ببکتزی 161

 841 خذاعبسی ببکتزی ٍ ؽٌبعبیی در حذ خٌظ  162
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 87 ای هختلف در حدن ٍ دهبّبی هختلف  عبًتزیفَص ًوًَِ 163

 358 ؽٌبعبیی ٍ ؽوبرػ کپک ٍ هخوز  164

 319 کلی فزم هذفَػی  165

 667 کؾت ٍ خبلص عبسی ببکتزی  166

 188 رًگ آهیشی گزم  167

 886 تؾخیص بیوبری ببکتزیبیی در صَرت تحَیل ًوًَِ بِ آسهبیؾگبُ  168

 563 ؽٌبعبیی ببکتزی 169

 245 کلیفزم کل 171

 1711 بزداری ّبی ببکتزیبیی در صَرت اػشام کبرؽٌبط بِ هشرػِ ٍ ًوًَِ تؾخیص بیوبری 171

 228 ّبی ّتزٍتزٍف  ؽوبرػ ببکتزی 172

 1133 آسهبیؼ تؾخیص ببکتزیبیی 173

 326 آسهبیؼ تغت آًتی بیَگزام  174

 188 کلیفزم گزهبپبی  175

 241 ّبگ ّبی ببکتزی ّبی گزهب دٍعتآًبلیش ؽوبرػ کل  176

 221 آًبلیش ؽٌبعبیی کلی فزم ّبی غیز هذفَػی 177

 181 آًبلیش ؽٌبعبیی اًتزٍببکتزیبعِ 178

 181 آًبلیش ؽٌبعبیی ببکتزی ّبی گزهب دٍعت بی َّاسی 179

 181 آًبلیش ؽٌبعبیی ببکتزی ّبی گزهب دٍعت َّاسی 181
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 MPN 221آًبلیش ؽٌبعبیی اًتزٍببکتزیبعِ 181

 221 فکبل کلی فزم MPNآًبلیش  182

 221 تَتبل فکبل کلی فزم  احتوبلی MPNآًبلیش  183

 221 تَتبل فکبل کلی فزم تبییذی MPNآًبلیش  184

 256 ؽوبرػ ٍ خذاعبسی اؽزؽیب کلی 185

 314 ّبی هذفَػی اعتزپتَکَک 186

 314 ؽوبرػ کلی ببکتزی )آة،رعَة ٍ آبشی( 187

 231 ؽوبرػ ببکتزی ّبی گزم هٌفی)کلی فزم ٍ اًتزٍ ببکتزیبعِ( 188

 1111 هذت هحذٍدکؾت هدذد ٍ ًگْذاری ببکتزی بزای  189

 1111 رٍی یک ببکتزیآًتی بیَگزام ػصبرُ ّبی گیبّی ٍ خبًَری بِ رٍػ اًتؾبر آگبر در زبّک بز  191

 811 آًتی بیَگزام ػصبرُ ّبی گیبّی ٍ خبًَری بِ رٍػ اًتؾبر اس دیغک بز رٍی یک ببکتزی 191

 4511 ( اًَاع ػصبرُ ّبی گیبّی ٍ خبًَری بز رٍی یک ببکتزیMBCتؼییي حذاقل غلظت کؾٌذگی ) 192

گیبّی ٍ خبًَری بز رٍی یک ( اًَاع ػصبرُ ّبی MICتؼییي حذاقل غلظت ببسدارًذگی اس رؽذ ) 193

 ببکتزی

2311 

 235 کؾت ػوَهی قبرذ  194

 273 سا  ّبی بیوبری کؾت قبرذ 195

 281 خذاعبسی ٍ تؾخیص ػَاهل قبرزی در هبّی 196

 315 ؽوبرػ ػَاهل قبرزی در آة ٍ غذا 197
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 142 تْیِ اعالیذ کبلسز قبرذ بِ اسای ّز ًوًَِ  198

 856 بزداری  تؾخیص بیوبری اًگلی در صَرت اػشام کبرؽٌبط بِ هشرػِ ٍ ًوًَِ 199

 81 تْیِ الم هزطَة ٍ ؽوبرػ اًگل اس ببفت پَعت  211

 71 مرطوب و شمارش انگل از بافت چشمتْیِ الم  211

 128 ببفت آبؾؼتْیِ الم هزطَة ٍ ؽوبرػ اًگل اس  212

 347 خذاعبسی ٍ ؽٌبعبیی اًگل 213

 151 ؽوبرػ تخن اًگل 214

 2611 کؾت ٍیزٍط 215

 Nested PCR 528بِ رٍػ  WSSVؽٌبعبیی ٍیزٍط  216

 PCR  NESTED 637بِ رٍػ  TSVؽٌبعبیی ٍیزٍط  217

 Nested PCR 528بِ رٍػ  YHDؽٌبعبیی ٍیزٍط  218

 Nested PCR 618بِ رٍػ  IHHNVؽٌبعبیی ٍیزٍط  219

 675 در آبشیبى  NHPBؽٌبعبیی ببکتزی  211

 Nested PCR  528بِ رٍػ  MBVؽٌبعبیی ٍیزٍط  211

 Nested PCR 528بِ رٍػ  HPVؽٌبعبیی ٍیزٍط  212

 Nested PCR 618بِ رٍػ   IMNVؽٌبعبیی ٍیزٍط  213

 7111 کؾت ٍیزٍط هبّی عزدآبی 214

 6911 ّبی علَلی  اعتفبدُ اس تیزُ  EMEMکؾت ٍیزٍط هبّیبى گزهببی یب هحیط کؾت  215
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 N.T.IFAT 2411تؾخیص عزٍلَصیک هبّی عزدابی  216

 N.T.IFAT 2711تؾخیص عزٍلَصیک هبّی گزهببی  217

 118 آسهبیؼ کلی خَى 218

 95 آسهبیؼ کلی خَى بذٍى ؽوبرػ تفزیقی گلبَل ّبی عفیذ 219

 59 عبًتزیفَص  -خًَگیزی ٍ تْیِ عزم خَى هبّی عزًگ اس طزیق عبقِ دهی 221

 141 آهیشی هیکزٍعکَپی  تْیِ اعویز ٍ ؽوبرػ افتزاقی علَل خَى الم ٍرًگ 221

 Hematocrite 52(HET)ّوبتَکزیت  222

223 Diff-differential blood cell count  73 

224 MCV 68 

225 MCH 74 

226 MCHC 111 

227 ESR 51 

228 Anissaccytosis 51 

 Glucose 81گلَکش  229

231 Triglyceride 81 

231 Cholestroles 81 

232 Creatinine 81 

233 Urea 81 
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234 Acid Uric 81 

235 Calcium 81 

236 A.L.T. 81 

237 A.S.T 81 

238 ALK.P 81 

239 C.P.K 111 

241 L.D.H 95 

241 -amylaseα 95 

242 IGM 181 

243 Total Protein 73 

244 Albumin 74 

245 Ca 81 

246 TG 75 

247 Ph 81 

248 Fe 81 

249 Ferritin 75 

251 GGT 81 

251 Lactate 81 



95تعرفه خدمات آزمایشگاهی  سال   

 خذهبت آسهبیؾگبّی عبل تؼزفِقیوت   ػٌَاى آسهبیؼ ردیف
 )ّشار ریبل(95

252 MG 81 

253 cholor 71 

254 TIBC 81 

255 C3 161 

256 C4 161 

 61 رادیکبل اکغیضى آساد 257

 141 اًذیظ یذ 258

 DHC 351ّبی هیگَ  ؽوبرػ تفزیقی ّوَعیت 259

 THC 211ّبی هیگَ  ؽوبرػ تؼذاد کل ّوَعیت 261

 72 (WBCؽوبرػ گلبَل ّبی عفیذ) 261

 72 (RBCؽوبرػ گلبَل ّبی قزهش)   262

 53 (Hemoglobinّوَگلَبیي) 263

 231 تْیِ گغتزػ خًَی اس ّوَلٌف 264

 351 تؼییي تؼذاد ّوَعیت کل ّوَلٌف هیگَ 265

 611 افتزاقی ّوَعیت ّبی ّوَلٌف هیگَرًگ آهیشی  ٍ ؽوبرػ  266

 271 تْیِ الم ببفت ؽٌبعی  267

 582 بزداری تب تْیِ اعالیذ ببفتی،ػکغبزداری ٍ کبرؽٌبعی اًدبم ببفت ؽٌبعی کبهل ٍ ًوًَِ 268

 333 بزرعی هزاحل رعیذگی خٌغی هبکزٍعکَپی ٍ هیکزٍعکَپی ٍ دعتگبّی  269
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 118 ّبی ببفتی هؼوَلی ٍ تخصصی  آهیشی ًوًَِ اًدبم هزاحل رًگ 271

 171 ػکغبزداری اس اعالیذ )بز اعبط هذت سهبى اعتفبدُ اس دعتگبُ هتغیز هی ببؽذ( 271

 215 تْیِ اعالیذ ّیغتَپبتَلَصی 272

 511 تؾخیص ضبیؼبت پبتَلَصی در اعالیذ 273

 475 تْیِ گغتزػ کزٍهَسٍهی 274

 351 لیتز ببفز ٍ هحلَل الشٍیز هیلی 111 275

 1611 هیلی لیتز هحلَل دیَیذعَى 111 276

 139 هحلَلْبی ًوکی  DNAاعتخزاج  277

 181 )فٌل کلزٍفزم( DNAاعتخزاج  278

 DNA 187اعتخزاج  279

 RNA 151اعتخزاج  281

 DNA 258قطغ آًشیوی  281

 193 رًگ آهیشی اتیذیَم بزهیذ( -زبّکی 21درصذ  یک صل 1الکتزٍفَرس )صل آگبرس 282

 782 زبّکی( 21الکتزٍفَرس صل پلی اکزیل آهیذ)یک صل  283

 511 ًوًَِ( 11االکتزٍفَرس آگبرس ) 284

 251 زبّکی( ٍ ػکغبزداری 21درصذ ) 1الکتزٍفَرس صل آگبرس  285

 851 زبّکی( ٍ رًگ آهیشی  21الکتزٍفَرس صل پلی آکزیل آهیذ ) 286

 451 رًگ آهیشی )ًیتزات ًقزُ( 287
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 578 طزاحی پزایوز 288

 628 (PCRتکثیز صى ) 289

291 Real –time PCR)ًَِ611 یک ًو 

 244 ػولیبت قطغ آًشیوی  291

 321 یببی  هؾبٍرُ ًحَُ تَالی 292

 411 اسًوًَِ ّبی سیغتیDNAآهبدُ عبسی ٍ اعتخزاج  293

 1411 ٍ هَادDNAبِ ّوزاُ اعتخزاج  PCRخذهبت  294

 251 ٍ هَادDNAبذٍى اعتخزاج  PCRخذهبت  295

 811 خذهبت الکتزٍفَرس ٍ صل آگبر خذهت بت ٍ ًگْذار تصَیز صل ّب 296

 411 اس ًوًَِ ّبی هیکزٍبیDNAآهبدُ عبسی ٍ اعتخزاج  297

 411 اس ًوًَِ ّبی هیکزٍبیRNAآهبدُ عبسی ٍ اعتخزاج  298

 8111 کلًَیٌگ 299

 811 تؼییي اعپزهبتَکزیت 311

 751 تؼییي تزاکن اعپزم 311

 811 تؼییي درصذ تحزک اعپزم 312

 911 تؼییي سهبى تحزک اعپزم 313

 811 اعپزم pHتؼییي  314

 7111 اًدوبد اعپزم هبّی قشل آال ٍ دیگز آساد هبّیبى 315
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 9111 وبد اعپزم تبعوبّیبىداً 316

 9111 اًدوبد اعپزم هبّی کپَر 317

 1111 ًگْذاری اعپزم هٌدوذ در است هبیغ 318

 11111 تْیِ گغتزػ کزٍهَسٍهی اس طزیق لِ کزدى)بِ اسای ّز ببر آسهبیؼ  319

 11111 تْیِ گغتزػ کزٍهَسٍهی اس طزیق کؾت خَى بِ اسای ّز ببر آسهبیؼ  311

 5111 تْیِ کبریَتبیپ 311

 1411 تؼییي پزٍفبیل اعیذ ّبی ززة 312

 251 گیزی اعیذ ززة اؽببع آهبدُ عبسی ًوًَِ خْت اًذاسُ 313

 1873 در خَراک آبشیبى  کل اًذاسُ گیزی ززبی 314

 366 گیزی ززبی کل در فزآٍردُ  اًذاسُ 315

 273 گیزی پزٍتئیي درهَاد غذایی اًذاسُ 316

 167 اًذاسُ گیزی خبکغتز در هَاد غذایی  317

 152 گیزی رطَبت در هَاد غذایی  اًذاسُ 318

 263 گیزی پزاکغیذ در هَاد غذایی  اًذاسُ 319

 گیزی کزبَّیذرات در هَاد غذایی اًذاسُ 321
  

333 

 321 گیزی اعیذ ززة آساد ٍ هَاد غذایی  اًذاسُ 321

 251  (TBA)گیزی اعیذ پبربیَتیک اعیذ  اًذاسُ 322

 331 آًبلیش تؼییي هیشاى ززبی ّب اس هَاد خبهذ بب رٍػ عَکغلِ 323
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 265 آًبلیش تؼییي پزٍتئیي کل بب رٍػ کدلذال 324

 141 اًذاسُ گیزی درصذ ًوک  325

 711 اعتخزاج اعیذّبی ززة اس ببفت آبشی  326

 711 گیزی اس گیبّبى  ػصبرُ 327

 291 اعیذ ززة آساد  328

 326 کزبَّیذرات 329

 249 گیزی فیبز اًذاسُ 331

 PV 225گیزی  اًذاسُ 331

 191 آسهَى ارگبًَلپتیک  332

 452 (TVN)است کل فزار  333

 391 آًیشیذیي 334

 141 اًذاسُ گیزی درصذ ًوک  335

336 TVB-N 391 

 85 تؼییي درصذ ّر تخن قشل آال 337
 91 تؼییي درصذ تفزیخ قشل آال 338
 11 اعتفبدُ اس آة هقطز دٍ ببر تقطیز)لیتز( 339

 911 اعتفبدُ اس اتَکالٍ 341

 611 ّوَصًبیشر اٍلتزاعًَیک )بِ اسای ّز ًوًَِ(اعتفبدُ اس  341

 18 ّیتز اعتیزر )ّز عبػت(اعتفبدُ اس  342



95تعرفه خدمات آزمایشگاهی  سال   

 خذهبت آسهبیؾگبّی عبل تؼزفِقیوت   ػٌَاى آسهبیؼ ردیف
 )ّشار ریبل(95

 181 کَرُ )ّز عبػت(اعتفبدُ اس  343

 25 الهیٌبر )ّز عبػت(َّد اعتفبدُ اس  344

 12 اًکَببتَر )ّز عبػت(اعتفبدُ اس 351 345

 111 اًکَببتَر ؽیکزدار )ّزعبػت(اعتفبدُ اس  346

 21 درخِ عبًتیگزاد )ّز عبػت( -71فزیشر اعتفبدُ اس  347

 6111 ارائِ خذهبت اخبرُ قبیق )بِ اسای ّز رٍس( 348

 6111 رٍس هتغیز هی ببؽذ(ارائِ خذهبت اخبرُ ؽٌبٍر )بِ اسای ّز  349

 4211 ارائِ خذهبت کبر ؽٌبعی خْت ًوًَِ بزداری در دریب )بِ اسای ّز رٍس( 351

 2511 ارائِ خذهبت کبر ؽٌبعی خْت ًوًَِ بزداری در خؾکی )بِ اسای ّز رٍس( 351

 4611 ارائِ خذهبت ًوًَِ بزداری در خؾکی بب خَدرٍی پیکبپ )بغتِ بِ هغبفت هتغیز اعت( 352

 5111 بغتِ بِ ًَع ٍ تؼذاد ًوًَِ ّب هؾبٍرُ در سهیٌِ ّبی ؽیالتی ٍ ارائِ اطالػبت گذؽتِ ًگز 353

 211 هیلی لیتز( 111ز)یببفز ٍ هحلَل الشٍ 354

 211 هیلی لیتز( 111هحلَل دیَیذعَى) 355

 1151 ًوًَِ عبسی در عبلي تَلیذ 356

 375 اًذاسُ گیزی کلزایذ خبک 357

 291 گیزی کلغین خبکاًذاسُ  358

 311 اًذاسُ گیزی هٌیشین خبک 359

 311 اًذاسُ گیزی عذین خبک 361
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 خذهبت آسهبیؾگبّی عبل تؼزفِقیوت   ػٌَاى آسهبیؼ ردیف
 )ّشار ریبل(95

 311 اًذاسُ گیزی پتبعین خبک 361

 321 اًذاسُ گیزی قلیبئیت خبک  362

 261 اًذاسُ گیزی ّذایت الکتزیکی خبک 363

 241 خبک pHاًذاسُ گیزی  364


