
 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 برنج :آزمونمحصول / نام 

 INSO 127شماره استاندارد:

 :آزمونو  اقالم  هاآزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 کیلوگرم INSO 127 1 فیزیکو شیمیایی 1

وم و بسته بندی باید نو، تمیز، مقا -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2
ISIRI 2324 

INSO 11602 

INSO 5272-1 

 گرم 300

 INSO 17026 باقی مانده آفت کش ها 3

INSO 13120 
 کیلوگرم 1

 گرم INSO 9617 100 تراریختگی 4

 گرم INSO 16722 100 (As) کنیآرس 5

 گرم ISIRI 9266 100 ( Pbسرب ) 6

 گرم ISIRI 9266 100 (Cd) کادمیوم 7

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 8

 گرم ISIRI 9238 250 اکراتوکسین 9

 گرم ISIRI 9239 250 زیرالنون 10

 گرم ISIRI 9240 250 داکسی نیوالنون 11

 

 

 شود.  و شفاف ذکر ورت کاملقرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازاطالعات تکمیلی مورد نی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

 آزمون های درخواستی. -2

 و سایر اطالعاتی که در فرم توافقنامه با مشتری قید شده است. -3

، دنانفجاری بو ن مثالخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به عنوا هاکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه آزمون هایی -4

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 
 

 
 
 
 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سیاهچای :آزموننام محصول / 

 INSO 623شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 فیزیکو شیمیایی  1

INSO 623 

ISIRI 2634 

ISIRI 8986-1 

ISIRI 5608 

ISIRI 3320 

ISIRI 3276 

ISIRI 3393 

ISIRI 3394 

ISIRI 3273 

ISIRI 3275 

ISIRI 3274 

ISIRI 3278 

INSO 5607 

 گرم 300

 سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم وب -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

 بسته بندی،پارگی   -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 5272-1 

INSO 17070 

INSO 10899-3 

ISIRI2946 

ISIRI2198 

ISIRI 11166 

 گرم 300

 INSO 17026 باقی مانده آفت کش ها  3

INSO 13118 
 کیلوگرم 1

 گرم INSO 16722 100 (Asنیک )آرس 4

 گرم ISIRI 9266 100 ( Pbسرب ) 5

 گرم ISIRI 9266 100 (Cd) کادمیوم 6

 گرم INSO 22707 100 جیوه  7

 گرم ISIRI 9266 100 مس  8

 ود. شفاف ذکر ش ورت کامل قرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این ازاطالعات تکمیلی مورد نی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای اء و ویژگیری در خصوص اجززا بودن و یا اطالعات غلط مشترادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ذرت خوراکی:آزموننام محصول / 

 ISIRI 10690شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 فیزیکو شیمیایی  1

ISIRI 10690 
ISIRI 7437 

INSO 19052 

INSO 11691 

ISIRI 2706 

ISIRI 3105 

 کیلوگرم 1

 سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم وب -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 نده کپک زدگی و هر گونه آفات ز

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO5272-1 

INSO 11602 

INSO 10899-3 

ISIRI 9432 

 گرم 300

 INSO 17026 باقی مانده آفت کش ها  3

INSO 13120 
 کیلوگرم 1

 گرم ISIRI 9266 100 ( Pbسرب ) 4

 گرم ISIRI 9266 100 (Cd) کادمیوم 5

 گرم INSO 9617 100 تراریختگی  6

 گرم ISIRI 6872 250 آفال توکسین  7

 گرم ISIRI 9238 250 اکراتوکسین  8

 گرم ISIRI 9239 250 زیرا لنون  9

 گرم ISIRI 9240 250 داکسی نیوالنون  10

 گرم BS EN 16187 250 فومانایزین  11

  ود. شفاف ذکر ش وورت کامل قرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  نیازاطالعات تکمیلی مورد 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 عدس سبز:آزموننام محصول / 

 ISIRI27شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 کیلوگرم ISIRI 27 1 فیزیکو شیمیایی  1

 سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم وب -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 11602 

ISIRI 9432 

INSO 5272-1 

INSO 10899-3 

 گرم300

 INSO 17026 باقی مانده آفت کش ها  3

INSO 13116 
 کیلوگرم 1

 گرم ISIRI 9266 100 ( Pbسرب ) 4

 گرم ISIRI 9266 100 (Cd) کادمیوم 5

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 6

 گرم ISIRI 9238 250 اکراتوکسین  7

 شود.  و شفاف ذکر ورت کاملقرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازاطالعات تکمیلی مورد نی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 لوبیا:آزموننام محصول / 

 ISIRI 38شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 38 فیزیکو شیمیایی  1

INSO 96 
 کیلوگرم 1

 سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم وب -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 محیطی حفظ نماید.تاثیر عوامل 

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 9432 

INSO 11602 

INSO 5272-1 

INSO 10899-3 

 گرم 300

 INSO 17026 باقی مانده آفت کش ها  3

INSO 13116 
 کیلوگرم 1

 گرم ISIRI 9266 100 ( Pbسرب ) 4

 گرم ISIRI 9266 100 (Cd) کادمیوم 5

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 6

 گرم ISIRI 9238 250 اکراتوکسین  7

 شود.  و شفاف ذکر ورت کاملقرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازنی اطالعات تکمیلی مورد 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نخود:آزموننام محصول / 

 INSO96شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 کیلوگرم INSO 96 1 فیزیکو شیمیایی  1

 سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم وب -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 نماید.تاثیر عوامل محیطی حفظ 

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 9432 

INSO 11602 

INSO 5272-1 

INSO 10899-3 

 گرم 300

 INSO 17026 باقی مانده آفت کش ها  3

INSO 13116 
 کیلوگرم 1

 گرمISIRI 9266 100 ( Pbسرب ) 4

 گرمISIRI 9266 100 (Cd) کادمیوم 5

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 6

 گرم ISIRI 9238 250 اکراتوکسین  7

 شود.  و شفاف ذکر ورت کاملشگاه قرار دهد، به صآزمایدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازاطالعات تکمیلی مورد نی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا آلرژیرادیواکتیو بودن، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 دانه قهوه:آزموننام محصول / 

 ISIRI 589شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 فیزیکو شیمیایی  1
ISIRI 589 

INSO 3325 

ISIRI 11075 
 گرم 500

و  بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 2461-2 

INSO 5272-1 

INSO 10899-3 

 ضابطه بهداشت

 گرم 300

 کیلوگرم INSO 17026 1 باقی مانده آفت کش ها  3

 گرم ISIRI 9238 250 اکراتوکسین  4

 شود.  و شفاف ذکر ورت کاملقرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازاطالعات تکمیلی مورد نی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 قهوه فوری: آزمون/  نام محصول

 ISIRI 3623استاندارد:شماره 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 فیزیکو شیمیایی  1
ISIRI 3623 

ISIRI 9510 

ISIRI 11242 
 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم  - گرم 300

 الو پارگی باشد و در طول انتق بدون درز

 ملو یا نگهداری، نمونه را از تاثیر عوا

 محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 5272-1 
INSO 10899-3 

ISIRI 2461-1 
 ضابطه بهداشت

 گرم 300

 گرم ISIRI 13122 250 اکراتوکسین  3

 شود.  و شفاف ذکر ورت کاملقرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازاطالعات تکمیلی مورد نی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، فجاری بودنوان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 ه.آزمونهای ص اجزاء و ویژگیخصو زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری دررادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 قهوه بو داده و ساییده شده:آزموننام محصول / 

 ISIRI 4388شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 فیزیکو شیمیایی  1

ISIRI 4388 
ISIRI 11075 

ISIRI 11242 

ISIRI 4388 

و  بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم - گرم 300

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 5272-1 
INSO 10899-3 

ISIRI 2461-1 
 ضابطه بهداشت

 گرم 300

 گرم ISIRI 13122 250 اکراتوکسین  3

 شود.  و شفاف ذکر ورت کاملقرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازاطالعات تکمیلی مورد نی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 ه.های آزموناجزاء و ویژگی خصوص زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری دررادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ماش :آزموننام محصول / 

 INSO 99شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 99 فیزیکو شیمیایی  1

INSO 96 
 کیلو گرم 1

 سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم وب -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 محیطی حفظ نماید.تاثیر عوامل 

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 9432 

INSO 11602 

INSO 5272-1 

INSO 10899-3 

 گرم 300

 باقی مانده آفت کش ها  3
INSO 17026 

  SOP داخلی
 کیلو گرم 1

 گرم ISIRI 9266 100 ( Pbسرب ) 4

 گرم ISIRI 9266 100 (Cd) کادمیوم 5

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 6

 گرم ISIRI 9238 250 اکراتوکسین  7

  ود. شفاف ذکر ش وورت کامل قرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازمورد نیاطالعات تکمیلی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 های آزمونه.زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 لپه :آزموننام محصول / 

 ISIRI 97شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 97 غذایی 1

INSO 96 
 کیلوگرم 1

و  بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 نماید.عوامل محیطی حفظ 

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 9432 

INSO 11602 

INSO 5272-1 

INSO 10899-3 

 گرم 300

3 
با قی مانده آفت کش 

 ها
INSO 17026 

INSO 13116 
 کیلوگرم 1

 گرم ISIRI 6872 250 آفال توکسین  4

 گرم ISIRI 9238 250 اکراتوکسین  5

 گرم ISIRI 9266 100 ( Pbسرب ) 6

 گرم ISIRI 9266 100 (Cd) کادمیوم 7

 شود.  و شفاف ذکر ورت کاملقرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازاطالعات تکمیلی مورد نی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، فجاری بودنوان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 های آزمونه.زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیآلرژیرادیواکتیو بودن، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 باقال خشک :آزموننام محصول / 

 ISIRI 98شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 98 غذایی 1
INSO 96 

 کیلوگرم 1

و  بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 نده زدگی و هر گونه آفات ز

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2
ISIRI 9432 

INSO 11602 

INSO 10899-3 

 گرم 300

 با قی مانده آفت کش ها 3
INSO 17026 

  SOP داخلی
 کیلوگرم 1

 گرم ISIRI 6872 250 آفال توکسین  4

 گرم ISIRI 9238 250 اکراتوکسین  5

 گرم ISIRI 9266 100 ( Pbسرب ) 6

 گرم ISIRI 9266 100 (Cd) کادمیوم 7

 شود.  و شفاف ذکر ورت کاملقرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازاطالعات تکمیلی مورد نی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، فجاری بودنوان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 های آزمونه.یات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگزا بودن و یا اطالعرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 دانه ذرت یخ زده :آزموننام محصول / 

 ISIRI 5585شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 5585 

INSO 5272-1 

ISIRI 2946 

ISIRI 9263 

 گرم 250
رز سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون دب -

، ریو پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک زدگی و ن -

 هر گونه آفات زنده 

د بصورت سرد و های منجمدر مورد نمونه  -

 منجمد دریافت گردد(.

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

2 
با قی مانده آفت 

 کش ها
INSO 13120 

INSO 17026 
 کیلوگرم 1

 گرم INSO 9617 100 تراریختگی  3

 شود.  و شفاف ذکر ورت کاملقرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازاطالعات تکمیلی مورد نی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، فجاری بودنوان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 های آزمونه.زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 دانه کنجد خام :آزموننام محصول / 

 ISIRI 323شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 323 
ISIRI 8617 

ISIRI 8034 

ISIRI 3957 

ISIRI 661 

ISIRI 7593 

 کیلوگرم 1

و  بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم -

در طول  بدون درز و پارگی باشد و

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 پ داشته باشد.صورتیکه پلم

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 2946 

ISIRI 9263 

ISIRI 10899-2 

 ضابطه بهداشت

 گرم 300

3 
با قی مانده آفت کش 

 ها

INSO 17026 

  SOP داخلی
 کیلوگرم 1

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 4

 گرم ISIRI 9266 100 ( Pbسرب ) 5

 گرم ISIRI 9266 100 (Cd) کادمیوم 6

 گرم INSO 16722 100 (As)آرسنیک 7

 شود.  و شفاف ذکر ورت کاملقرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازاطالعات تکمیلی مورد نی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، فجاری بودنوان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 های آزمونه.زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 دانه کنجد عمل آوری شده :آزموننام محصول / 

 ISIRI 12345شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 12345 

ISIRI 8617 

ISIRI 8034 

ISIRI 414 

INSO 37 

 کیلوگرم 1 

 بدون بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و -

 انتقال و یادرز و پارگی باشد و در طول 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2
ISIRI 10899-2 

ISIRI 2946 

ISIRI 9263 
 گرم 300

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 3

 گرم INSO 16722 100 (Asآرسنیک) 4

 گرم ISIRI 9266 100 (Cd) کادمیوم 5

 گرم ISIRI 9266 100 ( Pbسرب ) 6

 شود.  و شفاف ذکر ورت کاملقرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازمورد نی اطالعات تکمیلی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، فجاری بودنوان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 های آزمونه.زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پودر کاکائو:آزموننام محصول / 

 INSO 383شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 383 غذایی 1

ISIRI 520 
 گرم 200

 بدون بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و -

ا درز و پارگی باشد و در طول انتقال و ی

ی عوامل محیطنگهداری، نمونه را از تاثیر 

 حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 2946 

INSO 3307 

INSO 1810 

ISIRI 2461-1 

INSO 5272-1 

INSO 10899-3 

 کیلوگرم 1

  ISIRI 6872 مجموع آفالتوکسین  3

 گرم INSO 16722 100 (Asآرسنیک) 4

 گرم ISIRI 9266 100 (Cd) کادمیوم 5

 گرم ISIRI 9266 100 ( Pbسرب ) 6

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا لرژیرادیواکتیو بودن، آ

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پودر شکالت داغ :آزموننام محصول / 

 INSO16884شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO16884 

ISIRI 11137 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

ISIRI 383 

ISIRI 11138 

 گرم 300

سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و ب -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 INSO16884 مجموع آفالتوکسین 2

ISIRI 6872 
 گرم 250

 گرم INSO 16722 100 (Asآرسنیک) 3

 گرم ISIRI 9266 100 (Cd) کادمیوم 4

 گرم ISIRI 9266 100 ( Pbسرب ) 5

 میکروبی  6

 ضابطه بهداشت

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

INSO 10899-3 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 چای سبز :آزموننام محصول / 

 INSO 10768شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 2634 

ISIRI 8686-1 

INSO 10768 

ISIRI 5608 

ISIRI 3320 

ISIRI 3276 

ISIRI 3393 

ISIRI 3394 

ISIRI 3278 

ISIRI 5607 

 گرم 300

تمیز، مقاوم و ید نو، بسته بندی با -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 عتبرنامتاریخ مصرف  -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 5272-1 

 INSO 17070 

INSO 10899-3 

ISIRI2946 

ISIRI2198 

ISIRI 11166 

 گرم 300

3 
با قی مانده آفت کش 

 ها
INSO 13118 

INSO 17026 
 کیلوگرم 1

 گرم INSO 16722 100 (Asآرسنیک) 4

 گرم ISIRI 9266 100 (Cd) کادمیوم 5

 گرم ISIRI 9266 100 ( Pbسرب ) 6

 گرم ISIRI 9266 100 (Cu)مس  7

 گرم INSO 22707 100 (Hg) جیوه  8

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 گیری. قاعده تصمیم -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 )سبز و سیاه(چای کیسه ای  :آزموننام محصول / 

 ISIRI 3119شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 3119 

ISIRI 2634 

ISIRI 8986-1 

INSO 623 

ISIRI 5608 

ISIRI 3320 

ISIRI 3276 

ISIRI 3393 

ISIRI 3394 

ISIRI 3273 

ISIRI 3275 

INSO 5607 

 کیلوگرم 1

 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم  -

 البدون درز و پارگی باشد و در طول انتق

 ملو یا نگهداری، نمونه را از تاثیر عوا

 محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 5272-1 

INSO 17070 

INSO 10899-3 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

ISIRI 2198 

 گرم 300

3 
با قی مانده آفت کش 

 ها
INSO 13118 

INSO 17026 
 کیلوگرم 1

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 4

 گرم 250

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 5

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 6

 ISIRI 9266 (Cu)مس  7

 INSO 22707 (Hg) جیوه  8

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نیو غیر لب نیپودر خامه ای کننده لب :آزموننام محصول / 

 ISIRI 11139شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 11139 
INSO 19052 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 

 گرم 200

و  بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم -

طول  بدون درز و پارگی باشد و در

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 2946 

INSO 5272-1 

INSO 1810-1 

ISIRI 11166 

INSO 10899-3 

 ضابطه بهداشت

 گرم 300

 گرم M1 ISIRI 7133 250آفالتوکسین  3

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

 گرم 200

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 5

  فاف ذکر شودشرت کامل و قرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این مورد نیازتکمیلی اطالعات . 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب انار :آزموننام محصول / 

 ISIRI 2616شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 2616 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه قوطی

 میلی لیتر 750 حداقل
سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و ب -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ر اثینگهداری، نمونه را از تانتقال و یا 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

رصورت غیر فله بودن دارای سری د -

 ساخت یکسان

 کامال در بسته -

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 مصرف نامعتبرتاریخ  -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی  2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک قوطی

 میلی لیتر 300حداقل 

3 
با قی مانده 

 آفت کش ها
INSO 17026 

INSO 13118 

 قوطی چهار

 لیتر حداقل یک

 میلی لیتر ISIRI 9266 250 ( Pbسرب ) 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ودنجاری بل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ازدوغ بدون گ :آزموننام محصول / 

 ISIRI 2453شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 2453 
ISIRI 2852 

ISIRI 637 

ISIRI 384 

ISIRI 694 

ISIRI 1249 

 سه قوطی

 میلی لیتر 750حداقل 
سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و ب -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 محیطی حفظ نماید.عوامل 

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

رصورت غیر فله بودن دارای سری د -

 ساخت یکسان

 کامال در بسته -

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 پلمپ داشته باشد صورتیکه

 میکروبیولوژی 2

INSO 2406 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 2946 

ISIRI 10154 

ISIRI 11166 

 یک قوطی

 میلی لیتر 300حداقل 

 M1 ISIRI 7133آفالتوکسین  3
 چهار قوطی

 حداقل یک لیتر

 GC ISIRI 2453 250 میلی لیتر 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا لرژیرادیواکتیو بودن، آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 چای سیاه معطر :آزموننام محصول / 

 INSO 17226شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 17226 

ISIRI 2634 

ISRI 8986-1 

INSO 17226-1 

ISIRI 5608 

ISIRI 3320 

ISIRI 3276 

ISIRI 3393 

ISIRI 3394 

ISIRI 3273 

ISIRI 3274 

ISIRI 3275 

ISIRI 3278 

INSO 5607 

 گرم 200

ن سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدوب -

ا در طول انتقال و یدرز و پارگی باشد و 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 داشته باشد. صورتیکه پلمپ

2 
با قی مانده آفت 

 کش ها
INSO 17026 

INSO 13118 
 یک کیلوگرم

 یک کیلوگرم ISIRI 6872 آفالتوکسین 3

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 4

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 5

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 6

 ISIRI 9266 (Cu)مس  7

 INSO 22707 (Hg) جیوه  8

 میکروبی 9

INSO 5272-1  

INSO 17070 

INSO 10899-3 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

ISIRI 2198 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 گندم :آزموننام محصول / 

 INSO 104شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 104 

ISIRI 10690 

ISIRI 7437 

INSO 19052 

INSO 11691 

ISIRI 2706 

ISIRI 3105 

 یک کیلو گرم

م و مقاوبسته بندی باید نو، تمیز،  -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبتاریخ مصر -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 2393 

INSO 5272-1 

INSO 10899-3 

 گرم 300

3 
با قی مانده آفت کش 

 ها
INSO 17026 

INSO 13120 
 یک کیلوگرم

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 4

 گرم ISIRI 9238 250 اکراتوکسین  5

 گرم ISIRI9239 250 زیرالنون  6

 گرم ISIRI 9240 250 داکسی نیوالنون  7

 گرم ISIRI 9266 100 (Cd) کادمیوم 8

 گرم ISIRI 9266 100 ( Pbسرب ) 9

 گرم INSO 9617 100 تراریختگی  10

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یت غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگزا بودن و یا اطالعارادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پرک جو :آزموننام محصول / 

 INSO3622شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 3622 

ISIRI 3105 

ISIRI 2705 

ISIRI 2706 

INSO 37 

 یک کیلوگرم

و  بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

پک کم فساد و وجود عالئ-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 2393 

INSO 5272-1 

ISIRI 9263 

ISIRI 2946 

INSO 10899-3 

 گرم 300

3 
با قی مانده آفت 

 کش ها
 یک کیلوگرم درخواست کننده

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 4

 گرم ISIRI 9238 250 اکراتوکسین  5

 گرم ISIRI9239 250 زیرالنون  6

 گرم ISIRI 9240 250 داکسی نیوالنون  7

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 گیری.قاعده تصمیم  -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خشکنخود سبز  :آزموننام محصول / 

 INSO 11602- INSO 13116شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 9432 

INSO 11602 

INSO 5272-1 

INSO 10899-3 

 گرم 300
ون ، مقاوم و بدباید نو، تمیز بسته بندی -

ا درز و پارگی باشد و در طول انتقال و ی

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 تاریخ مصرف نامعتبر -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
2 

با قی مانده آفت 

 کش ها
INSO 17026 

INSO 13116 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 گیری.قاعده تصمیم  -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو نخود سبزنام محصول / آزمون: 

 ISIRI 118شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 118 غذایی 1
 قوطی 3

 گرم 300حداقل 

 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم 

پارگی باشد و در طول بدون درز و 

ز انتقال و یا نگهداری، نمونه را ا

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 INSO 2326 میکروبیولوژی 2
 قوطی 5

 گرم 50حداقل 

3 
با قی مانده آفت 

 کش ها
INSO 17026 

INSO 13116 
 یک کیلوگرم

 بسته بندی  4

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI2509 

 ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 تصمیم گیری.قاعده  -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نخود سبز یخ زده :آزموننام محصول / 

 ISIRI 5168 شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 5168 

INSO 5272-1 

ISIRI 9263 

ISIRI 2946 

 گرم 300

و  بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 پلمپ نداشتن -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 INSO 17026 با قی مانده آفت کش ها 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

INSO 13116 
 یک کیلوگرم

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 بیسکویت :آزموننام محصول / 

 INSO 37شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 37 

ISIRI 3493 

INSO 3105 

ISIRI 2634 

ISIRI 156-1 

ISIRI 4091 

 کیلو گرم یک
 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم  -

 البدون درز و پارگی باشد و در طول انتق

 ملو یا نگهداری، نمونه را از تاثیر عوا

 محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

الئم فساد و کپک عوجود -

 دگیز

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 ولوژییمیکروب  2

INSO 2395 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

INSO 2461-2 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نیماکارو :آزموننام محصول / 

 ISIRI 213شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO 2393 

INSO 5272-1 

INSO 10899-3 
 گرم 500

سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و ب -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ر اثینگهداری، نمونه را از تانتقال و یا 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ویفر :آزموننام محصول / 

 INSO 592شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 592 

ISIRI 2705 

INSO 37 

ISIRI 608 

 گرم 500

سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و ب -

 البدون درز و پارگی باشد و در طول انتق

ل تاثیر عوامو یا نگهداری، نمونه را از 

 محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 میکروبیولوژی 2

INSO 2395 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

INSO 2461-2 

ISIRI 6806-3 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کلوچه :آزموننام محصول / 

 INSO 2554شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 2554 

ISIRI 2705 

INSO 19052 

ISIRI 4179 

INSO 11691 

 گرم 500

ن سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدوب -

 انتقال و یادرز و پارگی باشد و در طول 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 میکروبیولوژی 2

INSO 2395 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

INSO 2461-2 

ISIRI 6806-3 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 تصمیم گیری.قاعده  -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کراکر:آزموننام محصول / 

 ISIRI 3682شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 3682 

ISIRI 2705 

INSO 37 

ISIRI 2553 

ISIRI 4179 

ISIRI 4178 

 گرم 500

قاوم و بندی باید نو، تمیز، م بسته -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 میکروبیولوژی 2

INSO 2395 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

INSO 2461-2 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یغلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگ زا بودن و یا اطالعاترادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 غالت صبحانه :آزموننام محصول / 

 INSO 13577شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 13577 

ISIRI 4179 

ISIRI 4178 
گرم 500  

 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم  -

 البدون درز و پارگی باشد و در طول انتق

 ملو یا نگهداری، نمونه را از تاثیر عوا

 محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

کپک  وفساد وجود عالئم -

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 11603 

INSO 5272-1 

ISIRI 2946 

ISIRI 2198 

ISIRI 2324 

INSO 2461-2 

INSO 1810-1 

INSO 10899-2 

گرم 300  

گرم ISIRI 9266 100 (Cd) کادمیوم 3  

گرم ISIRI 9266 100 ( Pb) سرب 4  

گرم ISIRI 6872 100 آفال توکسین  5  

گرم ISIRI 9238 100 اکراتوکسین  6  

گرم ISIRI 9239 100 زیرالنون  7  

گرم ISIRI 9240 100 داکسی نیوالنون  8  

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یغلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگ زا بودن و یا اطالعاترادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ورده خمیری رشته فوریآفر :آزموننام محصول / 

 ISIRI 11981شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبی  1
INSO 2393 

INSO 5272-1 

INSO 10899-3 

سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و ب - گرم 300

 البدون درز و پارگی باشد و در طول انتق

 ملو یا نگهداری، نمونه را از تاثیر عوا

 محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ته بندی،پارگی بس  -

 عالئم فساد و کپکوجود -

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

گرم ISIRI 6872 100 آفالتوکسین 2  

گرم ISIRI 9238 100 اکراتوکسین  3  

گرم ISIRI 9239 100 زیرالنون  4  

گرم ISIRI 9240 100 داکسی نیوالنون  5  

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ژامبون :آزموننام محصول / 

 INSO 5753شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 5753 

ISIRI 745 

ISIRI 924 

ISIRI 742 

ISIRI 744 

ISIRI 2303 

ISIRI 2634 

ISIRI 1028 

ISIRI 741 

ISIRI 823 

 کیلو گرم 1
و بدون  تمیز، مقاوم نو،بسته بندی باید  -

ا درز و پارگی باشد و در طول انتقال و ی

طی نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 منجمد باشد

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 پنداشتن پلم -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 میکروبیولوژی 2

INSO 5753 
INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

ISIRI 2197 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

 کیلو گرم 1

 ود. شفاف ذکر ش وورت کامل صقرار دهد، به  آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات  ا 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سوسیس و کالباس :آزموننام محصول / 

 ISIRI 2303شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 2303 

ISIRI 745 

ISIRI 924 

ISIRI 742 

ISIRI 2303 

ISIRI 1134 

ISIRI 1028 

ISIRI 741 

ISIRI 923 

 کیلو گرم 1
ن مقاوم و بدوباید نو، تمیز،  بسته بندی -

ا درز و پارگی باشد و در طول انتقال و ی

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 منجمد باشد

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 مصرف نامعتبرتاریخ  -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 میکروبیولوژی 2

ISIRI 2303 

INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

ISIRI 2197 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

 کیلو گرم 1

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 همبرگر خام منجمد :آزموننام محصول / 

 INSO 2304شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 2304 

ISIRI 745 

ISIRI 924 

ISIRI 742 

ISIRI 744 

ISIRI 2303 

ISIRI 1134 

 کیلو گرم 1

ن سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدوب -

ا پارگی باشد و در طول انتقال و یدرز و 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 منجمد باشد

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 میکروبیولوژی 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

INSO 2304 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-1 

 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 تصمیم گیری.قاعده  -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کباب لقمه:آزموننام محصول / 

 INSO 6938شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 6938 

ISIRI 745 

ISIRI 924 

ISIRI 742 

ISIRI 2303 

ISIRI 1134 

ISIRI 1028 

ISIRI 741 

ISIRI 923 

 کیلو گرم 1

سته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و ب -

 البدون درز و پارگی باشد و در طول انتق

 ملو یا نگهداری، نمونه را از تاثیر عوا

 محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 منجمد باشد

 بسته بندی،پارگی   -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 میکروبیولوژی 2

INSO 6938 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-1 

 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 محصوالت پخته شده آماده مصرف منجمد :آزموننام محصول / 

 INSO 9868شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 9868 

ISIRI 745 

ISIRI 924 

ISIRI 742 

ISIRI 2303 

ISIRI 1134 

ISIRI 1028 

ISIRI 741 

ISIRI 923 

 کیلو گرم 1
ز، مقاوم و باید نو، تمیبسته بندی  -

 البدون درز و پارگی باشد و در طول انتق

 ملو یا نگهداری، نمونه را از تاثیر عوا

 محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 منجمد باشد

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 میکروبیولوژی 2

INSO 9868 

INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای جزاء و ویژگیدر خصوص ازا بودن و یا اطالعات غلط مشتری رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 چای فوری خشک :آزموننام محصول / 

 ISRI 4104شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یغذای  1
ISIRI 4104 

ISIRI 3272 

ISIRI 3273 

 گرم 500
و  بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 

 ،ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در  ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 INSO 17026 با قی مانده آفت کش ها 2

INSO 13118 
 کیلوگرم یک

 میکروبیولوژی 3

ISIRI 5272-1 

INSO 17070 

INSO 10899-3 

ISIRI2946 

ISIRI2198 

ISIRI 11166 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب لیمو ترش تغلیظ شده :آزموننام محصول / 

 INSO 14726شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 14726 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه شیشه 

 میلی لیتر 750حداقل 

بسته بندی باید نو، تمیز،  -

مقاوم و بدون درز و پارگی باشد 

طول انتقال و یا نگهداری، و در 

نمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

 حفظ نماید.

  بسته بندی سالم-

مونه، در صورت رویت بدون ن -

کپک زدگی و هر گونه آفات 

 زنده 

 بسته بندی اسپتیک

بر اساس شرایط نگهداری قید 

 شده بروی بسته بندی اسپتیک

 

 

 سته بندی،پارگی ب  -

الئم فساد و عوجود -

 زدگیکپک 

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

شدن پلمپ در  ازب -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 6332 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1 

 یک شیشه

 میلی لیتر 300حداقل 

میلی لیتر ISIRI 9266 200 (Pb) سرب  3  

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 4

INSO 17026 
 لیتریک 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب سیب :آزموننام محصول / 

 ISIRI 365شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 2685 

ISIRI 365 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 

بسته بندی باید نو، تمیز،  -

مقاوم و بدون درز و پارگی باشد 

نگهداری، و در طول انتقال و یا 

نمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

 حفظ نماید.

  بسته بندی سالم-

مونه، در صورت رویت بدون ن -

کپک زدگی و هر گونه آفات 

 زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید 

 شده بروی بسته بندی 

 

 

 سته بندی،پارگی ب  -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

باز شدن پلمپ در  -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل 

میلی لیتر ISIRI 9266 200 (Pb) سرب  3  

 INSO 17026 با قی مانده آفت کش ها 4

INSO 13117 
 یک لیتر

 میلی لیتر ISIRI 7438-2 250 پاتولین  5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری ثال انوان م. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 های افشرده آب گیالس نینوشید :آزموننام محصول / 

 ISIRI 6801شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 6801 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 بسته بندی باید نو، تمیز، - میلی لیتر 750حداقل 

مقاوم و بدون درز و پارگی 

باشد و در طول انتقال و یا 

تاثیر نگهداری، نمونه را از 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 لم بسته بندی سا-

مونه، در صورت رویت ن -

بدون کپک زدگی و هر گونه 

 آفات زنده 

بر اساس شرایط نگهداری 

 قید شده بروی بسته بندی 

 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

مپ در باز شدن پل -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 6332 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل 

 INSO 17026 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 13117 
 یک لیتر

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  4

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل 

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 5

 ISIRI 9266 ( Cuمس ) 6

 ISIRI 9266 ( Feآهن )  7

 ISIRI 9266 (  Znروی ) 8

 2 ISIRI 9265( Snقلع )  9

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اين  -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شربت لیمو :آزموننام محصول / 

 ISIRI 2736شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 2736 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 شیشه 3

دون ببسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و  -

 پارگی باشد و در طول انتقال و یادرز و 

ی نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محیط

 حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک زدگی ن -

 و هر گونه آفات زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید شده بروی 

 بسته بندی 

 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 اشتن پلمپند -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 5272-1 

INSO 6274 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 3196 

 شیشه 2

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  3

 یک شیشه

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

 ISIRI 9266 ( Cuمس ) 5

 ISIRI 9266 ( Feآهن )  6

 ISIRI 9266 (  Znروی ) 7

 2 ISIRI 9265( Snقلع )  8

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب آلبالو تغلیظ شده :آزموننام محصول / 

 ISIRI5528شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 5528 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 

 بسته بندی باید نو، تمیز، -

مقاوم و بدون درز و پارگی 

در طول انتقال و یا باشد و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 لم بسته بندی سا-

مونه، در صورت رویت ن -

بدون کپک زدگی و هر گونه 

 آفات زنده 

بر اساس شرایط نگهداری 

 قید شده بروی بسته بندی 

 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 تاریخ مصرف نامعتبر -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی  2
INSO 6332 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل 

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 3
 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل 

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 4

INSO 17026 
 یک لیتر

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نکتار آلبالو :آزموننام محصول / 

 INSO 10526شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 10526 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

میلی  750حداقل 

 لیتر

بسته بندی باید نو، تمیز،  -

مقاوم و بدون درز و پارگی باشد 

طول انتقال و یا نگهداری، و در 

نمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

 حفظ نماید.

  بسته بندی سالم-

مونه، در صورت رویت بدون ن -

کپک زدگی و هر گونه آفات 

 زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید 

 شده بروی بسته بندی 

 

 

 سته بندی،پارگی ب  -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 تاریخ مصرف نامعتبر -

از شدن پلمپ در ب -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

میلی  300حداقل 

 لیتر

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 

 یک پاکت/بطری

میلی  250حداقل 

 لیتر

 لیتر یک ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنانفل ابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب پرتقال  :آزموننام محصول / 

 ISIRI 507شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرایط ویژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  مقدارتعداد /  آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 507 
ISIRI 2685 

ISIRI 8688 

ISIRI 4308 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 

بسته بندی باید نو، تمیز،  -

مقاوم و بدون درز و پارگی باشد 

و در طول انتقال و یا نگهداری، 

محیطی نمونه را از تاثیر عوامل 

 حفظ نماید.

  بسته بندی سالم-

مونه، در صورت رویت بدون ن -

کپک زدگی و هر گونه آفات 

 زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید 

 شده بروی بسته بندی 

 

 

 سته بندی،پارگی ب  -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

از شدن پلمپ در ب -

داشته صورتیکه پلمپ 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل 

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل 

 یک لیتر ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیلرژی، رادیواکتیو بودن، آبودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نکتار پرتقال :آزموننام محصول / 

 ISIRI 3137شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 3137 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

ISIRI 4308 

INSO 14617-2 

 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 

بسته بندی باید نو، تمیز،  -

مقاوم و بدون درز و پارگی باشد 

و در طول انتقال و یا نگهداری، 

نمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

 حفظ نماید.

  بسته بندی سالم-

مونه، در صورت رویت بدون ن -

کپک زدگی و هر گونه آفات 

 زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید 

 شده بروی بسته بندی 

 

 

 سته بندی،پارگی ب  -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

از شدن پلمپ در ب -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل 

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل 

 یک لیتر ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای شتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالعات غلط م، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آّب انگور تغلیظ شده :آزموننام محصول / 

 ISIRI 2615شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 2615 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 

بسته بندی باید نو، تمیز،  -

مقاوم و بدون درز و پارگی باشد 

و در طول انتقال و یا نگهداری، 

نمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

 حفظ نماید.

  بسته بندی سالم-

مونه، در صورت رویت بدون ن -

کپک زدگی و هر گونه آفات 

 زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید 

 شده بروی بسته بندی 

بر اساس شرایط نگهداری قید 

شده بر روی بسته بندی 

 اسپتیک

 

 سته بندی،پارگی ب  -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

در پ باز شدن پلم -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 6332 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل 

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 یک لیتر

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4
 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیلرژی، رادیواکتیو بودن، آبودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب انبه :آزموننام محصول / 

 ISIRI 10554شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزموننام  ردیف
استاندارد ملی روش 

 آزمون
 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار

 غذایی 1
ISIRI 10554 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 

وم و بسته بندی باید نو، تمیز، مقا -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 یک لیتر

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  4

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل 

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 5

 ISIRI 9266 ( Cuمس ) 6

 ISIRI 9266 ( Feآهن )  7

 ISIRI 9266 (  Znروی ) 8

 ISIRI 9265 ( Snقلع )  9

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ازهای میوه ای بدون گ نینوشید :آزموننام محصول / 

 INSO 2837شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 2837 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 

وم و بسته بندی باید نو، تمیز، مقا -

طول  بدون درز و پارگی باشد و در

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 داشته باشد.صورتیکه پلمپ 

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  3

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل 

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

 ISIRI 9266 ( Cuمس ) 5

 ISIRI 9266 ( Feآهن )  6

 ISIRI 9266 (  Znروی ) 7

 ISIRI 9265 ( Snقلع )  8

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 دار ازهای میوه ای گ نیآب میوه، نکتارهای میوه و نوشید: آزموننام محصول / 

 ISIRI 14345استاندارد:شماره 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 14345 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 ومقاوم  بسته بندی باید نو، تمیز، - میلی لیتر 750حداقل 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 تبرامعنتاریخ مصرف  -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 3414 
ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 
3845 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 3
 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل

4 
با قی مانده آفت 

 کش ها
 یک لیتر ضابطه بهداشت

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب سیب تغلیظ شده:آزموننام محصول / 

 ISIRI 2687شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 2687 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 

بسته بندی باید نو، تمیز،  -

مقاوم و بدون درز و پارگی باشد 

انتقال و یا نگهداری،  و در طول

نمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

 حفظ نماید.

  بسته بندی سالم-

مونه، در صورت رویت بدون ن -

کپک زدگی و هر گونه آفات 

 زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید 

 شده بروی بسته بندی 

بر اساس شرایط نگهداری قید 

شده بر روی بسته بندی 

 اسپتیک

 

 ندی،بپارگی بسته   -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

از شدن پلمپ در ب -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 6332 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 3
 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل

 ISIRI 7438 پاتولین  4
 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 5

INSO 17026 
 یک لیتر

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب گریپ فروت:آزموننام محصول / 

 INSO 2614اره استاندارد:شم

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 2614 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 

م و مقاو بسته بندی باید نو، تمیز، -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 عتبرنامتاریخ مصرف  -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

3 
با قی مانده آفت 

 کش ها
INSO 13118 

INSO 17026 
 یک لیتر

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  4

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 5

 ISIRI 9266 ( Cuمس ) 6

 ISIRI 9266 ( Feآهن )  7

 ISIRI 9266 (  Znروی ) 8

 ISIRI 9265 ( Snقلع )  9

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب آلبالو:آزموننام محصول / 

 ISIRI 3032شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 3032 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

میلی  750حداقل 

 لیتر
اوم بسته بندی باید نو، تمیز، مق -

و بدون درز و پارگی باشد و در 

نگهداری، نمونه طول انتقال و یا 

را از تاثیر عوامل محیطی حفظ 

 نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

 

 سته بندی،پارگی ب  -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

از شدن پلمپ در ب -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 کروبیولوژیمی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

میلی  300حداقل

 لیتر

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 3

 یک پاکت/بطری

میلی  250حداقل

 لیتر

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 4

INSO 17026 
 یک لیتر

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب پرتقال تغلیظ شده :آزموننام محصول / 

 ISIRI 4083شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 4083 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 

بسته بندی باید نو، تمیز،  -

مقاوم و بدون درز و پارگی باشد 

انتقال و یا نگهداری،  و در طول

نمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

 حفظ نماید.

  بسته بندی سالم-

مونه، در صورت رویت بدون ن -

کپک زدگی و هر گونه آفات 

 زنده 

 

 سته بندی،پارگی ب  -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

از شدن پلمپ در ب -

داشته صورتیکه پلمپ 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 6332 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 3
 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 4

INSO 17026 
 یک لیتر

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیلرژی، رادیواکتیو بودن، آبودن

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نکتار توت فرنگی :آزموننام محصول / 

 ISIRI 4712شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزموننام  ردیف
استاندارد ملی روش 

 آزمون
 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار

 ISIRI 4712 غذایی 1
 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 
اوم بسته بندی باید نو، تمیز، مق -

و بدون درز و پارگی باشد و در 

طول انتقال و یا نگهداری، نمونه 

را از تاثیر عوامل محیطی حفظ 

 نماید.

 بسته بندی سالم-

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 و هر گونه آفات زنده کپک زدگی

 

 سته بندی،پارگی ب  -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

از شدن پلمپ در ب -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

 INSO 13117 هابا قی مانده آفت کش  3

INSO 17026 
 یک لیتر

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  4

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 5

 ISIRI 9266 ( Cuمس ) 6

 ISIRI 9266 ( Feآهن )  7

 ISIRI 9266 (  Znروی ) 8

 ISIRI 9265 ( Snقلع )  9

  فاف ذکر شودشرت کامل و قرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این نیازتکمیلی مورد اطالعات . 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب گالبی تغلیظ شده :آزموننام محصول / 

 ISIRI 5514شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزموننام  ردیف
استاندارد ملی روش 

 آزمون
 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار

 غذایی 1
ISIRI 5514 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

میلی  750حداقل 

 لیتر

وم و بسته بندی باید نو، تمیز، مقا -

 بدون درز و پارگی باشد و در طول

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید شده 

 بروی بسته بندی 

بر اساس شرایط نگهداری قید شده 

 بر روی بسته بندی اسپتیک

 

 ،ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 6332 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1 

 یک پاکت/بطری

میلی  300حداقل

 لیتر

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 یک لیتر

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  4

 یک پاکت/بطری

میلی  250حداقل

 لیتر

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 5

 ISIRI 9266 ( Cuمس ) 6

 ISIRI 9266 ( Feآهن )  7

 ISIRI 9266 (  Znروی ) 8

 ISIRI 9265 ( Snقلع )  9

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 
 
 
 
 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب انار تغلیظ شده:آزموننام محصول / 

 ISIRI 5662شماره استاندارد:

 :آزمون ها و  اقالمآزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 5662 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 

بسته بندی باید نو، تمیز،  -

مقاوم و بدون درز و پارگی باشد 

نگهداری،  و در طول انتقال و یا

نمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

 حفظ نماید.

  بسته بندی سالم-

مونه، در صورت رویت بدون ن -

کپک زدگی و هر گونه آفات 

 زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید 

 شده بروی بسته بندی 

بر اساس شرایط نگهداری قید 

شده بر روی بسته بندی 

 اسپتیک

 

 سته بندی،پارگی ب  -

عالئم فساد و وجود -

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

از شدن پلمپ در ب -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 6332 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 یک لیتر

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4
 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنبه صورت کامل ذکر شود خسارت وارد نماید، آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 انبهنکتار  :آزموننام محصول / 

 ISIRI 9405شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 9405 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 بسته بندی باید نو، تمیز، - میلی لیتر 750حداقل 

مقاوم و بدون درز و پارگی 

باشد و در طول انتقال و یا 

را از تاثیر نگهداری، نمونه 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 لم بسته بندی سا-

مونه، در صورت رویت ن -

بدون کپک زدگی و هر گونه 

 آفات زنده 

 

 سته بندی،پارگی ب  -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

از شدن پلمپ در ب -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 یک لیتر

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  4

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 5

 ISIRI 9266 ( Cuمس ) 6

 ISIRI 9266 ( Feآهن )  7

 ISIRI 9266 (  Znروی ) 8

 ISIRI 9265 ( Snقلع )  9

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 گوآوا: نکتار آزموننام محصول / 

 ISIRI 9410شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزموننام  ردیف
استاندارد ملی روش 

 آزمون
 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار

 غذایی 1
ISIRI 9410 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 

وم و بسته بندی باید نو، تمیز، مقا -

 بدون درز و پارگی باشد و در طول

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 ه باشد.صورتیکه پلمپ داشت

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  3

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

 ISIRI 9266 ( Cuمس ) 5

 ISIRI 9266 ( Feآهن )  6

 ISIRI 9266 (  Znروی ) 7

 ISIRI 9265 ( Snقلع )  8

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 تغلیظ شده توت فرنگی آب:آزموننام محصول / 

 ISIRI 10073شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 10073 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 
بسته بندی باید نو، تمیز،  -

مقاوم و بدون درز و پارگی باشد 

در طول انتقال و یا نگهداری، و 

نمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

 حفظ نماید.

  بسته بندی سالم-

مونه، در صورت رویت بدون ن -

کپک زدگی و هر گونه آفات 

 زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید 

 شده بروی بسته بندی 

بر اساس شرایط نگهداری قید 

شده بر روی بسته بندی 

 اسپتیک

 

 دی،ه بنپارگی بست  -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

از شدن پلمپ در ب -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 6332 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 یک لیتر

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  4

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 5

 ISIRI 9266 ( Cuمس ) 6

 ISIRI 9265 ( Snقلع )  7

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگزا بودن و یا اطال، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب آناناس:آزموننام محصول / 

 ISIRI 10241شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 10241 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

میلی  750حداقل 

 لیتر
اوم بسته بندی باید نو، تمیز، مق -

و بدون درز و پارگی باشد و در 

طول انتقال و یا نگهداری، نمونه 

را از تاثیر عوامل محیطی حفظ 

 نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

 

 سته بندی،پارگی ب  -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

از شدن پلمپ در ب -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

میلی  300حداقل

 لیتر

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 یک لیتر

 ISIRI 9266 ( Pb)سرب  4

 یک پاکت/بطری

میلی  250حداقل

 لیتر

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آناناس نکتار:آزموننام محصول / 

 ISIRI 10498شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 10498 غذایی 1
 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 

 بسته بندی باید نو، تمیز، -

مقاوم و بدون درز و پارگی 

باشد و در طول انتقال و یا 

نمونه را از تاثیر نگهداری، 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 لم بسته بندی سا-

مونه، در صورت رویت ن -

بدون کپک زدگی و هر گونه 

 آفات زنده 

 

 سته بندی،پارگی ب  -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

از شدن پلمپ در ب -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  3

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

 ISIRI 9266 ( Cuمس ) 5

 ISIRI 9266 ( Feآهن )  6

 ISIRI 9266 (  Znروی ) 7

 2 ISIRI 9265( Snقلع )  8

 با قی مانده آفت کش ها 9
 ضابطه بهداشت

INSO 17026 
 یک لیتر

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب آناناس تغلیظ شده:آزموننام محصول / 

 ISIRI 11768استاندارد:شماره 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزموننام  ردیف
استاندارد ملی روش 

 آزمون
 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار

 غذایی 1
ISIRI 11768 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه شیشه

 میلی لیتر 750حداقل 

م و مقاوبسته بندی باید نو، تمیز،  -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید شده 

 بروی بسته بندی 

بر اساس شرایط نگهداری قید شده 

 روی بسته بندی اسپتیکبر 

 

 سته بندی،پارگی ب  -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

از شدن پلمپ در ب -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 6332 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1 

 یک شیشه

 میلی لیتر 300حداقل

 با قی مانده آفت کش ها 3
 ضابطه بهداشت

INSO 17026 
 یک لیتر

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  4

 یک شیشه

 میلی لیتر 250حداقل

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 5

 ISIRI 9266 ( Cuمس ) 6

 ISIRI 9266 ( Feآهن )  7

 ISIRI 9266 (  Znروی ) 8

 2 ISIRI 9265( Snقلع )  9

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شربت آناناس:آزموننام محصول / 

 INSO12280شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 12280 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه شیشه

 میلی لیتر 750حداقل 
اوم بسته بندی باید نو، تمیز، مق -

و بدون درز و پارگی باشد و در 

نمونه طول انتقال و یا نگهداری، 

را از تاثیر عوامل محیطی حفظ 

 نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 5272-1 

INSO 6274 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 3196 

 یک شیشه

 میلی لیتر 300حداقل

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  3

 یک شیشه

 میلی لیتر 250حداقل
 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

 2 ISIRI 9265( Snقلع )  5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 د بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اين ميزان قلع در مور -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب انبه تغلیظ شده :آزموننام محصول / 

 INSO 11072شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزموننام  ردیف
استاندارد ملی روش 

 آزمون
 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار

 غذایی 1
ISIRI 11072 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه شیشه

اوم بسته بندی باید نو، تمیز، مق - میلی لیتر 750حداقل 

و بدون درز و پارگی باشد و در 

انتقال و یا نگهداری، نمونه طول 

را از تاثیر عوامل محیطی حفظ 

 نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید 

 شده بروی بسته بندی 

بر اساس شرایط نگهداری قید 

 شده بر روی بسته بندی اسپتیک

 

 سته بندی،پارگی ب  -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

از شدن پلمپ در ب -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 6332 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1 

 یک شیشه

 میلی لیتر 300حداقل

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 3

 یک شیشه

 میلی لیتر 250حداقل

 ISIRI 9266 ( Cuمس ) 4

 ISIRI 9266 ( Feآهن )  5

 ISIRI 9266 (  Znروی ) 6

 2 ISIRI 9265( Snقلع )  7

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 8

INSO 17026 
 یک شیشه

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یت غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگزا بودن و یا اطالعارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب انبه:آزموننام محصول / 

 INSO 10554شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 10554 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 پاکت/بطریسه 

میلی  750حداقل 

 لیتر
بسته بندی باید نو، تمیز،  -

مقاوم و بدون درز و پارگی باشد 

و در طول انتقال و یا نگهداری، 

نمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

 حفظ نماید.

  بسته بندی سالم-

مونه، در صورت رویت بدون ن -

کپک زدگی و هر گونه آفات 

 زنده 

 سته بندی،پارگی ب  -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 نداشتن پلمپ -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

از شدن پلمپ در ب -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

میلی  300حداقل

 لیتر

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  3

 یک پاکت/بطری

میلی  250حداقل

 لیتر

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

 2 ISIRI 9265( Snقلع )  5

 ISIRI 9266 (Cuمس ) 6

 ISIRI 9266 (Znروی ) 7

 ISIRI 9266 (Feآهن ) 8

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 9

INSO 17026 
 یک لیتر

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 میوه رهپو:آزموننام محصول / 

 ISIRI11692شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 11692 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

، بسته بندی باید نو، تمیز - گرم 500

مقاوم و بدون درز و پارگی 

باشد و در طول انتقال و یا 

تاثیر نگهداری، نمونه را از 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 لم بسته بندی سا-

مونه، در صورت رویت ن -

بدون کپک زدگی و هر 

 گونه آفات زنده 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 گرم INSO 3414 300 میکروبیولوژی 2

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  3

 گرم 200

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

 2 ISIRI 9265( Snقلع )  5

 ISIRI 9266 (Cuمس ) 6

 ISIRI 9266 (Znروی ) 7

 ISIRI 9266 (Feآهن ) 8

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 9

INSO 17026 
 یک کیلو گرم

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا دیواکتیو بودن، آلرژیرا

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مالت نینوشید:آزموننام محصول / 

 ISIRI 2279شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 2279 غذایی 1

ISIRI 2280 
 بطری 5

 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم  -

 البدون درز و پارگی باشد و در طول انتق

 ملو یا نگهداری، نمونه را از تاثیر عوا

 محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید شده 

 بروی بسته بندی 

بر اساس شرایط نگهداری قید شده بر 

 روی بسته 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

ز شدن پلمپ در با -

 پلمپ داشته باشد.صورتیکه 

 میکروبیولوژی 2
ISIRI 6307 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1 

 بطری 2

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  3

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4 یک بطری

 2 ISIRI 9265( Snقلع )  5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
 فلزي صادق است . قوطياين ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي  -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نوشابه های گاز دار:آزموننام محصول / 

 INSO 1250شماره استاندارد:

 :آزمونقالم ها و  اآزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 1250 غذایی 1

ISIRI 1249 
 پاکت/ بطری 5

 بدون بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و -

ا درز و پارگی باشد و در طول انتقال و ی

ی عوامل محیطنگهداری، نمونه را از تاثیر 

 حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید شده بروی 

 بسته بندی 

بر اساس شرایط نگهداری قید شده بر 

 روی بسته بندی

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 ریخ مصرف نامعتبرتا -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 3845 

INSO 5272-1 

INSO 3845 

ISIRI 10899-1 

 پاکت/ بطری 2

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  3

یک پاکت/ 

 بطری
 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

 2 ISIRI 9265( Snقلع )  5

  فاف ذکر شودشرت کامل و قرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این مورد نیازتکمیلی اطالعات . 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پالپ انبه:آزموننام محصول / 

 ISIRI9212شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 9212 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 
 یک کیلو گرم

 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم  -

 البدون درز و پارگی باشد و در طول انتق

ل تاثیر عوامو یا نگهداری، نمونه را از 

 محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید شده 

 بروی بسته بندی 

بر اساس شرایط نگهداری قید شده بر 

 روی بسته بندی

 

 سته بندی،پارگی ب  -

جود عالئم فساد و و-

 کپک زدگی

 پلمپنداشتن  -

 صرف نامعتبرتاریخ م -

از شدن پلمپ در ب -

صورتیکه پلمپ داشته 

 باشد.

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 9212 

INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 گرم 300

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  3

 گرم 200

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

 2 ISIRI 9265( Snقلع )  5

 ISIRI 9266 (Cuمس ) 6

 ISIRI 9266 (Znروی ) 7

 ISIRI 9266 (Feآهن ) 8

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 9

INSO 17026 
 یک کیلو گرم

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب زرد آلو:آزموننام محصول / 

 ISIRI10499استاندارد:شماره 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 10499 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 بسته بندی باید نو، تمیز، - میلی لیتر 750حداقل 

مقاوم و بدون درز و پارگی 

باشد و در طول انتقال و یا 

نگهداری، نمونه را از تاثیر 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 لم بسته بندی سا-

مونه، در صورت رویت ن -

بدون کپک زدگی و هر گونه 

 آفات زنده 

بر اساس شرایط نگهداری 

 قید شده بروی بسته بندی 

بر اساس شرایط نگهداری 

 قید شده بر روی بسته بندی 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

 INSO 16722 ( Asارسنیک )  3

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

 2 ISIRI 9265( Snقلع )  5

 ISIRI 9266 (Cuمس ) 6

 ISIRI 9266 (Znروی ) 7

 ISIRI 9266 (Feآهن ) 8

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 9

INSO 17026 
 یک لیتر

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نکتار مخلوط میوه ها :آزموننام محصول / 

 ISIRI3688شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 3688 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 

 بسته بندی باید نو، تمیز، -

مقاوم و بدون درز و پارگی 

انتقال و یا  باشد و در طول

نگهداری، نمونه را از تاثیر 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 لم بسته بندی سا-

مونه، در صورت رویت ن -

بدون کپک زدگی و هر گونه 

 آفات زنده 

بر اساس شرایط نگهداری 

 قید شده بروی بسته بندی 

بر اساس شرایط نگهداری 

 قید شده بر روی بسته بندی 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 3
 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل

 INSO 13117 قی مانده آفت کش هابا  4

INSO 17026 
 یک لیتر

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نکتار انار:آزموننام محصول / 

 ISIRI14347شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 14347 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 
 بسته بندی باید نو، تمیز، -

مقاوم و بدون درز و پارگی 

 باشد و در طول انتقال و یا

نگهداری، نمونه را از تاثیر 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 لم بسته بندی سا-

مونه، در صورت رویت ن -

بدون کپک زدگی و هر گونه 

 آفات زنده 

بر اساس شرایط نگهداری 

 قید شده بروی بسته بندی 

بر اساس شرایط نگهداری 

 قید شده بر روی بسته بندی 

 ته بندی،پارگی بس  -

و کپک ساد وجود عالئم ف-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 3
 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 250حداقل

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 4

INSO 17026 
 یک لیتر

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 و(سیب و زرد آل-گالبی-آلو-نکتار)هلو: آزموننام محصول / 

 ISIRI 2613شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 2613 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

میلی  750حداقل 

 لیتر

اوم بسته بندی باید نو، تمیز، مق -

پارگی باشد و در و بدون درز و 

طول انتقال و یا نگهداری، نمونه 

را از تاثیر عوامل محیطی حفظ 

 نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید 

 شده بروی بسته بندی 

بر اساس شرایط نگهداری قید 

 شده بر روی بسته بندی 

 

 پارگی بسته بندی،  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

میلی  300حداقل

 لیتر

 ISIRI 9266 ( Pb) سرب 3

 یک پاکت/بطری

میلی  250حداقل

 لیتر

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 4

INSO 17026 
 یک لیتر

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب لیمو ترش:آزموننام محصول / 

 INSO 117شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 117 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم  - شیشه/بطری 2

 البدون درز و پارگی باشد و در طول انتق

مل نمونه را از تاثیر عواو یا نگهداری، 

 محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 زدگی و هر گونه آفات زنده 

بر اساس شرایط نگهداری قید شده 

 بروی بسته بندی 

بر اساس شرایط نگهداری قید شده بر 

 روی بسته بندی 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

الئم فساد و کپک وجود ع-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 یبطر /شهیش یک ISIRI 8788 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9266 ( Cdکادمیم )  3

 یبطر /شهیش یک

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای و ویژگی شتری در خصوص اجزاءزا بودن و یا اطالعات غلط مرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نکتار آلوئه ورا:آزموننام محصول / 

 INSO 14658شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 14658 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 سه پاکت/بطری

 میلی لیتر 750حداقل 

و  بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون کپک ن -

 ه آفات زنده زدگی و هر گون

بر اساس شرایط نگهداری قید شده 

 بروی بسته بندی 

بر اساس شرایط نگهداری قید شده بر 

 روی بسته بندی 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 3
 یک پاکت/بطری

 میلی لیتر 300حداقل

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 گیری.قاعده تصمیم  -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پاستوریزهشیر :آزموننام محصول / 

 INSO 93شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 93 

INSO 11328 

ISIRI 2852 

ISIRI 12502 

ISIRI 384 

ISIRI 638 

 پاکت/ شیشه 3

 میلی لیتر 750حداقل 

وم و بسته بندی باید نو، تمیز، مقا -

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 بسته بندی سالم -

مونه، در صورت رویت بدون ن -

 کپک زدگی و هر گونه آفات زنده 

 ه بندی های غیر قابل نفوذبست -

 سته بندی،پارگی ب  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 2406 

INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

INSO 5234 

 پاکت / شیشه 2

 میلی لیتر 300حداقل 

 یک پاکت/ شیشه ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 3

 یک پاکت/ شیشه 1M ISIRI 7133آفالتوکسین  4

5 GC INSO 93 100 گرم 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خامه طعم دار:آزموننام محصول / 

 INSO 13635شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 

INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

 پاکت 3

 گرم 300حداقل 

 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ز انتقال و یا نگهداری، نمونه را ا

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 بدون باد کردگی-

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 داشته باشد.صورتیکه پلمپ 

 1M ISIRI 7133آفالتوکسین  2
 یک پاکت

 گرم 100حداقل 

3 GC INSO 13635 100 گرم 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 امه ای(خ -چکیده -ماست )ساده:آزموننام محصول / 

 INSO 695شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 695 

ISIRI 2852 

ISIRI 1753 

 یک بسته

 گرم 300حداقل
 و بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ز انتقال و یا نگهداری، نمونه را ا

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 بدون باد کردگی-

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 داشته باشد.صورتیکه پلمپ 

 میکروبیولوژی 2

INSO 2406 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

 یک بسته

 گرم 300حداقل

 1M ISIRI 7133آفالتوکسین  3
 یک بسته

 گرم 250حداقل 

4 GC INSO 695 100 گرم 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای اء و ویژگیری در خصوص اجززا بودن و یا اطالعات غلط مشترادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ی(اچکیده خامه  -ماست طعم دار )چکیده :آزموننام محصول / 

 INSO 4046شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 4046 

ISIRI 2852 

ISIRI 1753 

ISIRI 695 

 یک بسته

بسته بندی باید نو، تمیز،  گرم 300حداقل

مقاوم و بدون درز و پارگی 

باشد و در طول انتقال و یا 

نگهداری، نمونه را از تاثیر 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، 

 تاریخ معتبر

 بدون باد کردگی-

 

 ندی،بپارگی بسته   -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 2406 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

 یک بسته

 گرم 300حداقل

 1M ISIRI 7133آفالتوکسین  3
 یک بسته

 گرم 250حداقل 

4 GC INSO 4046 100 گرم 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کره پاستوریزه:آزموننام محصول / 

 INSO 162شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 3451 

 گرم 300

بسته بندی باید نو، تمیز، 

مقاوم و بدون درز و پارگی 

باشد و در طول انتقال و یا 

نگهداری، نمونه را از تاثیر 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، 

 تاریخ معتبر

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 گرم 1M ISIRI 7133 100آفالتوکسین  2

3 GC INSO 162 100 گرم 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شیر استرلیزه:آزموننام محصول / 

 INSO 1528شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 1528 
INSO 11328 

ISIRI 2852 

ISIRI 12502 

ISIRI 384 

ISIRI 638 

 بسته 3

 گرم 500حداقل

 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم 

پارگی باشد و در طول بدون درز و 

ز انتقال و یا نگهداری، نمونه را ا

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 بدون باد کردگی-

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 INSO 2406 میکروبیولوژی 2

INSO 5272-1 

 یک بسته

 گرم 300حداقل

 1M ISIRI 7133آفالتوکسین  3
 یک بسته

 گرم 250حداقل 

4 GC INSO 1528 100 گرم 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یت غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگزا بودن و یا اطالعارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ر خامه اینیپ:آزموننام محصول / 

 INSO 5881شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

INSO 5272-1 

ISIRI 4413 

 یک بسته

 گرم 300حداقل
 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ز انتقال و یا نگهداری، نمونه را ا

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 1M ISIRI 7133آفالتوکسین  2

 یک بسته

 گرم 250حداقل 

3 GC INSO 5881 100 گرم 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ر تازهنیپ:آزموننام محصول / 

 INSO 6629شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 4413 

 یک بسته

 گرم 300حداقل
 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و

درز و پارگی باشد و در طول  بدون

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 بدون باد کردگی-

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 اشد.صورتیکه پلمپ داشته ب

 1M ISIRI 7133آفالتوکسین  2
 یک بسته

 گرم 250حداقل 

3 GC INSO 6629 100 گرم 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ر پیتزانیپ:آزموننام محصول / 

 ISIRI4658استاندارد:شماره 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 4413 

 یک بسته

 گرم 300حداقل
بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

 پ درباز شدن پلم -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

2 GC INSO 695 100 گرم 

 1M ISIRI 7133آفالتوکسین  3
 یک بسته

 گرم 250حداقل 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ر الکتیکینیپ:آزموننام محصول / 

 ISIRI13863استاندارد:شماره 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 4413 

 یک بسته

 گرم 300حداقل

 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 بدون باد کردگی-

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

باز شدن پلمپ در  -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 1M ISIRI 7133آفالتوکسین  2
 یک بسته

 گرم 250حداقل 

3 GC ISIRI 13863 100 گرم 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 گیری.قاعده تصمیم  -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پروبیوتیکدوغ :آزموننام محصول / 

 ISIRI11324شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI11324 
ISIRI 2852 

ISIRI 637 

ISIRI 384 

ISIRI 694 

ISIRI 1249 

 بطری 2

 گرم 300حداقل 

 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم

و بدون درز و پارگی باشد و در 

طول انتقال و یا نگهداری، 

نمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

 حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ 

 معتبر

 بدون باد کردگی-

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 تبرامعنتاریخ مصرف  -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI11324 میکروبیولوژی 2

INSO 2406 

 بطری 2

 گرم 300حداقل 

3 

 
 1M ISIRI 7133آفالتوکسین 

 یک بطری

 گرم 250حداقل 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ر رسیده در آب نمکنیپ:آزموننام محصول / 

 INSO 2344-1شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

INSO 5272-1 

ISIRI 4413 

 یک بسته

تمیز، مقاوم و بسته بندی باید نو،  گرم 300حداقل 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 بدون باد کردگی-

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

لمپ در پباز شدن  -

 رتیکه پلمپ داشته باشد.صو

 1M ISIRI 7133آفالتوکسین 2
 یک بسته

 گرم 300حداقل 

3 GC INSO 2344-1 100 گرم 

 یک بسته ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

 ISIRI 9265 (Sn) قلع  5 گرم 200حداقل 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای اء و ویژگیری در خصوص اجززا بودن و یا اطالعات غلط مشترادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ماست پربیوتیک:آزموننام محصول / 

 ISIRI 11325شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI  11325 
ISIRI 2852 

ISIRI 1753 

ISIRI 695 

 دو بسته

 گرم 300حداقل 

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 اشتن پلمپند -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 2406 

ISIRI 11166 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

 یک بسته

 گرم 300حداقل 

 1M ISIRI 7133آفالتوکسین  3
 یک بسته

 گرم 250حداقل 

4 GC ISIRI  11325 100 گرم 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ر پروسسنیپ:آزموننام محصول / 

 INSO 4659شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

INSO 5272-1 

ISIRI 4413 

 یک بسته

مقاوم و  بسته بندی باید نو، تمیز، گرم 300حداقل 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 1M ISIRI 7133آفالتوکسین  2

 یک بسته

 گرم 250حداقل 

3 GC INSO 4659 100 گرم 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب انگور:آزموننام محصول / 

 ISIRI 1634استاندارد:شماره 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 1634 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 پاکت 3

 گرم 300حداقل 

 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم 

درز و پارگی باشد و در طول بدون 

ز انتقال و یا نگهداری، نمونه را ا

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت

 گرم 300حداقل 

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 

 یک پاکت

 گرم 300حداقل 

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

 یک پاکت

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم  5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا لرژیرادیواکتیو بودن، آ

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نکتار انگور :آزموننام محصول / 

 INSO 17525شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 17525 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 پاکت 3

 گرم 300حداقل 
بسته بندی باید نو، تمیز، 

مقاوم و بدون درز و پارگی 

باشد و در طول انتقال و یا 

نگهداری، نمونه را از تاثیر 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، 

 تاریخ معتبر

 

 دی،بن پارگی بسته  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت

 گرم 300حداقل 

 یک پاکت ISIRI 9622 ( Pbسرب ) 3

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 4

INSO 17026 

 یک پاکت

 گرم 300حداقل 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آلوئه ورا نینوشید :آزموننام محصول / 

 INSO 14660شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 14660 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 پاکت 3

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و  گرم 300حداقل 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثیا نگهداری، نمونه را از ت انتقال و

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 یک پاکت

 گرم 300حداقل 

 ISIRI 9622 ( Pbسرب ) 3

 یک پاکت

 2 ISIRI 9265(Sn)قلع 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

فجاری وان مثال ان. به عنخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 است .لع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق اين ميزان ق -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو نخود سبز :آزموننام محصول / 

 ISIRI 118شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا انتقال و یدرز و پارگی باشد و در طول 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 2

 یک قوطی

 2 ISIRI 9265(Sn)قلع 3

 بسته بندی 4

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو و نخود آبگوشتی:آزموننام محصول / 

 ISIRI 8571شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا انتقال و یدرز و پارگی باشد و در طول 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 

 ته بندی،پارگی بس  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 2

 یک قوطی

 ISIRI 9266 ( Cu)مس 3

 INSO 16722 ( As)آرسنیک 4

 ISIRI 9266 ( Fe)آهن 5

 2 ISIRI 9265(Sn)قلع 6

 ISIRI 9266 ( Zn)روی 7

 بسته بندی 8

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای جزاء و ویژگیدر خصوص ازا بودن و یا اطالعات غلط مشتری رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو سبزی مخلوط:آزموننام محصول / 

 ISIRI 5663شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی ISIRI 5663 3 غذایی 1

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در باز  -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 3

 یک قوطی

 ISIRI 9265 ( Cu)مس 4

 SIRI 9266 ( As)آرسنیک 5

 SIRI 9266 ( Fe)آهن 6

 2 SIRI 9266(Sn)قلع 7

 INSO 16722 ( Zn)روی 8

 بسته بندی 9

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو لوبیا سبز:آزموننام محصول / 

 ISIRI 119شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

 نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل

 محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 2 ISIRI 9265(Sn)قلع 2

 قوطی یک

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 3

 بسته بندی 4

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو لوبیا چیتی با سوسیس و سس گوجه فرنگی:آزموننام محصول / 

 ISIRI 5559شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ر اثینمونه را از تانتقال و یا نگهداری، 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 2 ISIRI 9265(Sn)قلع 2

 قوطی یک
 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 3

 INSO 22707 (Hg) جیوه 4

 INSO 16722 ( As)آرسنیک 5

 ISIRI 9266 ( Cu)مس 6

 بسته بندی 7

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یت غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگزا بودن و یا اطالعارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اين ميز -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو ماهی تن و لوبیا چیتی در سس گوجه:آزموننام محصول / 

 INSO 4474شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 4474 3 غذایی 1
رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 مصرف نامعتبر تاریخ -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 یقوط کی 2 ISIRI 9265(Sn)قلع 3

 بسته بندی 4

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

نفجاری نوان مثال اعود. به خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر ش آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالعات غلط مشتری ، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ورمه سبزیقکنسرو سبزی سرخ شده برای خورشت :آزموننام محصول / 

 ISIRI 9469شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

عالئم فساد و کپک  وجود-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی یک 2 ISIRI 9265(Sn)قلع 2

 بسته بندی 3

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو زیتون پرورده:آزموننام محصول / 

 INSO 8692شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 8692 

INSO 987 

ISIRI 116 

 قوطی 3
 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

تاثیر عوامل  نگهداری، نمونه را از

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 یک قوطی 2 ISIRI 9265(Sn)قلع 3

 بسته بندی 4

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شدهکنسرو زیتون فرایند :آزموننام محصول / 

 INSO 987شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 987 3 غذایی 1

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا و یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 2 ISIRI 9265(Sn)قلع 3

 یک قوطی

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 4

 بسته بندی 5

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 سته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اين ميزان قلع در مورد ب -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کمپوت سیب:آزموننام محصول / 

 ISIRI 10757شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 10757 
INSO 2485-4 

ISIRI 11541 

ISIRI 11130 

 قوطی 3

نو، تمیز، مقاوم و بسته بندی باید 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

پلمپ در باز شدن  -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 یک قوطی

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 4

 یک قوطی

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 5

 ISIRI 9266 (Cu) مس 6

 ISIRI 9266 (Zn) روی 7

 ISIRI 9266 (Fe) آهن 8

 2 ISIRI 9265(Sn)قلع 9

 بسته بندی 10

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی  5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کمپوت گالبی:آزموننام محصول / 

 INSO 2485-3استاندارد:شماره 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 2485-3 

ISIRI 11541 

INSO 2634 

 قوطی 3

 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و

باشد و در طول بدون درز و پارگی 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 یک قوطی

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 4
 یک قوطی

 2 ISIRI 9265(Sn)قلع 5

 بسته بندی  6

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کمپوت مخلوط میوه های گرمسیری:آزموننام محصول / 

 ISIRI 10555شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی ISIRI 10555 3 غذایی 1

 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ز انتقال و یا نگهداری، نمونه را ا

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ 

 معتبر، دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها  3

INSO 17026 
 یک قوطی

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 4

 یک قوطی

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 5

 ISIRI 9266 (Cu) مس 6

 ISIRI 9266 (Zn) روی 7

 ISIRI 9266 (Fe) آهن 8

 2 ISIRI 9265(Sn)قلع 9

 بسته بندی  10

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کمپوت هلو:آزموننام محصول / 

 INSO 2485-8شماره استاندارد:

 :نآزموها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزموننام  ردیف
استاندارد ملی روش 

 آزمون
 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار

 غذایی 1

INSO 2485-8 

ISIRI 11541 

INSO 2634 

ISIRI 11130 

 یقوط 3

 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3
 یک قوطی

 2 ISIRI 9265(Sn)قلع 4

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 5

INSO 17026 
 یک قوطی

 بسته بندی  6

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ي فلزي صادق است .قوط اين ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 رب گوجه فرنگی:آزموننام محصول / 

 INSO 761شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 761 

ISIRI 116 

ISIRI 2632 

ISIRI 11541 

 یقوط 3

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 یقوط INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 یک قوطی

 2 ISIRI 9265(Sn)قلع 4

 بسته بندی 5

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 یک قوطی

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ن ميزان قلع در مورد بسته بندي هاي قوطي فلزي صادق است .اي -2



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 با سویا نیسس ماکارو:آزموننام محصول / 

 ISIRI 5216شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 باشد. صورتیکه پلمپ داشته

 یک قوطی ISIRI 9265 (Sn) قلع 2

 بسته بندی 3

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کمپوت آلبالو:آزموننام محصول / 

 INSO 2485-5استاندارد: شماره

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 2485-5 

ISIRI 11541 

ISIRI 11130 

 قوطی 3

 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم 

باشد و در طول بدون درز و پارگی 

ز انتقال و یا نگهداری، نمونه را ا

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ 

 معتبر، دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 یک قوطی

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 4
 یک قوطی

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 5

 بسته بندی  6

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا لرژیرادیواکتیو بودن، آ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کمپوت آلوئه ورا:آزموننام محصول / 

 INSO 14659شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 14659 

ISIRI 11541 

INSO 2634 

ISIRI 11130 

 قوطی 3

 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 رطوبتدور از نور و 

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 یک قوطی

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 4

 بسته بندی 5

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کمپوت آناناس:آزموننام محصول / 

 ISIRI 12179شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 12179 

ISIRI 11541 

ISIRI 11130 

 قوطی 3
 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم 

بدون درز و پارگی باشد و در 

نمونه طول انتقال و یا نگهداری، 

را از تاثیر عوامل محیطی حفظ 

 نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ 

 معتبر، دور از نور و رطوبت

 

 ندیبپارگی بسته   -

الئم فساد و کپک عوجود -

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 امعتبرنتاریخ مصرف  -

از شدن پلمپ در صورتیکه ب -

 پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 یک قوطی

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 4

 بسته بندی 5

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 گیری.قاعده تصمیم  -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کمپوت زرد آلو:آزموننام محصول / 

 INSO 2485-4شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 2485-4 

ISIRI 11541 

INSO 2634 

 قوطی 3

 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم

بدون درز و پارگی باشد و در و 

طول انتقال و یا نگهداری، 

نمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

 حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ 

 معتبر، دور از نور و رطوبت

 

 بندی پارگی بسته  -

د عالئم فساد و کپک وجو-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 ف نامعتبرتاریخ مصر -

از شدن پلمپ در صورتیکه ب -

 داشته باشد.پلمپ 

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 یک قوطی

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 4
 یک قوطی

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 5

 بسته بندی  6

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی  5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کمپوت کیوی:آزموننام محصول / 

 ISIRI 4776شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 4776 

ISIRI 11541 

INSO 2634 

ISIRI 11130 

 قوطی 3

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 اثیرتنگهداری، نمونه را از انتقال و یا 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ندیبپارگی بسته   -

الئم فساد و کپک عوجود -

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 امعتبرنتاریخ مصرف  -

از شدن پلمپ در صورتیکه ب -

 پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 INSO 16722 (As)آرسینک 3

 قوطی یک

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

 ISIRI 9266 ( Cuمس) 5

 ISIRI 9266 ( Zn)روی 6

 ISIRI 9266 ( Feآهن) 7

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 8

 بسته بندی 9

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  فاف ذکر شودشرت کامل و قرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این مورد نیازتکمیلی اطالعات . 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کمپوت گیالس:آزموننام محصول / 

 ISIRI 9720شماره استاندارد:

 :آزمونم ها و  اقالآزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 9720 

ISIRI 11541 

INSO 2634 
 قوطی 3

 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ز انتقال و یا نگهداری، نمونه را ا

 عوامل محیطی حفظ نماید. تاثیر

سری ساخت یکسان ، تاریخ 

 معتبر، دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 INSO 16722 (As)آرسینک 3

 قوطییک  

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 4

 ISIRI 9266 ( Cuمس) 5

 ISIRI 9266 ( Zn)روی 6

 ISIRI 9266 ( Feآهن) 7

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 8

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 9

INSO 17026 
 قوطییک  

 بسته بندی  10

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کمپوت نارنگی:آزموننام محصول / 

 ISIRI 5086شماره استاندارد:

 :زمونآها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 5086 

ISIRI 11541 

INSO 2634 

ISIRI 11130 

 قوطی 3

 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 ازانتقال و یا نگهداری، نمونه را 

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ 

 معتبر، دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 INSO 13117 آفت کش ها با قی مانده 3

INSO 17026 
 قوطییک  

 INSO 16722 (As)آرسینک 4

 

 قوطییک  

 ISIRI 9266 ( Pbسرب ) 5

 ISIRI 9266 ( Cuمس) 6

 ISIRI 9266 ( Zn)روی 7

 ISIRI 9266 ( Feآهن) 8

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 9

 بسته بندی 10

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو خوراک مرغ:آزموننام محصول / 

 ISIRI 4854شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1
بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ر اثیتانتقال و یا نگهداری، نمونه را از 

 محیطی حفظ نماید. عوامل

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 بندی پارگی بسته  -

د عالئم فساد و کپک وجو-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 ف نامعتبرتاریخ مصر -

از شدن پلمپ در صورتیکه ب -

 پلمپ داشته باشد.

 قوطییک  ISIRI 9265 (Sn)قلع 2

 بسته بندی 3

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو خورشت کرفس:آزموننام محصول / 

 ISIRI 7719شماره استاندارد:

 :آزمونا و  اقالم هآزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.محیطی حفظ نمانمونه را از تاثیر عوامل 

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطییک  ISIRI 9265 (Sn)قلع 2

 بسته بندی 3

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو دال عدس: آزموننام محصول / 

 ISIRI 9493شماره استاندارد: 

 :آزمونو  اقالم  هاآزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1
رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

ی محیطنگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطییک  ISIRI 9265 (Sn)قلع 2

 بسته بندی 3

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شیرین کنسرو ذرت: آزموننام محصول / 

 INSO 2789شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 2789 

ISIRI 5663 

ISIRI 7719 

ISIRI 4854 

 قوطی 3 

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ر اثینگهداری، نمونه را از تانتقال و یا 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9266 (Pbسرب)  3

 قوطییک  
 ISIRI 9265 (Sn)قلع 4

 INSO 13112 با قی مانده آفت کش ها 5

INSO 17026 
 قوطییک 

 بسته بندی  6

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای جزاء و ویژگیدر خصوص ازا بودن و یا اطالعات غلط مشتری رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو عدسی: آزموننام محصول / 

 INSO 6695شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326  5 میکروبیولوژی 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 تاریخ مصرف نامعتبر -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9266 (Pbسرب)  2

 قوطییک  

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 3

 بسته بندی 4

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای جزاء و ویژگیدر خصوص ازا بودن و یا اطالعات غلط مشتری رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو قارچ: آزموننام محصول / 

 ISIRI 2871شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 2871 

ISIRI 5663 

ISIRI 7719 

ISIRI 4854 

 قوطی 3 

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

کپک  وفساد وجود عالئم -

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326  5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9266 (Pbسرب)  3

 قوطییک  

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 4

 بسته بندی 5

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ودنجاری بل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو قرمه سبزی: آزموننام محصول / 

 ISIRI4293شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  مقدارتعداد /  آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 یک قوطی ISIRI 9265 (Sn)قلع 2

 بسته بندی 3

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو لوبیا چیتی با گوشت: آزموننام محصول / 

 ISIRI 6154شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نمانمونه 

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 یک قوطی ISIRI 9265 (Sn)قلع 2

 بسته بندی 3

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو ماهی تن در روغن: آزموننام محصول / 

 INSO 2870شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم مونآزشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 2870 

INSO 259-2 

INSO 4179 

INSO 22346 

 قوطی 3

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 یک قوطی ISIRI 9265 (Sn)قلع 3

 یک قوطی INSO 2870 هیستامین 4

 بسته بندی 5

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو میگو در آب نمک: آزموننام محصول / 

 INSO 713شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 یمحیط نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 یک قوطی ISIRI 9265 (Sn)قلع 2

 بسته بندی 3

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 و آب نمک سس ،کنسرو ماهی ماکرول در روغن : آزموننام محصول / 

 INSO 3033شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 3033 3 غذایی 1

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طیاز تاثیر عوامل محی نگهداری، نمونه را

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 قوطییک  INSO 3033 هیستامین  3

 INSO 22707 (Hgجیوه) 4

 قوطییک 

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 5

 ISIRI 9266 (Pbسرب) 6

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم) 7

 بسته بندی  8

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو خیار شور: آزموننام محصول / 

 ISIRI 116شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 116 

INSO 761 

ISIRI 11541 

ISIRI 2632 

 قوطی 3

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

ی، نگهدارپارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 یقوط INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 3

 قوطییک 

 ISIRI 9266 (Pbسرب) 4

 بسته بندی 5

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 تصمیم گیری.قاعده  -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو مرغ: آزموننام محصول / 

 ISIRI 8530شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

باشد و در طول انتقال و یا و پارگی 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 یک قوطی ISIRI 9265 (Sn)قلع 2

 بسته بندی 3

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو خورشت قیمه: آزموننام محصول / 

 ISIRI 4294شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

ری، انتقال و یا نگهداپارگی باشد و در طول 

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 2

 یک قوطی

 INSO 16722 (As)آرسنیک 3

 ISIRI 9266 (Pbسرب) 4

 ISIRI 9266 (Feآهن) 5

 ISIRI 9266 (Cuمس) 6

 ISIRI 9266 (Znروی) 7

 بسته بندی 8

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا لرژیرادیواکتیو بودن، آ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو بادمجان و گوجه در روغن: آزموننام محصول / 

 ISIRI 12238شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 پارگی بسته بندی  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 2

 یک قوطی

 INSO 16722 (As)آرسنیک 3

 ISIRI 9266 (Pbسرب) 4

 ISIRI 9266 (Feآهن) 5

 ISIRI 9266 (Cuمس) 6

 ISIRI 9266 (Znروی) 7

 بسته بندی 8

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 گوجه فرنگیکنسرو لوبیا قرمز در سس : آزموننام محصول / 

 ISIRI 8572شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

باشد و در طول بدون درز و پارگی 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 2

 یک قوطی

 INSO 16722 (As)آرسنیک 3

 ISIRI 9266 (Pbسرب) 4

 ISIRI 9266 (Feآهن) 5

 ISIRI 9266 (Cuمس) 6

 ISIRI 9266 (Znروی) 7

 بسته بندی 8

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو خورشت قیمه با سویا: آزموننام محصول / 

 ISIRI 11327شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم زمونآشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.عوامل محیطی حفظ نمانمونه را از تاثیر 

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 بسته بندی  2 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنانف لابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو ماهی تن با قارچ: آزموننام محصول / 

 ISIRI 10749شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی ISIRI 10749 3 غذایی 1

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 معتبر، دور از سری ساخت یکسان ، تاریخ

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 3

 یک قوطی

 INSO 16722 (As)آرسنیک 4

 ISIRI 9266 (Pbسرب) 5

 ISIRI 9266 (Feآهن) 6

 ISIRI 9266 (Cuمس) 7

 ISIRI 9266 (Znروی) 8

 بسته بندی 9

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو بالل کوچک: آزموننام محصول / 

 ISIRI 12178شماره استاندارد: 

 :آزموناقالم   ها وآزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .محیطی حفظ نمایدنمونه را از تاثیر عوامل 

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9266 (Pbسرب) 2

 یک قوطی

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 3

 بندی بسته 4

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 در روغن مونکنسرو ماهی سال: آزموننام محصول / 

 ISIRI 14014شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی ISIRI 14014 3 غذایی 1

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

طی تاثیر عوامل محینگهداری، نمونه را از 

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 3

 قوطی یک

 INSO 16722 (As)آرسنیک 4

 ISIRI 9266 (Pbسرب) 5

 ISIRI 9266 (Feآهن) 6

 ISIRI 9266 (Cuمس) 7

 ISIRI 9266 (Znروی) 8

 INSO 22707 (Hgجیوه) 9

 INSO 9266 (Cdکادمیوم) 10

 بسته بندی  11

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو خوراک بادمجان: آزموننام محصول / 

 ISIRI 3762شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

 نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 2

 یک قوطی

 INSO 16722 (As)آرسنیک 3

 ISIRI 9266 (Pbسرب) 4

 ISIRI 9266 (Feآهن) 5

 ISIRI 9266 (Cuمس) 6

 ISIRI 9266 (Znروی) 7

 بسته بندی  8

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خامه پاستوریزه و فرادما: آزموننام محصول / 

 INSO 191شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

INSO 5272-1 

ISIRI 6806-3 

 بسته 3

 گرم 300حداقل 

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

پارگی باشد و در طول  بدون درز و

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 بدون بادکردگی-

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

ز شدن پلمپ در با -

 پلمپ داشته باشد.صورتیکه 

 1M ISIRI 7133آفال توکسین   2
 یک بسته

 گرم 100حداقل 

3 GC INSO 191 
 یک بسته

 گرم 100حداقل 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، اری بودنل انفجابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  هاییآزمون  -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شیر طعم دار: آزموننام محصول / 

 INSO 1527ره استاندارد: شما

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 

INSO 5234 

INSO 5272-1 

ISIRI 10154 

ISIRI 2461-1,2 

 پاکت 3

 گرم 300حداقل 
ون بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدبسته 

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

2 GC INSO 1527 
 یک پاکت

 گرم 100حداقل 

 1M ISIRI 7133آفالتوکسین  3
 یک پاکت

 گرم 100حداقل 

 ISIRI 9266 (Pb) سرب  4
 یک پاکت

 گرم 100حداقل 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای اء و ویژگیری در خصوص اجززا بودن و یا اطالعات غلط مشترادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کشک مایع: آزموننام محصول / 

 INSO 2452شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 10154 

ISIRI 9432 

 شهیش 2

 گرم 300حداقل 
بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 پارگی بسته بندی  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

2 GC INSO 2452 
 یک شیشه

 گرم 100حداقل 

 ISIRI 9266 (Cu)مس  3
 یک شیشه

 گرم 100حداقل 

 1M ISIRI 7133آفالتوکسین  4
 یک شیشه

 گرم 100حداقل 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنفل انابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کشک مایع صنعتی: آزموننام محصول / 

 INSO 6127شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزموننام  ردیف
استاندارد ملی روش 

 آزمون
 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار

 غذایی 1

INSO 6127 

ISIRI 1753 

ISIRI 1809 

ISIRI 2450 

ISIRI 2634 

 شهیش 2

 گرم 300حداقل 

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 د.حفظ نماینمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 2406 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 10154 

 شهیش 2

 گرم 300حداقل 

3 GC INSO 6127 
 یک شیشه

 گرم 100حداقل 

 1M ISIRI 7133آفالتوکسین 4
 یک شیشه

 گرم 100حداقل 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 گیری.قاعده تصمیم  -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 گودا پنیر: آزموننام محصول / 

 INSO 9013شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 10154 

ISIRI 4413 

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون گرم 300

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبتاریخ مصر -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 گرم M1 ISIRI 9266 250آفالتوکسین  2

3 GC INSO 9013 100 گرم 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، اری بودنل انفجابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  هاییآزمون  -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 سس گوجه فرنگیکنسرو سوسیس در : آزموننام محصول / 

 ISIRI 5242شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

، باشد و در طول انتقال و یا نگهداریپارگی 

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 یک قوطی ISIRI 9265 (Sn)قلع 2

 بسته بندی 3

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 گوشت تکه ای یا سویاکنسرو لوبیا سبز با : آزموننام محصول / 

 ISIRI 7306شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9266 (Pb) سرب  2

 قوطییک 

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 3

 بسته بندی  4

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 تصمیم گیری.قاعده  -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی: آزموننام محصول / 

 ISIRI 1635شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی ISIRI 1635 3 غذایی 1

 ورز مقاوم و بدون دبسته بندی باید نو، تمیز، 

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

دن پلمپ در باز ش -

 که پلمپ داشته باشد.صورتی

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9266 (Pbسرب)  3

 قوطییک  

 INSO 16722 (As)آرسنیک 4

 ISIRI 9266 (Cuمس)  5

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 6

 ISIRI 9266 (Znروی)  7

 ISIRI 9266 (Feآهن)  8

 بسته بندی  9

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو لوبیا چیتی با قارچ: آزموننام محصول / 

 INSO 4943شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم ونآزمشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یقوط INSO 4943 3 غذایی 1

 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ز انتقال و یا نگهداری، نمونه را ا

 محیطی حفظ نماید.تاثیر عوامل 

سری ساخت یکسان ، تاریخ 

 معتبر، دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9266 (Pbسرب)  3

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 4 یقوطیک 

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم  5

 باقی مانده آفت کش ها 6
 ضوابط بهداشت

INSO 17026 
 یقوطیک 

 بسته بندی  7

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 یقوط 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خوشاب انبه: آزموننام محصول / 

 INSO 8051شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 8051 

ISIRI 11541 

INSO 2634 

ISIRI 11130 

 یقوط 3

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ر اثینگهداری، نمونه را از تانتقال و یا 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9266 (Pbسرب)  3

 یقوطیک 
 ISIRI 9265 (Sn)قلع 4

 INSO 17026 باقی مانده آفت کش ها 5

INSO 13118 
 یقوطیک 

 بسته بندی  6

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 یقوط 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خوشاب توت فرنگی: آزموننام محصول / 

 ISIRI9367شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI9367 

ISIRI 11541 

INSO 2634 

ISIRI 11130 

 یقوط 3

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ر اثینگهداری، نمونه را از تانتقال و یا 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9266 (Pbسرب)  3

 یقوطیک 
 ISIRI 9265 (Sn)قلع 4

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 5
INSO 17026 

 یقوطیک 

 بسته بندی  6

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 یقوط 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خوشاب گریپ فروت: آزموننام محصول / 

 ISIRI 10088شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 10088 

ISIRI 11541 

INSO 2634 

ISIRI 11130 

 یقوط 3

 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 نگهداری، نمونه را ازانتقال و یا 

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 یقوط INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9266 (Pbسرب)  3

 یقوطیک 
 ISIRI 9265 (Sn)قلع 4

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 5
INSO 17026 

 یقوطیک 

 بسته بندی  6

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 یقوط 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خوشاب به: آزموننام محصول / 

 ISIRI 10695شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 10695 

ISIRI 11541 

INSO 2634 

ISIRI 11130 

 یقوط 3

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ر اثینگهداری، نمونه را از تانتقال و یا 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9266 (Pbسرب)  3

 یقوطیک 

 INSO 16722 (As)آرسنیک 4

 ISIRI 9266 (Cuمس)  5

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 6

 ISIRI 9266 (Znروی)  7

 ISIRI 9266 (Feآهن)  8

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 9
INSO 17026 

 یقوطیک 

 بسته بندی  10

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 یقوط 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خوشاب میوه مخلوط: آزموننام محصول / 

 INSO 5342شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 5342 

ISIRI 11541 

INSO 2634 

ISIRI 11130 

 قوطی 3

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ر اثینگهداری، نمونه را از تانتقال و یا 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9266 (Pbسرب)  3

 قوطییک 
 ISIRI 9265 (Sn)قلع 4

 INSO 13117 باقی مانده آفت کش ها 5
INSO 17026 

 قوطییک 

 بسته بندی  6

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

نفجاری نوان مثال اعود. به خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر ش آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالعات غلط مشتری ، رادیواکتیو بودن، آلرژیبودن

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کمپوت پرتقال: آزموننام محصول / 

 ISIRI 6956شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 6956 

ISIRI 11541 

INSO 2634 

ISIRI 11130 

 قوطی  3

 

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

کپک  وفساد وجود عالئم -

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 INSO 2326 میکروبیولوژی 2
  قوطی 5

 

 ISIRI 9266 (Pbسرب)  3
 یک قوطی

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 4

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 5
INSO 17026 

 یک قوطی

 بسته بندی  6

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 پنج قوطی

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کمپوت خرما: آزموننام محصول / 

 ISIRI 11954شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 محیطی حفظ نماید. عوامل

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9266 (Pbسرب)  2

 یقوطیک 

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 3

 ISIRI 9266 (Cuمس) 4

 ISIRI 9266 (Znروی)  5

 ISIRI 9266 (Feآهن)  6

 INSO 16722 (As)آرسنیک 7

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 8

INSO 17026 
 یقوطیک 

 بسته بندی  9

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 یقوط 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا لرژیرادیواکتیو بودن، آ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سبزی با سویاقورمه خورشت کنسرو : آزموننام محصول / 

 ISIRI 12239شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یقوط INSO 2326 12 میکروبیولوژی 1

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور و رطوبت

 

 پارگی بسته بندی  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9266 (Pbسرب)  2

 یقوطیک 

 ISIRI 9266 (Cuمس) 3

 INSO 16722 (As)آرسنیک 4

 ISIRI 9266 (Feآهن)  5

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 6

 ISIRI 9266 (Znروی)  7

 بسته بندی  8

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 یقوط 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 منجمد مرغفراورده های سوخاری و : آزموننام محصول / 

 INSO 9868شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 9868 

ISIRI 924 

ISIRI 724 

ISIRI 744 

ISIRI 741-1 

ISIRI 1028 

ISIRI 4179 

ISIRI 4178 

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در گرم 500

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 یخ مصرف نامعتبرتار -

از شدن پلمپ در ب -

 میکروبیولوژی 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

INSO 9868 

INSO 5272-2 

ISIRI 10899-2 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 2946 

ISIRI 11166 

 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یت غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگزا بودن و یا اطالعارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مربا شقاقل: آزموننام محصول / 

 ISIRI 4142شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 8898 میکروبیولوژی 1

ISIRI 10899-2 
 شیشه 2

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 ریخ مصرف نامعتبرتا -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ، گندم، برنج(نینشاسته) ذرت، سیب زمی: آزموننام محصول / 

 ISIRI 381-1-2-3-4شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 2843 
INSO 5272-1 

ISIRI 9263 

ISIRI 2946 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2843 

ISIRI 10899-2 

 گرم 500
رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 معتبراتاریخ مصرف ن -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 INSO 16722 (As)آرسنیک 2

 ISIRI 9266 (Pbسرب)  3 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم)  4

 ISIRI 6872 آفال توکسین  5

 گرم 250
 ISIRI 9238 اکرا توکسین  6

 ISIRI 9239 زیرالنون  7

 ISIRI 9240 داکسی نیوالنون  8

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نان سوخاری: آزموننام محصول / 

 INSO2203شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2203 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 2946 

ISIRI 11166 

ISIRI 2461-2 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

 بسته 2

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مه حجیمنینان حجیم و : آزموننام محصول / 

 INSO2338شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 19888 

ISIRI 2946 

ISIRI 11166 

ISIRI 10899-2 

 ییتا 4بسته  2

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

ری، در طول انتقال و یا نگهداپارگی باشد و 

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 یک بسته ISIRI 9266 (Pbسرب)  2 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ارده:آزموننام محصول / 

 INSO2462شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2695 

ISIRI 9263 

INSO 10899-3 

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

 گرم 500
 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

ری، طول انتقال و یا نگهداپارگی باشد و در 

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 INSO 16722 (As)آرسنیک 2

 گرم 200
 ISIRI 9266 (Pbسرب)  3

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم)  4

 ISIRI 9265 (Sn)قلع 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 باسلوق: آزموننام محصول / 

 INSO 14682شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2395 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

INSO 2461-2 

ISIRI 6806-3 

 گرم 500

 ز وباید نو، تمیز، مقاوم و بدون دربسته بندی 

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

ن پلمپ در باز شد -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نیخشک شده سیب زمی رهپو: آزموننام محصول / 

 ISIRI 6001شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 6001 

INSO 5272-1 

ISIRI 2946 

ISIRI 9263 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

INSO 10899-3 

 گرم 500

 ز ودر تمیز، مقاوم و بدون بسته بندی باید نو،

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

ر پ دباز شدن پلم -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 لتپودر کت -پروتئین گیاهی و فراورده های: آزموننام محصول / 

 ISIRI 6935شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 6935 

INSO 5272-1 

INSO 10899-3 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 2946 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

 گرم 500

رز ن دبندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدوبسته 

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

باز شدن پلمپ در  -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 2

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 طبخ پیتزای منجمد آماده: آزموننام محصول / 

 ISIRI 9417شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 14680 

INSO 5272-2 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 9263 

ISIRI 2197 

 عدد 3

 گرم 300حداقل 

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

کپک فساد و  وجود عالئم-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 تافی و آبنبات: آزموننام محصول / 

 INSO711ره استاندارد: شما

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 711 
INSO 37 

INSO 608 

ISIRI 2553 

 یک کیلوگرم
 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 میکروبیولوژی 2

INSO 2395 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

ISIRI 2461-1 

 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیازا بودن و یا رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ترشی آلبالو: آزموننام محصول / 

 INSO13867شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 13867 غذایی 1

INSO 9442 
 شیشه 3

 ز وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

نمونه  طول انتقال و یا نگهداری،پارگی باشد و در 

 را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

و  سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 INSO 13867 میکروبیولوژی 2

ISIRI 10899-1 
 شهیش 2

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ترشی بامیه: آزموننام محصول / 

 INSO13868شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 13868 غذایی 1

INSO 9442 
 شیشه 3

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.عوامل محیطی حفظ نمانمونه را از تاثیر 

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ندیبپارگی بسته   -

الئم فساد و کپک عوجود -

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 امعتبرنتاریخ مصرف  -

از شدن پلمپ در صورتیکه ب -

 پلمپ داشته باشد.
 INSO 13868 میکروبیولوژی 2

ISIRI 10899-1 
 شهیش 2

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ترشی چغندر لبویی: آزموننام محصول / 

 ISIRI 4657شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 4657 غذایی 1

INSO 9442 
 شیشه 3

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .تاثیر عوامل محیطی حفظ نمایدنمونه را از 

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 ISIRI 4657 میکروبیولوژی 2

ISIRI 10899-1 
 شهیش 2

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ترشی فلفل: آزموننام محصول / 

 ISIRI 9447شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 9447 غذایی 1

INSO 9442 
 شیشه 3

 ز وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

نمونه  پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 عوامل محیطی حفظ نماید.را از تاثیر 

و  سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 ISIRI 9447 میکروبیولوژی 2

ISIRI 10899-1 
 شهیش 2

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ترشی کلم: آزموننام محصول / 

 ISIRI 9445شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 9445 غذایی 1

INSO 9442 
 شیشه 3

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.عوامل محیطی حفظ نمانمونه را از تاثیر 

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 ISIRI 9445 میکروبیولوژی 2

ISIRI 10899-1 
 شهیش 2

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ودنری بمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ترشی مخلوط: آزموننام محصول / 

 INSO9442شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  مقدارتعداد /  آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 شیشه INSO 9442 3 غذایی 1
رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 پارگی بسته بندی  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 INSO 9442 میکروبیولوژی 2

ISIRI 10899-1 
 شهیش 2

 INSI 9266 (Pb) سرب  3

 یک شیشه

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 4

  فاف ذکر شودشرت کامل و قرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این نیازتکمیلی مورد اطالعات . 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ان، آلرژیرادیواکتیو بود

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 تمر هندی فراوری شده نیادویه و چاش: آزموننام محصول / 

 ISIRI 2278شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  مقدار تعداد / آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 6160 میکروبیولوژی 1

INSO 10899-3 
 گرم 500

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 و از نور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یغلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگ زا بودن و یا اطالعاترادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 اردهحلوا : آزموننام محصول / 

 INSO2462شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2395 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 2946 

ISIRI 2461-1 

 بسته 2

 گرم 300حداقل 
رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ندیبپارگی بسته   -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 INSO 16722 (Pb) سرب  2

 بسته 2

 گرم 300حداقل 

 ISIRI 9266 (Asآرسنیک ) 3

 ISIRI 9265 (Sn)قلع  4

 ISIRI 9266 (Cd)کادمیوم  5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 رشته آشی و پلویی: آزموننام محصول / 

 INSO 2018شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 2393 میکروبیولوژی 1

INSO 5272-1 
 گرم 500

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.از تاثیر عوامل محیطی حفظ نمانمونه را 

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آلبالو شربت: آزموننام محصول / 

 INSO 1812شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 1812 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 شیشه 2
 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نمانمونه 

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 5272-1 

INSO 6274 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 3196 

 شیشه 2

 یک شیشه ISIRI 9266 (Pb) سرب  3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شربت انار: آزموننام محصول / 

 INSO 6802شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 6802 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 
 شیشه 2

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نمانمونه 

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 5272-1 

INSO 6274 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 3196 

 شهیش 2

 INSO 16722  (Asآرسنیک ) 3

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 4 یک شیشه

 ISIRI 9265 (Sn)قلع  5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 های خمیری رشته فوریفراورده : آزموننام محصول / 

 ISIRI11981شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 2393 میکروبیولوژی 1

INSO 5272-1 
 گرم 500

 وز و بدون دربسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم 

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 پ داشته باشد.صورتیکه پلم

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خرد شده و منجمد بسته بندی شده آماده مصرف سبزی های تازه: آزموننام محصول / 

 ISIRI 10080استاندارد:  شماره

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 10080 

ISIRI 9263 

ISIRI 2946 

INSO 10899-3 

ISIRI 2198 

INSO 1810-1 

 گرم 500

بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بسته 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

باز شدن پلمپ در  -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 INSO 16722  (Asآرسنیک ) 2

 گرم 300

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 ISIRI 9265 (Sn) قلع  4

 ISIRI 9266 (Zn) روی  5

 ISIRI 9266 (Cu)مس  6

 با قی مانده آفت کش ها 7
 ضوابط بهداشت

INSO 17026 
 یک کیلوگرم

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 و پرک نیمیوه و سبزی ها، سیب زمی: آزموننام محصول / 

 ISIRI6964شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 6964 

INSO 5272-1 

ISIRI 2324 

ISIRI 9263 

ISIRI 2946 

INSO 2461-1 

INSO 10899-3 

 گرم 500

 ورز تمیز، مقاوم و بدون دبسته بندی باید نو، 

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

 پ درباز شدن پلم -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، اری بودنن مثال انفجه عنواود. بخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر ش آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شربت زرشک: آزموننام محصول / 

 INSO 6804شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 6804 

ISIRI 2685 

ISIRI 2634 

ISIRI 11541 

 شیشه 2
 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 حفظ نماید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 5272-1 

INSO 6274 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 3196 

 شهیش 2

 یک شیشه ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شربت سیب: آزموننام محصول / 

 ISIRI11133شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 11133 
ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

 شیشه 2

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما نمونه

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 5272-1 

INSO 6274 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 3196 

 شیشه 2

 یک شیشه ISIRI 7438 پاتولین  3

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 4

 یک شیشه

 ISIRI 9265 (Sn) قلع  5

 ISIRI 9266 (Fe) آهن  6

 ISIRI 9266 (Zn) روی  7

 ISIRI 9266 (Cu)مس  8

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 9

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شیره خرما: آزموننام محصول / 

 INSO 5075شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم INSO 5075 500 غذایی 1

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 حفظ نماید. نمونه را از تاثیر عوامل محیطی

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 5075 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 11166 

 گرم 300

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 گرم 300

 ISIRI 9265 (Sn) قلع  4

 ISIRI 9266 (Fe) آهن  5

 ISIRI 9266 (Zn) روی  6

 ISIRI 9266 (Cu)مس  7

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 8

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 فراورده های ژله ای: آزموننام محصول / 

 INSO 2682شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم INSO 2682 500 غذایی 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 د.حفظ نمای نمونه را از تاثیر عوامل محیطی

ور نسری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 17983 

INSO 1810-1 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 2461-1,2 

 گرم 300

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 گرم 300

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پودر خردل -خردل: آزموننام محصول / 

 INSO 3404شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 3404 
INSO 1196 

INSO 1197 

ISIRI 1031 

ISIRI 1253 

ISIRI 3105 

INSO 1818 

 ز وبندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون دربسته  گرم 500

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

باز شدن پلمپ در  -

 میکروبیولوژی 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یغلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگ زا بودن و یا اطالعاترادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 فلفل سیاه: آزموننام محصول / 

 ISIRI 251-1شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 251-1 

INSO 1031 

INSO 1818 

ISIRI 2752 

ISIRI 1032 

INSO 1197 

INSO 1196 

 گرم 500

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

 عالئم فساد و کپکوجود -

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 300

 گرم ISIRI 6872 500 آفالتوکسین  3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ادیواکتیو بودن، آلرژیرا

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 زرد چوبه: آزموننام محصول / 

 ISIRI 252شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 252 

ISIRI 1032 

INSO 1196 

INSO 1197 

ISIRI 1253 

INSO 2650 

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د گرم 500

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر وتاریخ معتبر، دور از نوسری ساخت یکسان ، 

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 میکروبیولوژی 2

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شده(جوز هندی ) سالم یا شکسته ( پوست جوز هندی ) سالم یا قطعه قطعه : آزموننام محصول / 

 ISIRI 2475شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 2475 

INSO 536 

INSO 1196 

INSO 1197 

INSO 1818 

 ورز مقاوم و بدون دبسته بندی باید نو، تمیز،  گرم 500

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

دن پلمپ در باز ش -

 که پلمپ داشته باشد.صورتی
 میکروبیولوژی 2

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 تصمیم گیری.قاعده  -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 فلفل سفید: آزموننام محصول / 

 INSO 251-2شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 251-2 

INSO 1031 

ISIRI 2752 

INSO 1197 

INSO 1196 
ISIRI 1253 

ISIRI 3105 

 ز وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در گرم 500

نمونه  پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

و  سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 تاریخ مصرف نامعتبر -

از شدن پلمپ در ب -

 میکروبیولوژی 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 هل: آزموننام محصول / 

 ISIRI 320-1شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 320-1 

INSO 1818 

ISIRI 1032 

INSO 1196 

INSO 1197 

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در گرم 500

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 میکروبیولوژی 2

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 ادویه کاری: آزموننام محصول / 

 ISIRI 1440شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 500

 وز و بدون دربسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم 

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 پ داشته باشد.صورتیکه پلم

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 میخک ) درسته یا ساییده(: آزموننام محصول / 

 INSO 1058شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمون شرايط ويژه

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 1058 

ISIRI 3105 

INSO 1818 

ISIRI 1253 

ISIRI 1032 

INSO 1197 

INSO 1196 

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در گرم 500

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 میکروبیولوژی 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمه عنوان بخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  هاییآزمون  -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 زنجبیل: آزموننام محصول / 

 INSO 536تاندارد: شماره اس

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 536 
INSO 1197 

ISIRI 1253 

INSO 1196 

ISIRI 2752 

ISIRI 3105 

INSO 1031 

ISIRI 1032 

ISIRI 1818 

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در گرم 500

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 معتبراتاریخ مصرف ن -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 میکروبیولوژی 2

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یغلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگ زا بودن و یا اطالعاترادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 فلفل فرنگی: آزموننام محصول / 

 ISIRI 1378شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 500

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 پارگی بسته بندی  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 گیری.قاعده تصمیم  -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 زیره سیاه و زرد: آزموننام محصول / 

 ISIRI 1186شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم500

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 پلمپنداشتن  -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 فلفل قرمز: آزموننام محصول / 

 ISIRI 1726شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 1726 
ISIRI 2705 

ISIRI 1253 

INSO 1197 

ISIRI 2516 

 ز وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در گرم 500

نمونه  انتقال و یا نگهداری،پارگی باشد و در طول 

 را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

و  سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 میکروبیولوژی 2

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 فلفل سبز خشک شده: آزموننام محصول / 

 INSO 4355شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 4355 

INSO 1031 

ISIRI 2752 

ISIRI 1032 

INSO 1197 

INSO 1196 

 رز ودتمیز، مقاوم و بدون بسته بندی باید نو،  گرم 500

ی، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدار

 د.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نمای

ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از ن

 و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

 پ درباز شدن پلم -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 میکروبیولوژی 2

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 دانه کرفس: آزموننام محصول / 

 ISIRI 1725شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

1 

 

 

 

 لوژی میکروبیو

 

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 500

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

کپک فساد و  وجود عالئم-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سیر خشک: آزموننام محصول / 

 INSO 1441شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

1 
 

 میکروبیولوژی

NSO 1441 

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 500

 ز وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

نمونه  پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

و  سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مه آمادهنیغالت و فراورده آن  پودر کیک : آزموننام محصول / 

 INSO 6949شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 3851 

INSO 5272-1 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 2946 

ISIRI 2461-2 

 گرم 500

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبتاریخ مصر -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 فراورده های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غالت: آزموننام محصول / 

 INSO 2880شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSI 11603 

ISIRI 2461-2 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9432 

INSO 5272-1 

INSO 1810-1 

ISIRI 2324 

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو گرم 300

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 ن پلمپنداشت -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 6872 آفالتوکسین 2

 گرم 500
 ISIRI 9238 اکراتوکسین 3

 ISIRI 9239 زیرالنون 4

 ISIRI 9240 داکسی نیوالنون 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای زاء و ویژگیدر خصوص اجزا بودن و یا اطالعات غلط مشتری رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 روغن ، غالت وحبوبات، چیپس برگه و چیپس خاللی سرخ شده در نیفراورده سرخ شده بر پایه سیب زمی: آزموننام محصول / 

 ISIRI 12099شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 12099 

ISIRI 2705 

INSO 2880 

INSO 37 

INSO 3764 

INSO 11691 

 گرم 500

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 حفظ نماید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSI 11603 

ISIRI 2461-2 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9432 

INSO 5272-1 

INSO 1810-1 

ISIRI 2324 

 گرم 300

 ISIRI 6872 آفالتوکسین 

 گرم 500
 ISIRI 9238 اکراتوکسین 

 ISIRI 9239 زیرالنون 

 ISIRI 9240 داکسی نیوالنون 

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 

 ISIRI 9266 (Pb) سرب  گرم 500

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 دارچین : آزموننام محصول / 

 INSO 799شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 799 
INSO 536 

INSO 1197 

ISIRI 1253 

INSO 1196 

ISIRI 2752 

ISIRI 3105 

INSO 1031 

ISIRI 1032 

ISIRI 1818 

ن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو گرم 500

ا و پارگی باشد و در طول انتقال و ی درز

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 بندی پارگی بسته  -

د عالئم فساد و کپک وجو-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 ف نامعتبرتاریخ مصر -

از شدن پلمپ در صورتیکه ب -

 شد.پلمپ داشته با

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  هایی آزمون -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 گندم پوست کنده شده: آزموننام محصول / 

 ISIRI 2523شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO 2393 

INSO 5272-1 

INSO 10899-3 
 گرم 500

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

درز و پارگی باشد و در طول بدون 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 باشد. صورتیکه پلمپ داشته

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 2
 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 3

 INSO 13120 با قی مانده آفت کش ها 4

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 6872 آفالتوکسین 5

 گرم 300
 ISIRI 9238 اکراتوکسین 6

 ISIRI 9239 زیرالنون 7

 ISIRI 9240 داکسی نیوالنون 8

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ودنری بمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آدامس: آزموننام محصول / 

 INSO 8شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 8 

ISIRI 759 

ISIRI 11130 
 گرم 200

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 2395 
ISIRI 2461-2 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

INSO 1810-1 

 گرم 300

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 4 گرم 100

 INSO 16722 (ASآرسنیک ) 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مربا و مارماالد: آزموننام محصول / 

 INSO 214شماره استاندارد: 

 :آزموناقالم   ها وآزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 8898 میکروبیولوژی 1

ISIRI 10899-2 
 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم  شیشه 2

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ز انتقال و یا نگهداری، نمونه را ا

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ 

 معتبر، دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 با قی مانده آفت کش ها 2
INSO 13118 

INSO 13117 

INSO 17026 

 یک شیشه

 ISIRI 9265 (Sn) قلع 3
 یک شیشه

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 4

 یک شیشه ISIRI 7438 پاتولین در فراورده های سیب 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 تصمیم گیری.قاعده  -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سس کچاپ: آزموننام محصول / 

 INSO 2550شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 عدد ISIRI 8897 2 میکروبیولوژی 1

ی ارگپو  بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون درز

ز ا ارباشد و در طول انتقال و یا نگهداری، نمونه 

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 وسری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور 

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ودنری بمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مایونز و سس های ساالد: آزموننام محصول / 

 INSO 2454شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO 2965 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 2946 
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د شهیش 3

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور تاریخ معتبر، دور از نو سری ساخت یکسان ،

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 2

 یک شیشه

 ISIRI 9265 (Sn) قلع 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا الرژیرادیواکتیو بودن، آ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سس سویا: آزموننام محصول / 

 INSO 7720شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 (Asآرسنیک ) 1
INSO 16722 

 

 یک عدد

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سس خردل: آزموننام محصول / 

 ISIRI 4552شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 19462 

ISIRI 13530 

INSO 19462 

INSO 1810-1 

ISIRI 2946 

INSO 5272-1 

 عدد 3

ی ارگپو  بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون درز

ز ا ارباشد و در طول انتقال و یا نگهداری، نمونه 

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 وسری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور 

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 پلمپنداشتن  -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سس سرکه و سبزی: آزموننام محصول / 

 ISIRI 12830شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونيژه شرايط و

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 12830 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 9263 

ISIRI 2946 

INSO 6307 

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در عدد 3

 باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،پارگی 

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 2

 یک عدد

 ISIRI 9265 (Sn) قلع 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سس چیلی تای: آزموننام محصول / 

 ISIRI 13530 شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در عدد ISIRI 13530 3 میکروبیولوژی 1

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 عوامل محیطی حفظ نماید.نمونه را از تاثیر 

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9265 (Sn) قلع 2

 یک عدد

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودنری مثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سس کباب ) باربیکیو(: آزموننام محصول / 

 ISIRI 13570شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 عدد ISIRI 13570 3 میکروبیولوژی 1
 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

  سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9265 (Sn) قلع 2

 یک عدد

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانبخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود.  آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای طالعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا ارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ترشی قارچ: آزموننام محصول / 

 ISIRI 9444شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 9444 غذایی 1
INSO 9442 

 شیشه 3

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.عوامل محیطی حفظ نمانمونه را از تاثیر 

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور 

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9444 میکروبیولوژی 2

ISIRI 10899-1 
  شیشه 2

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 3

 شیشهیک  

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 4

 ISIRI 9266 (Cu) مس 5

 ISIRI 9266 (Zn) روی 6

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 7

 ISIRI 9266 (Fe) آهن 8

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، جاری بودنل انفابه عنوان مث خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یت غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگزا بودن و یا اطالعارادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ترشی موسیر: آزموننام محصول / 

 ISIRI 9443شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 9443 غذایی 1
INSO 9442 

 شیشه 3

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 عتبرنامتاریخ مصرف  -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9443 میکروبیولوژی 2

ISIRI 10899-1 
  شیشه 2

 ISIRI 9266 (Pb) سرب  3

 شیشهیک  

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ترشی سیر: آزموننام محصول / 

 ISIRI 9446شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 9446 غذایی 1
INSO 9442 

 شیشه 3

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 عوامل محیطی حفظ نماید.نمونه را از تاثیر 

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9446 میکروبیولوژی 2

ISIRI 10899-1 
  شیشه 2

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 شیشهیک  

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ترشی خرما: آزموننام محصول / 

 ISIRI 11953شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 11953 غذایی 1
INSO 9442 

 شیشه 3

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 عوامل محیطی حفظ نماید.نمونه را از تاثیر 

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 11953 میکروبیولوژی 2

ISIRI 10899-1 
  شیشه 2

 ISIRI 9266 (Pb) سرب  3

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 4 شیشهیک  

 ISIRI 9266 (Cu) مس 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ترشی لیمو: آزموننام محصول / 

 ISIRI 13636اندارد: شماره است

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 13636 غذایی 1
INSO 9442 

 شیشه 3
بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 13636 میکروبیولوژی 2

ISIRI 10899-1 
  شیشه 2

 شیشهیک   ISIRI 9266 (Pb) سرب  3

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 4

INSO 17026 
 شیشهیک  

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 تصمیم گیری.قاعده  -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ازترشی پی: آزموننام محصول / 

 INSO 13869شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 13869 غذایی 1
INSO 9442 

ی ارگپ و بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون درز شیشه 3

ز ا ارباشد و در طول انتقال و یا نگهداری، نمونه 

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 وسری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور 

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 .صورتیکه پلمپ داشته باشد
 میکروبیولوژی 2

INSO 13869 

INSO 9442 

ISIRI 10899-1 
  شیشه 2

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مخلوط شور: آزموننام محصول / 

 ISIRI 3438شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 3438 غذایی 1

INSO 9442 
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د شیشه 3

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .عوامل محیطی حفظ نمایدنمونه را از تاثیر 

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 میکروبیولوژی 2

INSO 13869 

INSO 9442 

ISIRI 10899-1 
  شیشه 2

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو خورشت فسنجان با گوشت تکه ای: آزموننام محصول / 

 ISIRI 7308شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی ISIRI 7308 5 میکروبیولوژی 1
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 بسته بندی 2

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 زه ماهی در روغننیکنسرو  : آزموننام محصول / 

 ISIRI 7634شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی ISIRI 7634 5 میکروبیولوژی 1

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

طی را از تاثیر عوامل محینگهداری، نمونه 

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 یبسته بند یپارگ  -

د عالئم فساد و کپک وجو-

 یزدگ

 نداشتن پلمپ -

 مصرف نامعتبر خیتار -

ن پلمپ در باز شد -

 پلمپ داشته باشد. کهیصورت

 INSO 16722 (As) ارسنیک 2

 یک قوطی

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیم 3

 ISIRI 9266 (Cu) مس 4

 ISIRI 9266 (Fe) آهن 5

 INSO 22707 (Hg) جیوه 6

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 7

 ISIRI 9265 (Sn) قلع 8

 ISIRI 9266 (Zn) روی 9

 بسته بندی  10

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پروتئین سویا و ایزوله پروتئین سویا: آزموننام محصول / 

 INSO 3332شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 3332 

ISIRI 2705 

ISIRI 2706 

INSO 19052 

INSO 11691 

INSO 37 

ISIRI 3105 

INSO 4094 

 گرم 500

و  درز مقاوم و بدونبسته بندی باید نو، تمیز، 

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

مپ در باز شدن پل -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 2393 

INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

INSO 2393 

INSO 1810-1 

ISIRI 2946 

 گرم 300

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنجاله سویا: آزموننام محصول / 

 INSO 800شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 800 

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

INSO 10899-3 

 گرم 500

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ی،یا نگهدار پارگی باشد و در طول انتقال و

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 2

 گرم 100
 ISIRI 9266 (Cd) کادمیم 3

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 4

 INSO 22707 (Hg) جیوه 4

 گرم INSO 9617 100 تراریختگی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 گیری. قاعده تصمیم -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پیتزاسس : آزموننام محصول / 

 ISIRI 10224شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 10224 میکروبیولوژی 1

INSO 2326 
 شیشه 3

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

پارگی باشد و در طول بدون درز و 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 شیشه ISIRI 10224 3 با قی مانده آفت کش ها 2

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سرکه بالزامیک: آزموننام محصول / 

 INSO 21142شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 21142 

ISIRI 2685 

ISIRI 1394 

ISIRI 11541 

 شیشه 3
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

 نگهداری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 2

 شیشه یک

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شده هلوی خشک: آزموننام محصول / 

 ISIRI 12شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

 ضابطه بهداشت

INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

INSO 10899-3 

 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و گرم 500

در طول  بدون درز و پارگی باشد و

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 INSO 13117 مانده آفت کش هابا قی  2

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 گرم 300

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم) 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریعنوان م خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  هاییآزمون  -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شده یندآتخمه کدو فر: آزموننام محصول / 

 INSO 16030شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 16030 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

 گرم 500
تمیز، مقاوم و بسته بندی باید نو، 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

 پ درباز شدن پلم -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 گرم ISIRI 6872 300 آفالتوکسین 2

 با قی مانده آفت کش ها 3
INSO 17026 

 درخواست کننده
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 گیری.قاعده تصمیم  -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 تخمه کدو برشتهمغز:آزموننام محصول / 

 INSO 14616شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

 ضابطه بهداشت

ISIRI 10899-2 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

 گرم 500

بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بسته 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 گرم ISIRI 6872 300 آفالتوکسین 2

 با قی مانده آفت کش ها 3
INSO 17026 

 درخواست کننده
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 برگه کیوی: آزمونمحصول / نام 

 ISIRI 6871شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

 ضابطه بهداشت

INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

INSO 10899-3 

 گرم 500

 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 تاریخ مصرف نامعتبر -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 2

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 گیری.قاعده تصمیم  -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نیگندم برای مصارف انسا سبوس: آزموننام محصول / 

 INSO 14765شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 14765 

INSO 17028 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 2946 

INSO 5272-1 

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون گرم 500

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 تاریخ مصرف نامعتبر -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.
 ISIRI 9266 (Pb) سرب 2

 گرم 300

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 تصمیم گیری.قاعده  -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کنسرو آلو اسفناج با سویا: آزموننام محصول / 

  ISIRI 13866شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزموننام  ردیف
استاندارد ملی روش 

 آزمون
 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار

 و بدون درزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و  قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 و سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 داشته باشد.صورتیکه پلمپ 

 یک قوطی ISIRI 9265 (Sn) قلع 2

 بسته بندی 3

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  هایی آزمون -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 آبغوره: آزموننام محصول / 

 INSO 1815استاندارد: شماره 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
 ضابطه بهداشت

ISIRI 8788 
 شیشه 3

 ز وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

نمونه  در طول انتقال و یا نگهداری،پارگی باشد و 

 را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

و  سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 شیشهیک  ISIRI 9266 (Pb) سرب 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجارینوان معه خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 پودر نارگیل: آزموننام محصول / 

 ISIRI 8690شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم ISIRI 8690 500 غذایی 1

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

معتبر، دور  سری ساخت یکسان ، تاریخ

 از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 8690 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

 گرم 300

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 3

 گرم 500 درخواست کننده باقی مانده آفت کش ها 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کشمش سبز: آزموننام محصول / 

 INSO 3122شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 3122 

INSO 569 

INSO 672 
 گرم 500

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

باشد و در طول بدون درز و پارگی 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

 ضابطه بهداشت

ISIRI 2946 

ISIRI 9263 

ISIRI 10899-2 

 گرم 300

 ISIRI 6872 آفالتوکسین 3

 گرم 250

 ISIRI 9238 اکراتوکسین 4

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 5

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 بادام درختی فرایند شده: آزموننام محصول / 

 INSO 16031شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 16031 غذایی 1
INSO 218 

 گرم 500
بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ر اثینمونه را از تانتقال و یا نگهداری، 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 16031 

ISIRI 2946 

ISIRI 9263 

ISIRI 10899-2 

 گرم 300

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 3

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 4

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 تصمیم گیری.قاعده  -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 مغز بادام شیرین و تلخ: آزموننام محصول / 

 INSO 16 شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 16 غذایی 1

INSO 672 
 گرم 500

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 داشته باشد.صورتیکه پلمپ 

 میکروبیولوژی 2

INSO 16 

INSO 16031 

INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

 گرم 300

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 3

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 4

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یژگیوشتری در خصوص اجزاء و زا بودن و یا اطالعات غلط مرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 کشمش بیدانه: آزموننام محصول / 

 INSO 17شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 17 
INSO 569 

INSO 672 
 گرم 500

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

 ضابطه بهداشت

ISIRI 2946 

ISIRI 9263 

ISIRI 10899-2 

 گرم 300

 ISIRI 6872 آفالتوکسین 3

 گرم 250

 ISIRI 9238 اکراتوکسین 4

 INSO 13117 باقی مانده آفت کش ها 

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 مغز بادام هندی: آزموننام محصول / 

 INSO 5200شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم ISIRI 5200 500 غذایی 1
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .محیطی حفظ نمایدنمونه را از تاثیر عوامل 

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

 ضابطه بهداشت

ISIRI 2946 

ISIRI 9263 

ISIRI 10899-2 

 گرم 300

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 بادام سنگی: آزموننام محصول / 

 INSO 88شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 88 غذایی 1
INSO 672 

 گرم 500

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

 ضابطه بهداشت

ISIRI 2946 

ISIRI 9263 

ISIRI 10899-2 

 گرم 300

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 3

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 4

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریعنوان م خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  هاییآزمون  -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 آفتابگردان فرایند شدهتخمه : آزموننام محصول / 

 INSO 16028شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 16028 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

 گرم 500
 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 عتبرنامتاریخ مصرف  -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 گرم ISIRI 6872 300 آفالتوکسین 2

 INSO 13119 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 گرم 250

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 نیدانه های آفتابگردان روغ: آزموننام محصول / 

 ISIRI 264 شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 264 غذایی 1

ISIRI 661 
 گرم 500

 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

نمونه را از انتقال و یا نگهداری، 

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

 ضابطه بهداشت

ISIRI 2946 

ISIRI 9263 

ISIRI 10899-2 

 گرم 300

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 3

 INSO 13119 با قی مانده آفت کش ها 4

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 تصمیم گیری.قاعده  -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 نیبادام زمی: آزموننام محصول / 

 INSO 3416شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 3416 

INSO 672 

INSO 37 

INSO 2634 

INSO 2780 

 گرم 500

نو، تمیز، مقاوم و بسته بندی باید 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

پلمپ در باز شدن  -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

 ضابطه بهداشت

ISIRI 2946 

ISIRI 9263 

ISIRI 10899-2 

 گرم 500

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 3

 با قی مانده آفت کش ها 4
 درخواست کننده

INSO 17026 
 گرم 500

 شود.  و شفاف ذکر ورت کاملقرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازاطالعات تکمیلی مورد نی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالآلرژیرادیواکتیو بودن، 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 نارگیل خشک شده: آزموننام محصول / 

 ISIRI 11237شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 11237 

ISIRI 592 

ISIRI 672 

ISIRI 569 

 گرم 500

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 و رطوبتدور از نور 

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 11237 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

 گرم 500

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 3

 با قی مانده آفت کش ها 4
 درخواست کننده

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 توت فرنگی خشک شده: آزموننام محصول / 

 ISIRI 11828اره استاندارد: شم

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

 ضابطه بهداشت

ISIRI 11128 

INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

INSO 10899-3 

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و  گرم 500

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبتاریخ مصر -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 2

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 گرم 300

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 4

 شود.  و شفاف ذکر ورت کاملقرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازاطالعات تکمیلی مورد نی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگزا بودن و یا اطالعات غرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 انبه خشک شده: آزموننام محصول / 

 ISIRI 11080شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزموننام  ردیف
استاندارد ملی روش 

 آزمون
 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 11080 

INSO 2461-2 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 6806-3 

INSO 5272-1 

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد گرم 500

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور و رطوبت

 

 ندیبپارگی بسته   -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 2

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 گرم 300

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 4

 شود.  و شفاف ذکر ورت کاملقرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازاطالعات تکمیلی مورد نی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 آناناس خشک شده: آزموننام محصول / 

 ISIRI 11082شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 11082 

INSO 2461-2 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 6806-3 

INSO 5272-1 

 گرم 500

 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و

پارگی باشد و در طول  بدون درز و

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 .صورتیکه پلمپ داشته باشد

 با قی مانده آفت کش ها 2
 درخواست کننده

INSO 17026 
 گرم 500

 شود.  و شفاف ذکر ورت کاملقرار دهد، به ص آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این  ازاطالعات تکمیلی مورد نی 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 موز خشک شده و چیپس موز: آزموننام محصول / 

 ISIRI 11079 شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 11079 

INSO 2461-2 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 6806-3 

INSO 5272-1 

مقاوم و بسته بندی باید نو، تمیز،  گرم 500

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

مپ در باز شدن پل -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 2

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 گرم 300

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگزا بودن و یا اطالعات غرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 شکالت: آزموننام محصول / 

 INSO 608شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 608 

ISIRI 4179 

ISIRI 4886 

INSO 13126-2 

INSO 759 

 گرم 500

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 پلمپ نداشتن -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 2395 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

INSO 2461-2 

ISIRI 6806-3 

 گرم 300

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 3

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 4 گرم 300

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 خمیر کاکائو: آزموننام محصول / 

 INSO 12358شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 12358 

INSO 383 

ISIRI 520 
 گرم 500

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

طی از تاثیر عوامل محینگهداری، نمونه را 

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 3307 

INSO 5272-1 

INSO 2461-1 

INSO 10899-3 

ISIRI 1810-1 

ISIRI 2946 

 گرم 300

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 3

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 4 گرم 300

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 ا پیارمخرم: آزموننام محصول / 

 INSO 5311شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 5311 غذایی 1

INSO 672 
 کیلوگرم 2

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 16217 
INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

INSO 2461-2 

ISIRI 2946 

 گرم 300

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 یک کیلو گرم

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگزا بودن و یا اطالعات غرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 رطب: آزموننام محصول / 

 INSO 2721شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 2721 غذایی 1
INSO 672 

 کیلوگرم 2

بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بسته 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 16217 
INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

INSO 2461-2 

ISIRI 2946 

 گرم 300

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 4

 یک کیلو گرم

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ودنب ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 خرما ربی: آزموننام محصول / 

 INSO 5314 شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 5314 غذایی 1
INSO 672 

 کیلوگرم 2

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 16217 
INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

INSO 2461-2 

ISIRI 2946 

 گرم 300

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 4

 یک کیلو گرم

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 خرما سایر: آزموننام محصول / 

 INSO 285شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 285 غذایی 1
INSO 672 

 کیلوگرم 2

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

طول بدون درز و پارگی باشد و در 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 16217 
INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

INSO 2461-2 

ISIRI 2946 

 گرم 300

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 4

 یک کیلو گرم

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای ء و ویژگیدر خصوص اجزازا بودن و یا اطالعات غلط مشتری رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 خرما کلوته: آزموننام محصول / 

 ISIRI 5313 شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 5313 غذایی 1
INSO 672 

 کیلوگرم 2

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 پلمپنداشتن  -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 16217 
INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

INSO 2461-2 

ISIRI 2946 

 گرم 300

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 4

 یک کیلو گرم

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 خرما مضافتی: آزموننام محصول / 

 INSO 395شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 395 غذایی 1
INSO 672 

 کیلوگرم 2

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 16217 
INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

INSO 2461-2 

ISIRI 2946 

 گرم 300

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 4

 یک کیلو گرم

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگزا بودن و یا اطالعات غرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 خرما خاصه:آزموننام محصول / 

 INSO 2710شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 2710 غذایی 1
INSO 672 

 کیلوگرم 2

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبتاریخ مصر -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 16217 
INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

INSO 2461-2 

ISIRI 2946 

 گرم 300

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 یک کیلو گرم

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 4

 گرم 500

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ودنب ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 خرماخمیر : آزموننام محصول / 

 INSO 5720شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و  گرم INSO 5720 500 غذایی 1

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 بسته بندیپارگی   -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 2

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگزا بودن و یا اطالعات غرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 پرک گندم و جو: آزموننام محصول / 

 INSO 3622شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 3622 
ISIRI 2705 

ISIRI 2706 

INSO 37 

 گرم 500

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ه بندیپارگی بست  -

ود عالئم فساد و کپک وج-

 زدگی

 تن پلمپنداش -

 رف نامعتبرتاریخ مص -

از شدن پلمپ در ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

INSO 2393 

INSO 5272-1 

ISIRI 9263 

ISIRI 2946 

INSO 10899-3 

 گرم 300

 INSO 13120 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 6872 آفالتوکسین 4

 گرم 250
 ISIRI 9238 اکراتوکسین 5

 ISIRI 9239 زیرالنون 6

 ISIRI 9240 داکسی نیوالنون 7

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 8
 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 9

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگزا بودن و یا اطالعات غرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 انواع قند: آزموننام محصول / 

 INSO 3544شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم INSO 3544 500 میکروبیولوژی 1

 رز ودبندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون بسته 

ی، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدار

 د.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نمای

 وور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از ن

 رطوبت

 

 ندیبپارگی بسته   -

الئم فساد و کپک عوجود -

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 امعتبرنتاریخ مصرف  -

از شدن پلمپ در صورتیکه ب -

 پلمپ داشته باشد.

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 انواع شکر: آزموننام محصول / 

 INSO 69شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 69 

INSO 4399 

INSO 14519 

INSO 2436 

 گرم 500
ن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

ا درز و پارگی باشد و در طول انتقال و ی

طی نمونه را از تاثیر عوامل محینگهداری، 

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ندیبپارگی بسته   -

الئم فساد و کپک عوجود -

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 امعتبرنتاریخ مصرف  -

از شدن پلمپ در صورتیکه ب -

 پلمپ داشته باشد.
 گرم INSO 3544 300 میکروبیولوژی 2

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ودنب ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کرم کاکائو: آزموننام محصول / 

 INSO 4701شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  مقدارتعداد /  آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم INSO 4701 500 غذایی 1
 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور و رطوبت

 

 پارگی بسته بندی  -

الئم فساد و کپک عوجود -

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 امعتبرنتاریخ مصرف  -

از شدن پلمپ در صورتیکه ب -

 پلمپ داشته باشد.
 میکروبیولوژی 2

INSO 2395 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

INSO 2461-2 

ISIRI 6806-3 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطاللرژیرادیواکتیو بودن، آ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پودر شکالت داغ: آزموننام محصول / 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 INSO 16884شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم INSO 16884 500 غذایی 1

ن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

ا درز و پارگی باشد و در طول انتقال و ی

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 بندی پارگی بسته  -

د عالئم فساد و کپک وجو-

 زدگی

 نداشتن پلمپ -

 ف نامعتبرتاریخ مصر -

از شدن پلمپ در صورتیکه ب -

 پلمپ داشته باشد.

 میکروبیولوژی 2

 ضابطه بهداشت

ISIRI 2946 

INSO 10899-3 

INSO 2461-2 

 گرم 300

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 3

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 4

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 5 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cu)مس 6

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شده تخم مرغ(  نیفراورده های خمیری ) غیر تخمیری طعم دار و غ: آزموننام محصول / 

 INSO 2393شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2393 

INSO 5272-1 

ISIRI 2946 

ISIRI 9263 

INSO 1810-1 

INSO 6806-3 

 یک بسته

 گرم 300حداقل 

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 تبرنامع تاریخ مصرف -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آرد برنج : آزموننام محصول / 

 INSO 2393شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 2393 میکروبیولوژی 1

INSO 5272-1 
 گرم 300

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

از تاثیر عوامل نگهداری، نمونه را 

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 INSO 13120 باقی مانده آفت کش ها 2

INSO 17026 
 کیلوگرمیک 

 ISIRI 6872 آفالتوکسین 3

 گرم 250
 ISIRI 9238 اکراتوکسین 4

  ISIRI 9239 زیرالنون 5

 ISIRI 9240 نیوالنونداکسی  6

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شک ) فراورده های قنادی بر پایه شکر )دسته دوم((خنی انواع شیری:آزموننام محصول / 

 INSO 2395شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2395 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

INSO 2461-1 

 

 گرم 300

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 (دوممه خشک فراورده های قنادی بر پایه شکر )دسته نی نیانواع شیری: آزموننام محصول / 

 INSO 2395شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2395 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

INSO 2461-2 

ISIRI 6806-3 

INSO 1810-1 

 گرم 300

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ر اثیتانتقال و یا نگهداری، نمونه را از 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 بندی، پارگی بسته  -

 م فساد و کپکوجود عالئ-

 زدگی نداشتن پلمپ

 امعتبرنتاریخ مصرف  -

شدن پلمپ در صورتیکه ازب -

 پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 تر ینانواع شیری: آزموننام محصول / 

 INSO 2395شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2395 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

INSO 2461-2 

ISIRI 6806-3 

INSO 1810-1 

ISIRI 2324 

 گرم 300

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 مصرف نامعتبر تاریخ -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 فراورده های قنادی بر پایه شکر) دسته سوم(: آزموننام محصول / 

 INSO 2395شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2395 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 2946 

INSO 2461-2 

 

 گرم 300

 ورز مقاوم و بدون دبسته بندی باید نو، تمیز، 

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 پلمپ داشته باشد صورتیکه

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 انواع فراورده های پف کرده بر پایه بلغور و آرد ذرت: آزموننام محصول / 

 INSO 2880شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSI 11603 

ISIRI 2461-2 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9432 

INSO 5272-1 

INSO 1810-1 

ISIRI 2324 

 یک بسته

 گرم 300حداقل 

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

کپک فساد و  وجود عالئم-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آبلیمو: آزموننام محصول / 

 INSO 117 ارد: شماره استاند

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 117 

ISIRI 2685 
ISIRI 4308 

INSO 16986 

INSO 15851 

ISIRI 11541 

 شیشه 3

 وننو، تمیز، مقاوم و بد بسته بندی باید لیتر 5/1حداقل 

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

در  شدن پلمپازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 8788 میکروبیولوژی 2
 شیشه 2

 حداقل یک لیتر

 ISIRI 9266 (Pb)سرب 3

 یک شیشه

 ISIRI 9266 (Cd)کادمیوم 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگزا بودن و یا اطالعات غرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 طبق استاندارد مربوطه( و مخلوط های یخی 1-5فراورده های یخی خوراکی ) گروه : آزموننام محصول / 

 INSO 3964شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 3850 
INSO 2461-1,2 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-1 

INSO 5272-1 

ISIRI 6906-3 

 گرم 300

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

یکسان ، تاریخ معتبر، دور از  سری ساخت

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 انواع مرغ منجمد )الشه کامل( : آزموننام محصول / 

 ISIRI 2518شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونيط ويژه شرا

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
ISIRI 2518 

INSO 1810-1 

INSO 5272-1 
 گرم 500

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

ری، انتقال و یا نگهداپارگی باشد و در طول 

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  فاف ذکر شودشرت کامل و قرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این نیازتکمیلی مورد اطالعات . 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای عات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطالرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مرغ منجمد ) قطعات و آالیش های مرغ، مرغ منجمد و مرغ چرخ شده(: آزموننام محصول / 

 ISIRI 2518شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 2518 
INSO 1810-1 

INSO 5272-1 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 2946 

 گرم 500

و  رزنو، تمیز، مقاوم و بدون د بسته بندی باید

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

در  شدن پلمپازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سس گوجه فرنگی: آزموننام محصول / 

 INSO 2550شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
ISIRI 8897 

 
 عدد 3

 گرم 300حداقل 

 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 از انتقال و یا نگهداری، نمونه را

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ 

 معتبر، دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 INSO 12581 با قی مانده آفت کش ها 2

INSO 17026 

 عدد 5

 گرم 500حداقل 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پودر تخم مرغ: آزموننام محصول / 

 INSO 2487شماره استاندارد: 

 :آزمونو  اقالم ها آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2487 

INSO 5272-1 

INSO 10899-3 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 2946 

ISIRI 11166 

 گرم 300

ز و در بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 اشدصورتیکه پلمپ داشته ب

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 انواع دسر بسته بندی شده و پاستوریزه: آزموننام محصول / 

 INSO 2682شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 2682 غذایی 1
 بسته 6

 گرم 500حداقل 
رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 میکروبیولوژی 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد

INSO 17983 

INSO 5272-1 

INSO 2461-1 

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 10899-2,3 

 بسته 3

 گرم 300حداقل 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 لواشک: آزموننام محصول / 

 INSO 3308شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم INSO 3308 300 میکروبیولوژی 1

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

انتقال و یا و پارگی باشد و در طول 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
2 

 پاتولین

 میوه سیبلواشک با 
ISIRI 7438 250 گرم 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 انواع اسنک: آزموننام محصول / 

 ISIRI 12099شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 12099 

ISIRI 2705 

INSO 37 

INSO 2880 

ISIRI 3764 

INSO 11691 

 گرم 500
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، طول انتقال و یا نگهداریپارگی باشد و در 

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 میکروبیولوژی 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد

INSO 11603 

INSO 5272-1 

ISIRI 2946 

ISIRI 2198 

ISIRI 2324 

INSO 2461-2 

INSO 1810-1 

INSO 10899-2 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 عسل: آزموننام محصول / 

 INSO 92شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 7610 

INSO 10899-3 

ISIRI 3196 

ISIRI 9432 

و  رزدو بدون  بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم گرم 300

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 داشته باشد صورتیکه پلمپ

 ISIRI 9266 (Pb)سرب 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cd)کادمیوم 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کاکائویی و مغز دارعصاره مالت : آزموننام محصول / 

 ISIRI 6098شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 6098 

INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

INSO 10899-3 

INSO 1810-1 

 شیشه 3

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 تاریخ مصرف نامعتبر -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. بخ آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مه آماده غالتنیانواع پودر های : آزموننام محصول / 

 INSO 6949شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 3851 

INSO 5272-1 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 2946 

INSO 2461-2 

 

 گرم 300

و  زو بدون در بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 داشته باشد صورتیکه پلمپ

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 تخم ماکیان: آزموننام محصول / 

 ISIRI 6203شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 6203 

INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

ISIRI 6806-3 

INSO 1810-1 

 عدد 10

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مغز پسته بدون پوسته سوم: آزموننام محصول / 

 INSO 4631شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 4631 

INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

INSO 1810-1 

 گرم 300

و  بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 داشته باشد صورتیکه پلمپ

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 2

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خالل مغز پسته : آزموننام محصول / 

 INSO 3639شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 3639 

INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

INSO 1810-1 

 گرم 300

و  بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 داشته باشد صورتیکه پلمپ

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 2

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -3

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -4

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پستهپودر : آزموننام محصول / 

 ISIRI 9636شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 4631 

INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

INSO 1810-1 

 گرم 300

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

و پارگی باشد و در طول  بدون درز

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 2

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -5

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -6

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سبوس گندم، برنج و گلوتن: آزموننام محصول / 

 INSO 3851شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 3851 
INSO 5272-1 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 2946 

INSO 2461-2 

 گرم 300
بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

و پارگی باشد و در طول بدون درز 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 INSO 13120 با قی مانده آفت کش ها 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پودر جوانه گندم: آزموننام محصول / 

 ISIRI 5833شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 5833 
INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1,2 

ISIRI 11166 

ISIRI 2324 

ISIRI 9432 

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

 گرم 300
بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بسته 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 INSO 13120 با قی مانده آفت کش ها 2

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 6872 آفالتوکسین 3

 گرم 250
 ISIRI 9238 اکراتوکسین 4

 ISIRI 9239 زیرالنون 5

 ISIRI 9240 داکسی نیوالنون 6

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطلرژیرادیواکتیو بودن، آ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 یند شدهآانجیر فر: آزموننام محصول / 

 ISIRI 5299شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 1

INSO 17026 
 گرم 500

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 پارگی بسته بندی،  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 6872 آفالتوکسین 2

 گرم 250

 ISIRI 9237 اکراتوکسین 3

 میکروبیولوژی 4

ISIRI 7868 
INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 2946 

INSO 2461-2 

 گرم 300

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شیر خام: آزموننام محصول / 

 INSO 2406شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د لیتر INSO 2406 5/1 یکروبیولوژیم 1

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .عوامل محیطی حفظ نمایدنمونه را از تاثیر 

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 یک لیتر M1 ISIRI 7133آفالتوکسین  2 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  فاف ذکر شودشرت کامل و قرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این نیازتکمیلی مورد اطالعات . 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خمیر مایع مرطوب و خشک: آزموننام محصول / 

 ISIRI 6095شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 6095 

ISIRI 2946 

ISIRI 11166 

INSO 1810-1 

INSO 10899-3 

ISIRI 4721 

INSO 10899-3 

ISIRI 6806-3 

 گرم 500

 ورز بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون دبسته 

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در زاب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 غذای کودک بدون شکر: آزموننام محصول / 

 INSO 5839 شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 5839 

INSO 5272-1 

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

INSO 2461-1 

ISIRI 9432 

ISIRI 2324 

 بسته 2

 گرم 300حداقل 

 باید نو، تمیز، مقاوم و بسته بندی

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

پلمپ در  شدنازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 رنیکنسانتره پروتئین آب پ: آزموننام محصول / 

 INSO 16033شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوؤی 1

INSO 2406 

INSO 5272-1 

INSO 5234 

ISIRI 11166 

ISIRI 9263 

ISIRI 6806-3 

 گرم 300
ن بدوبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 گرم ISIRI 9266 200 (Pb)سرب 2 شته باشدصورتیکه پلمپ دا

 گرم M1 ISIRI 7133 250آفالتوکسین  3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خامه طعم دار: آزموننام محصول / 

 INSO 13635شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 
INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

 پاکت 2

 گرم 300حداقل 

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 گرم GC INSO 13635 100استرول ها  2 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 M1 ISIRI 7133آفالتوکسین  3
 پاکت 2

 گرم 250حداقل 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کره وارداتی: آزموننام محصول / 

 INSO 143شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 
ISIRI 3451 

ISIRI 11166 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

 گرم 300

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 اشدصورتیکه پلمپ داشته ب

 ISIRI 9266 (Cu)مس 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Fe)آهن 3

 ISIRI 9266 (Niنیکل) 4

 ISIRI 9266 (Pb)سرب 5

 INSO 16722 (ASآرسنیک) 7

 INSO 143 پروفایل اسید های چرب 8
 گرم 100

 INSO 143  استرول ها 9

 گرم M1 ISIRI 7133 250آفالتوکسین  10

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطدیواکتیو بودن، آلرژیرا

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کره تولید داخل: آزموننام محصول / 

 INSO 162شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 
ISIRI 3451 

ISIRI 11166 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و گرم 500

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 نماید.تاثیر عوامل محیطی حفظ 

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 INSO 162 پروفایل اسید های چرب 2

 گرم 100

 INSO 162 استرول ها 3

 گرم M1 INSO 162- ISIRI 7133 250آفالتوکسین  4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نیبست: آزموننام محصول / 

 ISIRI 2450شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 
INSO 5272-1 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

INSO 1810-1 

INSO 2461-2 

INSO 2461-1 

 گرم 300

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 باشدصورتیکه پلمپ داشته 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 با میوه مغز دار نیبست: آزموننام محصول / 

 INSO 2406شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 
INSO 5272-1 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

INSO 1810-1 

INSO 2461-2 

INSO 2461-1 

 گرم 300

رز ن دتمیز، مقاوم و بدوبسته بندی باید نو، 

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 ورتیکه پلمپ داشته باشدص

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 انواع دسر شیری: آزموننام محصول / 

 INSO 2406شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 
INSO 5272-1 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

INSO 1810-1 

INSO 2461-2 

INSO 2461-1 

 گرم 300

و  رزمقاوم و بدون د بسته بندی باید نو، تمیز،

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 ه پلمپ داشته باشدصورتیک

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مخلوط کاکائوپودر : آزموننام محصول / 

 INSO 11138شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
INSO 11138 

INSO 383 

ISIRI 11130 

 گرم 500

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 میکروبیولوژی 2

INSO 3307 
INSO 5272-1 

INSO 2461-1 

ISIRI 2946 

INSO 10899-3 

INSO 1810-1 

 گرم 300

 ISIRI 9266  (Pb)سرب 3

 ISIRI 9266 (Cd)کادمیوم 4 گرم 200

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 5

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 6

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای اء و ویژگیدر خصوص اجز زا بودن و یا اطالعات غلط مشتریرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شیر خشک: آزموننام محصول / 

 INSO 2406شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 
INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 6806-3 

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون گرم 300

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 گرم M1 ISIRI 7133 250آفالتوکسین  2 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگغزا بودن و یا اطالعات رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شیر فرادما: آزموننام محصول / 

 INSO 1528شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 1528 

INSO 384 

INSO 11328 

ISIRI 2852 

ISIRI 5222 

ISIRI 638 

ISIRI 12502 

 گرم 500
رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 INSO 2406 میکروبیولوژی 2

INSO 5272-1 
 گرم 300

 M1آفالتوکسین  3
INSO 1528 

 ISIRI 7133 
 گرم 250

 گرم INSO 1528 100 استرول ها 4

  فاف ذکر شودشرت کامل و قرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این نیازتکمیلی مورد اطالعات . 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطن، آلرژیرادیواکتیو بود

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پوشش چای کیسه ای: آزموننام محصول / 

 ISIRI 2506شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 2506 میکروبیولوژی 1

INSO 4778 
 گرم 300

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 پارگی بسته بندی،  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 گیری.قاعده تصمیم  -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 زعفران ) رشته ای بریده و رشته ای(: آزموننام محصول / 

 INSO 259-1شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 5689 

INSO 5272-1 

INSO 10899-3 

ISIRI 2946 

ISIRI 9432 

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و  گرم 300

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 تاریخ مصرف نامعتبر -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 گرم 500 درخواست کننده با قی مانده آفت کش ها 2

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 3

 ISIRI 9266  (Pb) سرب 4 گرم 200

 INSO 22707 (Hg)جیوه 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای ویژگی شتری در خصوص اجزاء وزا بودن و یا اطالعات غلط مرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 دسر و فراورده های ژله ای) پودر ژله و ژله فرم دار(: آزموننام محصول / 

 INSO 2682شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم INSO 2682 500 غذایی 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 میکروبیولوژی 2

INSO 17983 

INSO 5272-1 

INSO 2461-1 

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 10899-2 

INSO 10899-3 

 گرم 300

 ISIRI 9266  (Pb) سرب 3

 گرم 200

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مقوای مورد مصرف در بسته بندی مواد خوراکی: آزموننام محصول / 

 INSO 3341شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 3341 

INSO 4782-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 2198 

ISIRI 3140 

INSO 4782-1 

ISIRI 2197 

ISIRI 6806-3 

 عدد 2

و  درز بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدونبسته 

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در زاب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 قهوهپودر مخلوط : آزموننام محصول / 

 ISIRI 11137شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 11137 

ISIRI 11242 

ISIRI 11130 

ISIRI 2685 

ISIRI 11541 

INSO 19052 

 گرم 500

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

باشد و در طول انتقال و یا  و پارگی

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 میکروبیولوژی 2

 ضابطه بهداشت

INSO 5272-1 

INSO 10899-3 

INSO 5461-2 

 گرم 300

 ISIRI 9266  (Pb) سرب 3

 گرم 200

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 4

 گرم ISIRI 9238 250  اکراتوکسین 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نمک خوراکی: آزموننام محصول / 

 INSO 26شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 26 

ISIRI 3771 

ISIRI 3770 

ISIRI 3769 

ISIRI 3759 

ISIRI 4058 

INSO 5550 

 یک کیلوگرم

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

طول انتقال و یا و پارگی باشد و در 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266  (Pb) سرب 3

 ISIRI 9266 (Cu) مس 4

 ISIRI 9266 ( Cd) کادمیوم 5

 INSO 22707 (HG) جیوه 6

 ISIRI 9266 (Fe) آهن 7

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگغزا بودن و یا اطالعات رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 پسته خندان طبیعی: آزموننام محصول / 

 INSO 15شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 15 غذایی 1

ISIRI 4920 
 کیلوگرمیک 

 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 تبرنامع تاریخ مصرف -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 میکروبیولوژی 2

INSO 15 

INSO 5272-1 

ISIRI 9263 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

INSO 1810-1 

 گرم 300

 گرم ISIRI 6872 250 مجموع آفالتوکسین 3

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 4

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطدیواکتیو بودن، آلرژیرا

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 مغز پسته: آزموننام محصول / 

 INSO 218شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 3639 

INSO 5272-1 

ISIRI 9263 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

INSO 1810-1 

 گرم 500
بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 نماید.عوامل محیطی حفظ 

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 گرم ISIRI 6872 250 مجموع آفالتوکسین 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مغز تخمه آفتابگردان برشته شده: آزموننام محصول / 

 INSO 4615شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 16028 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

 گرم 300
 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و

باشد و در طول بدون درز و پارگی 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 2

 INSO 13119 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کشک خشک: آزموننام محصول / 

 ISIRI 1188شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم ISIRI 1188 500 میکروبیولوژی 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

ری، طول انتقال و یا نگهداپارگی باشد و در 

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  فاف ذکر شودشرت کامل و قرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این مورد نیازتکمیلی اطالعات . 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطو بودن، آلرژیرادیواکتی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نمک خوراکی ید دار: آزموننام محصول / 

 INSO 1195شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 1195 

ISIRI 3771 

ISIRI 3770 

ISIRI 3769 

ISIRI 3759 

ISIRI 4058 

INSO 5550 

 گرم 500

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 د.نماینمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ 

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266  (Pb) سرب 3

 ISIRI 9266 (Cu) مس 4

 ISIRI 9266 ( Cd) کادمیوم 

 INSO 22707 (HG) جیوه 

 ISIRI 9266 (Fe) آهن 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 عصاره مالت ساده: آزموننام محصول / 

 INSO 9897استاندارد: شماره 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 6098 

INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

INSO 10899-3 

INSO 10899-3 

INSO 1810-1 

 لیتر( 2بطری ) 2

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 خ مصرف نامعتبرتاری -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 فراورده های کاکائویی و شکالت و کرم کاکائو: آزموننام محصول / 

 INSO 12018شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 12018 غذایی 1

INSO 4179 
 گرم 500

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 میکروبیولوژی 2

INSO 2395 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

INSO 2461-2 

ISIRI 6806-3 

INSO 1810-1 

 گرم 300

 ISIRI 9266  (Pb) سرب 3

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 4 گرم 200

 ISIRI 9266 ( Cd) کادمیوم 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ادکلن: آزموننام محصول / 

  ISIRI 1022شماره استاندارد: 

 :آزمون ها و  اقالمآزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 عددISIRI 1022 1 هداشتیب -آرایشی  1

 شکستگیسته بندی بدون بسالم بودن  -

 ،غیر قابل نفوذ

 

نداشتن پلمپ -  

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 داشته باشدصورتیکه پلمپ 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پنبه: آزموننام محصول / 

  ISIRI 7274شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 بسته ISIRI 7274 1 میکروبیولوژی 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.عوامل محیطی حفظ نمانمونه را از تاثیر 

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگغزا بودن و یا اطالعات رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نوار بهداشتی پوشک و -اغذ بهداشتیک -انواع دستمال کاغذی: آزموننام محصول / 

 INSO 3755-2528-1-1830-627شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO1830-2 میکروبیولوژی 1
INSO 4778 

 بسته 3هر کدام  

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 و کودک بزرگسالشامپو موی : آزموننام محصول / 

 INSO 3572 شماره استاندارد:

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 هداشتیب - یآرایش 1

INSO 2171 

INSO 3187-18 

INSO 3572 

ISIRI 12014 

INSO 3573 

INSO 3572 

 عدد 2

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 باشدصورتیکه پلمپ داشته 

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 11804 

ISIRI 11169 

INSO 9933 

INSO 9607 

INSO 9793 

INSO 9934 

 عدد 2

 137LAA006/00  (Pb) سرب 3

 137LAA006/00 (Asآرسنیک) 4 یک عدد

 AOAC (Hg) جیوه 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 صابون بهداشتی: آزموننام محصول / 

 INSO 22شماره استاندارد: 

 :آزمونم ها و  اقالآزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 هداشتیب -آرایشی  1
INSO 22 

INSO 3198 

 
 عدد 6

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

ی عوامل محیطنگهداری، نمونه را از تاثیر 

 حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مه شفافازنیازازصابون بهداشتی شفاف و : آزموننام محصول / 

 INSO 5249شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 عدد INSO 5249 2 هداشتیب -آرایشی  1

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

 

ه بندیپارگی بست  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگغزا بودن و یا اطالعات رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 صابون بچه: آزموننام محصول / 

 INSO 1326شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 1326 هداشتیب -آرایشی  1

INSO 3198 
 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد عدد 6

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 داشته باشدصورتیکه پلمپ 

 137LAA006/00 (Niنیکل ) 2

 137LAA006/00 (Fe) آهن 3 یک عدد

 137LAA006/00 (Cu) مس 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پر چربصابون بهداشتی : آزموننام محصول / 

 INSO 4376شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 4376 هداشتیب -آرایشی  1

INSO 3198 
 عدد 6

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

پارگی باشد و در طول انتقال و یا و 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پودر بچه: آزموننام محصول / 

  ISIRI 1203شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 20111 

ISIRI 11804 

ISIRI 11169 

INSO 9933 

INSO 9607 

INSO 9793 

INSO 9934 

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو گرم 300

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 137LAA006/00  (Pb) سرب 2

 137LAA006/00 (Asآرسنیک) 3 گرم 200

 AOAC (Hg) جیوه 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 هداشتیب -پودر تالک مورد مصرف صنایع آرایشی : آزموننام محصول / 

 INSO 698شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 137LAA006/00 (Fe) آهن 1

 بسته 2

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینمونه را از تاثیر عوامل محی نگهداری،

 حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 137LAA006/00  (Pb) سرب 2

 137LAA006/00 (Ca) کلسیم 3

 137LAA006/00 (Alآلومینیوم ) 4

 137LAA006/00 (Mgمنیزیم ) 5

 137LAA006/00 (Asآرسنیک) 6

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 موبر ها -بهداشتی -فراورد های آریشی: آزموننام محصول / 

  ISIRI 7099شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 137LAA006/00 (Asآرسنیک) 1

 یک بسته

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 137LAA006/00  (Pb) سرب 3

 AOAC (Pb) جیوه 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مایع و ژل های ظرفشویی : آزموننام محصول / 

 ISIRI 2288شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 عدد ISIRI 2288 2 هداشتیب -آرایشی 1

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

طی نمونه را از تاثیر عوامل محینگهداری، 

 حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 میکروبیولوژی 2

INSO 13568 

 ISIRI 11804 

INSO 9933 

INSO 9793 

 عدد 2

 137LAA006/00  (Pb) سرب 3

 137LAA006/00 (Asآرسنیک) 4 یک عدد

 AOAC (Pb) جیوه 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 دهان شویه: آزموننام محصول / 

 INSO 9357شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

 ضابطه بهداشت

ISIRI 11804 

ISIRI 11169 

INSO 9933 

INSO 9607 

INSO 9793 

INSO 9934 

 عدد 2

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطلرژیرادیواکتیو بودن، آ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پاک کننده دندان -خمیر دندان: آزموننام محصول / 

 ISIRI 1008شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 20111 

ISIRI 11804 

ISIRI 11169 

INSO 9933 

INSO 9607 

INSO 9793 

INSO 9934 

 عدد 2
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 حفظ نماید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 137LAA006/00  (Pb) سرب 2

 137LAA006/00 (Asآرسنیک) 3 یک عدد

 AOAC (Pb) جیوه 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 رژ لب: آزموننام محصول / 

 INSO 14622شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 20111 

ISIRI 11804 

ISIRI 11169 

INSO 9933 

INSO 9607 

INSO 9793 

INSO 9934 

 عدد 3
 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 137LAA006/00  (Pb) سرب 2

 137LAA006/00 (Asآرسنیک) 3 عدد 2

 AOAC (Pb) جیوه 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کرم پودر-کرم و لوسیون: آزموننام محصول / 

 ضابطه بهداشتشماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمون شرايط ويژه

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 عدد INSO 20111 3 میکروبیولوژی 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.عوامل محیطی حفظ نما نمونه را از تاثیر

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگغزا بودن و یا اطالعات رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کرم رنگ موی دائمی: آزموننام محصول / 

 INSO 19910شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 2

INSO 20111 

ISIRI 11804 

ISIRI 11169 

INSO 9933 

INSO 9607 

INSO 9793 

INSO 9934 

 عدد 2
 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

نداشتن پلمپزدگی   

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 137LAA006/00  (Pb) سرب 3

 137LAA006/00 (Asآرسنیک) 4 یک عدد

 AOAC (Pb) جیوه 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شوینده های مخصوص ناحیه خارجی دستگاه تناسلی بانوان : آزموننام محصول / 

 INSO 19882دارد: شماره استان

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 عدد INSO 19882 4 بهداشتی –آرایشی  1

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا و یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 میکروبیولوژی 2

INSO 20111 

ISIRI 11804 

ISIRI 11169 

INSO 9933 

INSO 9607 

INSO 9793 

INSO 9934 

 عدد2

 137LAA006/00  (Pb) سرب 3

 137LAA006/00 (Asآرسنیک) 4 یک عدد

 AOAC (Pb) جیوه 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمه عنوان خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  هاییآزمون  -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مایع دستشویی: آزموننام محصول / 

 INSO 18641شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 عدد INSO 18641 2 هداشتیب -آرایشی  1

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

طول انتقال و یا و پارگی باشد و در 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 میکروبیولوژی 2

INSO 20111 

ISIRI 11804 

ISIRI 11169 

INSO 9933 

INSO 9607 

INSO 9793 

INSO 9934 

 عدد 2

 137LAA006/00  (Pb) سرب 3

 137LAA006/00 (Asآرسنیک) 4 یک عدد

 AOAC (Pb) جیوه 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 گیری.قاعده تصمیم  -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کننده موی سر نرم: آزموننام محصول / 

 INSO 20626شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 20111 

ISIRI 11804 

ISIRI 11169 

INSO 9933 

INSO 9607 

INSO 9793 

INSO 9934 

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد عدد 3

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 ته باشدصورتیکه پلمپ داش
 137LAA006/00  (Pb) سرب 2

 137LAA006/00 (Asآرسنیک) 3 یک عدد

 AOAC (Pb) جیوه 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 وپودر بی رنگ کننده م: آزموننام محصول / 

 INSO 19909شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 137LAA006/00  (Pb) سرب 1

 گرم 500

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

ری، طول انتقال و یا نگهداپارگی باشد و در 

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 137LAA006/00 (Asآرسنیک) 2

 AOAC (Pb) جیوه 3

  فاف ذکر شودشرت کامل و قرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این مورد نیازتکمیلی اطالعات . 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطو بودن، آلرژیرادیواکتی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 صابون مایع: آزموننام محصول / 

 INSO 595شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 20111 

ISIRI 11804 

ISIRI 11169 

INSO 9933 

INSO 9607 

INSO 9793 

INSO 9934 

 عدد 2

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 حفظ نماید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی 

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ریمل: آزموننام محصول / 

 آنالیز -ضوابط بهداشتشماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 20111 
ISIRI 11804 

ISIRI 11169 

INSO 9933 

INSO 9607 

INSO 9793 

INSO 9934 

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو عدد 3

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

در  ب شدن پلمپ -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 137LAA006/00  (Pb) سرب 2

 137LAA006/00 (Asآرسنیک) 3 عدد 2

 AOAC (Pb) جیوه 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خط چشم: آزموننام محصول / 

 آنالیز -ضوابط بهداشتاره استاندارد: شم

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزموننام  ردیف
استاندارد ملی روش 

 آزمون
 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار

 میکروبیولوژی 1

INSO 20111 
ISIRI 11804 

ISIRI 11169 

INSO 9933 

INSO 9607 

INSO 9793 

INSO 9934 

 عدد 3
 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 شدصورتیکه پلمپ داشته با
 137LAA006/00  (Pb) سرب 2

 137LAA006/00 (Asآرسنیک) 3 عدد 2

 AOAC (Pb) جیوه 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پاپایا خشک:آزموننام محصول / 

 ISIRI 11081شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 11081 

INSO 2461-2 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 6806-3 

INSO 5272-1 

 گرم 500

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 عتبرامنتاریخ مصرف  -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مایعات شوینده دست: آزموننام محصول / 

 INSO 18641شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 عدد INSO 18641 3 هداشتیب -آرایشی 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.تاثیر عوامل محیطی حفظ نمانمونه را از 

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 میکروبیولوژی 2

INSO 20111 
ISIRI 11804 

ISIRI 11169 

INSO 9933 

INSO 9607 

INSO 9793 

INSO 9934 

 عدد 2

 137LAA006/00  (Pb) سرب 3
 یک عدد

 137LAA006/00 (Asآرسنیک) 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ر پروسسنیبه جز پیر نانواع پ: آزموننام محصول / 

 ISIRI 2344شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2406 
ISIRI 11166 

ISIRI 9263 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

INSO 1810-1 

 گرم 300
رز ن دتمیز، مقاوم و بدوبسته بندی باید نو، 

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 گرم ISIRI 7133 250 مجموع آفالتوکسین 2 ورتیکه پلمپ داشته باشدص

 گرم ISIRI 2344 100 ها استرول 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مصرف منجمدکوفته پخته آماده : آزموننام محصول / 

 INSO 16983شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO16983 

INSO 5272-2 

ISIRI 10899-1 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 2946 

ISIRI 11166 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

 

 بسته 2

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

و کپک  سادوجود عالئم ف-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مه آماده مصرف منجمدنیفراورده های میگو آماده/ : آزموننام محصول / 

 ISIRI 13962شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 13962 

INSO 5272-2 

ISIRI 2197 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 2946 

ISIRI 11166 

 بسته 2

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 هویج منجمد: آزموننام محصول / 

 ISIRI 5170شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 2

ISIRI5170 
INSO 5272-1 

ISIRI 9263 

ISIRI 2946 
 

 بسته 2

 ورز مقاوم و بدون دبسته بندی باید نو، تمیز، 

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 پلمپ داشته باشد صورتیکه

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 تخمه هندوانه فرایند شده: آزموننام محصول / 

 INSO 16029شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 16029 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

 گرم 500

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

ری، باشد و در طول انتقال و یا نگهداپارگی 

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 2

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 تخمه کدو فرایند شده: آزموننام محصول / 

 INSO 16030شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 16030 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

 گرم 500

 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا انتقال و یدرز و پارگی باشد و در طول 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 گرم ISIRI 6872 250 مجموع آفالتوکسین 2

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مغز بادام درختی فرایند شده: آزموننام محصول / 

 INSO 16031شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 16031 
ISIRI 10899-2 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

 گرم 500
 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و

باشد و در طول بدون درز و پارگی 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 2

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 3

INSO 17026 
 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 فرایند شدهمغز بادام هندی : آزموننام محصول / 

 INSO 16032شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 16032 
ISIRI 10899-2 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

 گرم 500

و  رزنو، تمیز، مقاوم و بدون د بسته بندی باید

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

در  شدن پلمپازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 2

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سس همبرگر: آزموننام محصول / 

 ISIRI 10226شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 10226 
INSO 5272-1 

INSO 2461-2 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 10899-2 

INSO 1810-1 
 

 عدد 2

 وز در بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خالل مغز بادام: آزموننام محصول / 

 INSO 3415شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 3415 
INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 
 

 گرم 300
 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و

در طول بدون درز و پارگی باشد و 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 INSO 13117 آفت کش هابا قی مانده  2 صورتیکه پلمپ داشته باشد

INSO 17026 
 گرم 500

 گرم ISIRI 6872 250 آفالتوکسین 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سبوس گندم فراوری شده: آزموننام محصول / 

 INSO 2342شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 2342 
INSO 5272-1 

INSO 3851 

ISIRI 11166 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 500

و  درز بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدونبسته 

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در زاب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 7268 آفالتوکسین 2

 گرم 250
 ISIRI 9238 اکراتوکسین 3

 ISIRI 9239 زیرالنون 4

 ISIRI 9240 داکسی نیوالنون 5

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 6

 گرم 200
  ISIRI 9266 (Pb) سرب 7

 ISIRI 9266 (Cd)کادمیوم  8

 INSO 22707 (Hg)جیوه 9

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پوره گوجه فرنگی: آزموننام محصول / 

 14341ISIRIشماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO 3414 

ISIRI 4721 

ISIRI 10899-1 
 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون شیشه  3

ی، نگهدارپارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 2

 یک شیشه

 ISIRI 9265 (Sn) قلع 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 البیگ -کیوی -آلو هلو زرد -پوره های سیب: آزموننام محصول / 

 11692ISIRIشماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO3414 

ISIRI 4721 

ISIRI 10899-1 

 گرم 300

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

در طول  بدون درز و پارگی باشد و

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 INSO 13117 آفت کش ها با قی مانده 2

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 گرم 200

 INSO 16722 (Asآرسنیک) 4

 ISIRI 9266 (Cu) مس 5

 ISIRI 9266 (Zn) روی 6

 ISIRI 9266 (Fe) آهن 7

 ISIRI 9265 (Sn) قلع 8

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ساالد الویه: آزموننام محصول / 

 INSO 17813شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 17813 
INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 11166 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 
 

 عدد 4

 ورز باید نو، تمیز، مقاوم و بدون دبسته بندی 

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

پلمپ در شدن ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سس انار: آزموننام محصول / 

 INSO 19115شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

  INSO 6332 میکروبیولوژی 1
 عدد 2

 وبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم  گرم 300حداقل 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 ازانتقال و یا نگهداری، نمونه را 

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ 

 معتبر، دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 2
INSO 17026 

 عدد 3

 گرم 500حداقل 

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3
 یک عدد

 گرم 200حداقل 
 ISIRI 9266 (Cd)کادمیوم 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نعناع خشک -سبزیجات خشک شده: آزموننام محصول / 

  INSO 1157شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

5939ISIRI 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2946 

ISIRI 2198 

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و  گرم 300

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 تاریخ مصرف نامعتبر -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 با قی مانده آفت کش ها 2

 ضابطه بهداشت

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cd)کادمیوم 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای اء و ویژگیدر خصوص اجز زا بودن و یا اطالعات غلط مشتریرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ریحان خشک -سبزیجات خشک شده: آزموننام محصول / 

  ISIRI 3956شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3959 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2946 

ISIRI 2198 

 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و گرم 300

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

معتبر، سری ساخت یکسان ، تاریخ 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 با قی مانده آفت کش ها 2

 ضابطه بهداشت

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cd)کادمیوم 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 جعفری خشک -سبزیجات خشک شده: آزموننام محصول / 

 ISIRI 4525شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3959 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2946 

ISIRI 2198 

تمیز، مقاوم و بسته بندی باید نو،  گرم 300

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 با قی مانده آفت کش ها 2

 ضابطه بهداشت

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cd)کادمیوم 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگغزا بودن و یا اطالعات رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 تره خشک -سبزیجات خشک شده: آزموننام محصول / 

 ISIRI 6599شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3959 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2946 

ISIRI 2198 

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و  گرم 300

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 رطوبتدور از نور و 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 با قی مانده آفت کش ها 2

 ضابطه بهداشت

INSO17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cd)کادمیوم 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ودنری بمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شوید خشک -سبزیجات خشک شده: آزموننام محصول / 

 ISIRI 6600شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3959 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2946 

ISIRI 2198 

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و  گرم 300

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

ر ثیاز تاانتقال و یا نگهداری، نمونه را 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 با قی مانده آفت کش ها 2

 ضابطه بهداشت

INSO17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cd)کادمیوم 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آویشن خشک -سبزیجات خشک شده: آزموننام محصول / 

 INSO 2599شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3959 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2946 

ISIRI 2198 

تمیز، مقاوم و بسته بندی باید نو،  گرم 300

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 با قی مانده آفت کش ها 2

 ضابطه بهداشت

INSO17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cd)کادمیوم 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگغزا بودن و یا اطالعات رادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مریم گلی خشک -سبزیجات خشک شده: آزموننام محصول / 

 ISIRI 4356شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3959 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2946 

ISIRI 2198 

 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و گرم 300

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 و رطوبتدور از نور 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 با قی مانده آفت کش ها 2

 ضابطه بهداشت

INSO17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cd)کادمیوم 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ودنری بمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پودر ماهی: آزموننام محصول / 

 722ISIRIشماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف
تعداد / 

 مقدار
 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش 

 غذایی 1

ISIRI 8438 

ISIRI 10703-1 

ISIRI 10700 

ISIRI 11485 

INSO 4359 

ISIRI 722 

ISIRI 2513 

INSO 4179 

 گرم 500

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

ی عوامل محیطنگهداری، نمونه را از تاثیر 

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور و رطوبت

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 میکروبیولوژی 2
ISIRI 2946 

INSO 1810-1 
ISIRI 10899-2 

 گرم 300

 گرم ISIRI 722 200 هیستامین 3

 B1 ISIRI 6872آفالتوکسین 

 گرم 250

 ISIRI 6872 آفالتوکسینمجموع   

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 صیفی جات: آزموننام محصول / 

 INSO 12581شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 12581 با قی مانده آفت کش ها 1
INSO 17026 

 کیلوگرم یک

 بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و

درز و پارگی باشد و در طول بدون 

 انتقال و یا نگهداری، نمونه را از

 تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 تاریخ معتبر، دور از نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  فاف ذکر شودشرت کامل و قرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این نیازتکمیلی مورد اطالعات . 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطن، آلرژیرادیواکتیو بود

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سبزی های غده ای و ریشه ای: آزموننام محصول / 

 INSO 12582شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  مقدارتعداد /  آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 12582 با قی مانده آفت کش ها 1
INSO 17026 

 کیلوگرم یک

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 تاریخ معتبر، دور از نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 گیری. قاعده تصمیم -1

، بودن ثال انفجاریمعنوان  خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. به آزمایشگاههایی که ممکن است به کارشناس یا دستگاه آزمون -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سبزی های برگی: آزموننام محصول / 

 INSO 12583شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 12583 با قی مانده آفت کش ها 1
INSO 17026 

 کیلوگرم یک

تمیز، مقاوم و بسته بندی باید نو، 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطلرژیرادیواکتیو بودن، آ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 میوه های سرد سیری : آزموننام محصول / 

 INSO 13117شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 13117 با قی مانده آفت کش ها 1
INSO 17026 

 کیلوگرم یک

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 

 ته بندی،پارگی بس  -

 عالئم فساد و کپکوجود -

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ) طرح پایش سموم(ه گرمسیرییمنمیوه های گرمسیری و : آزموننام محصول / 

 INSO 13118شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 1
INSO 17026 

 کیلوگرم یک

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 دصورتیکه پلمپ داشته باش

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 بسته بندی نیو آب آشامیدنیآب آشامید: آزموننام محصول / 

 ISIRI1053-ISIRI6694شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 آب و فاضالب 1

ISIRI 1053-

ISIRI6694 

INSO 2350 

INSO 2353 

INSO 2351 

INSO 2352 

INSO 6722 

INSO 8652 

ISIRI 14131 

INSO 16739 

INSO 20760 

 یک لیتر

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

در  ب شدن پلمپ -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 1011 
ISIRI 6267 

INSO 3760-1 

ISIRI 7724-2 

ISIRI 8869 

ISIRI 3759 

INSO 19265 

INSO 5271-1 

 یک لیتر

 SOP Internal (Zn) روی 3

 یک لیتر

 SOP Internal ( Fe) آهن 4

 SOP Internal (Niنیکل) 5

 SOP Internal (Na) سدیم 6

 SOP Internal (Hg) جیوه 7

 SOP Internal (Seسلنیوم ) 8

 SOP Internal (Asآرسنیک ) 9

 SOP Internal (Cd) کادمیوم 10

 SOP Internal (Cr) کرم 11

 SOP Internal (Cu) مس 12

 SOP Internal (Mnمنگنز ) 13

 SOP Internal (Pb) سرب 14

 SOP Internal (Sb) آنتیموان 15

 SOP Internal (Alآلومینیوم ) 16

 SOP Internal (B) بر 17

 SOP Internal (Ba) باریم 18



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 SOP Internal (Mo) مولیبدن 19

 SOP Internal (V) وانادیم 20

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 طبیعی نیمعدآب : آزموننام محصول / 

 INSO 2441شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 آب و فاضالب 1

ISIRI 2441 

INSO 2350 

INSO 2353 

INSO 2351 

INSO 2352 

INSO 6722 

INSO 8652 

ISIRI 14131 

INSO 16739 

INSO 20760 

 لیتریک 

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 میکروبیولوژی 2

INSO5869 

INSO 4403 
INSO 3760-1 

ISIRI 7724-2 

ISIRI 8869 

ISIRI 5353 

 یک لیتر

 SOP Internal (B) بر 3

 یک لیتر

 SOP Internal (Ba) باریم 4

 SOP Internal (Pb) سرب 5

 SOP Internal (Cu) مس 6

 SOP Internal (Asآرسنیک ) 7

 SOP Internal (Niنیکل) 8

 SOP Internal (Cd) کادمیوم 9

 SOP Internal (Cr) کرم 10

 SOP Internal (Sb) آنتیموان 11

 SOP Internal (Seسلنیوم ) 12

 SOP Internal (Mnمنگنز ) 13

 SOP Internal (Hg) جیوه 14

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 میگو(–انواع آبزیان ) ماهی : آزموننام محصول / 

 ISIRI 5623شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم ISIRI 5623 500 غذایی 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.محیطی حفظ نمانمونه را از تاثیر عوامل 

 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 میکروبیولوژی 2

ISIRI 2394-1 

INSO 5272-1 

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-1 

 گرم 300

 گرم INSO 22346 500 هیستامین 3

 ISIRI 9266 (Cd) کادمیوم 4

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 5 گرم 300

 AOAC (Hg) جیوه 6

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سیتریک اسید: آزموننام محصول / 

 ISIRI 3381شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون گرم ISIRI 3381 500 مواد اولیه 1

ری، انتقال و یا نگهداپارگی باشد و در طول 

 وید از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما نمونه را

 رطوبت

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 گرم INSO 3544 300 میکروبیولوژی 2

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3
 گرم 200

 ISIRI 16722 (Asآرسنیک ) 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 كلسیم كلراید: آزموننام محصول / 

 ISIRI 13571شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 1

 گرم 200

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 محیطی حفظ نمایدونمونه را از تاثیر عوامل 

 رطوبت.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 ISIRI 16722 (Asآرسنیک ) 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 گلیسیرین خوراكی: آزموننام محصول / 

 ISIRI 4028شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم INSO 16722 200 (Asآرسنیک ) 1

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 یعوامل محیط نگهداری، نمونه را از تاثیر

 حفظ نماید و رطوبت

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگغزا بودن و یا اطالعات رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پکتین: آزموننام محصول / 

 ISIRI 3624شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 1

 گرم 200

و  رزباید نو، تمیز، مقاوم و بدون د بسته بندی

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 و نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 رطوبت

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مونو هیدرات و بدون آب دكستروز: آزموننام محصول / 

 FCCشماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 FCC (Pb) سرب 1
INSO 16722 

 گرم 200

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طیرا از تاثیر عوامل محی نگهداری، نمونه

 حفظ نماید و رطوبت.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 FCC (Asآرسنیک ) 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد
ISIRI 9266 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 و شربت سوربیتول پودر سوربیتول مورد مصرف در صنایع غذایی: آزموننام محصول / 

 ISIRI1302شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 3544 
INSO 5272-1 

INSO 10899-3 

ISIRI 2946 

و  درز مقاوم و بدونبسته بندی باید نو، تمیز،  گرم 300 

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 وید نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

 رطوبت.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 1302 (Pb) سرب 2

ISIRI 9266 

 ISIRI 1302 (Niنیکل) 3 گرم 200

ISIRI 9266 

 ISIRI 1302 (Asآرسنیک ) 4

INSO 16722 
  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ر صنایع غذاییژالتین مورد مصرف د: آزموننام محصول / 

 INSO 3474شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم INSO 3474 500 مواد اولیه 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

ری، باشد و در طول انتقال و یا نگهداپارگی 

 و یدنمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

 .رطوبت

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 میکروبیولوژی 2

INSO 3474 
INSO 5272-1 

ISIRI 9263 

INSO 1810-1 

INSO 10899-3 

 گرم 300 

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3
INSO 3474 200 گرم 

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 4
INSO 3474 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 گیری.قاعده تصمیم  -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سیتریک اسید: آزموننام محصول / 

 ISIRI 3381شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم ISIRI 3381 500 مواد اولیه 1
 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

ری، باشد و در طول انتقال و یا نگهداپارگی 

 و یدنمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

 .رطوبت

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 2

 گرم 200

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 لکل اتیلیکا: آزموننام محصول / 

 ISIRI 161شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 161 مواد اولیه 1

ISIRI 613 
 یک لیتر

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.تاثیر عوامل محیطی حفظ نمانمونه را از 

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 2

 ISIRI 9266 (Cuمس ) 3 میلی لیتر 500

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 اسید سولفوریک: آزموننام محصول / 

 FCCشماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 9266 (Feآهن ) 1

 یک لیتر

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 محیطی حفظ نماید.نمونه را از تاثیر عوامل 

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگغزا بودن و یا اطالعات رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 با سویا نیسس ماکاروکنسرو: آزموننام محصول / 

 ISIRI 5216شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1
 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 مصرف نامعتبرتاریخ  -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 2
 یک قوطی

 ISIRI 9265 (Snقلع ) 3

 بسته بندی  4

ISIRI 1881 
ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای اء و ویژگیدر خصوص اجز زا بودن و یا اطالعات غلط مشتریرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خورشت آلو اسفناج با سویاکنسرو: آزموننام محصول / 

 ISIRI 13866شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 2326 5 میکروبیولوژی 1
 ونبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بد

ا یدرز و پارگی باشد و در طول انتقال و 

نگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور 

 از نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 پلمپزدگی نداشتن 

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 2
 یک قوطی

 ISIRI 9265 (Snقلع ) 3

 بسته بندی  4

ISIRI 1881 
ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای اء و ویژگیدر خصوص اجززا بودن و یا اطالعات غلط مشتری رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 چای ترش: آزموننام محصول / 

 ISIRI 10769شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 10769 

ISIRI 5608 

ISIRI 3276 

ISIRI 3273 

ISIRI 3278 

INSO 5607 

 بسته 2

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نشاسته برنج: آزموننام محصول / 

 ISIRI 381-3شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI2843 
INSO 5272-1 

ISIRI 9263 

ISIRI 2946 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 
ISIRI 10899-2 

 گرم 300

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 2

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3 گرم 200

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 4

 ISIRI 6872 آفالتوکسین 5

 گرم 250
 ISIRI 9238 اکراتوکسین 6

 ISIRI 9239 زیرالنون 7

 ISIRI 9240 داکسی نیوالنون 8

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 برگ بو: آزموننام محصول / 

 ISIRI 2275شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 500

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،باشد و در طول انتقال و یا نگهدا پارگی

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این مورد نیاز تکمیلیاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 بادیان رویی: آزموننام محصول / 

 ISIRI 2598شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 500

 ورز دبدون بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 دانه كامل و ساییده-رازیانه تلخ: آزموننام محصول / 

 ISIRI 993شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 500

 ورز تمیز، مقاوم و بدون دبسته بندی باید نو، 

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 لمپ داشته باشدصورتیکه پ

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شیرینرازیانه : آزموننام محصول / 

 ISIRI 3174شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 500

 وز بدون دربسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 كنسرو دلمه برگ بو: آزموننام محصول / 

 ISIRI 8531شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO2326 5 میکروبیولوژی 1
رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

ی عوامل محیطنگهداری، نمونه را از تاثیر 

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 2
 یک قوطی

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

 بسته بندی  4

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 كنسرو انواع پلو: آزموننام محصول / 

 ISIRI 8165شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO2326 5 میکروبیولوژی 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما نمونه را

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 2

 یک قوطی

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

 بسته بندی  4

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 كنسرو انواع پلو بدون گوشت: آزموننام محصول / 

 ISIRI 9719شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO2326 5 میکروبیولوژی 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما نمونه را

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 2

 یک قوطی

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

 بسته بندی  4

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ترخون خشک: آزموننام محصول / 

 ISIRI 3152شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2946 

ISIRI 5939 

ISIRI 2198 

 گرم 500

 ورز دبدون بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 

 برگ خشک گل محمديگل: آزموننام محصول / 

 ISIRI 168شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم مونآزشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2946 

ISIRI 5939 

ISIRI 2198 

 گرم 500

 ورز دبدون بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خشک كاكوتی: آزموننام محصول / 

 ISIRI 4526شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 5939 
INSO 5272-1  

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2946 

ISIRI 2198 

 گرم 500

 ورز دبدون بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ساییده شده دانه شنبلیه درسته و: آزموننام محصول / 

 ISIRI 3227شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونرايط ويژه ش

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 500

رز ن دتمیز، مقاوم و بدوبسته بندی باید نو، 

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 پلمپ داشته باشدصورتیکه 

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پودر پاپریکا: آزموننام محصول / 

 ISIRI 2476شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

ISIRI 2476 

INSO 1197 

ISIRI 1253 

INSO 1031 

INSO 1196 

INSO 1197 

ISIRI 2634 

ISIRI 3105 

 گرم 500

 ورز دبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون 

ی، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدار

 د.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نمای

 ور سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از ن

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 میکروبیولوژی 2

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آرد )پودر( نارگیل: آزموننام محصول / 

 ISIRI 3461شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1
ISIRI 3461 

 
 گرم 500

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

ری، انتقال و یا نگهداپارگی باشد و در طول 

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطلرژیرادیواکتیو بودن، آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 هخشک شد مرزنجوش: آزموننام محصول / 

 ISIRI 3716شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3677 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 9263 

ISIRI 2324 

ISIRI 2197 

ISIRI 2946 

 گرم 500

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 نماید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ 

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل ور دهد، به صوقرا آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 هآب كرن بري تغلیظ شد: آزموننام محصول / 

 INSO 17026شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO 6332 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1 
 شیشه 2

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

 نگهداری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونرای انجام این که بایستی مشتری بتکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب گوجه فرنگی: آزموننام محصول / 

 ISIRI 1112شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 
 قوطی 5

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

 نگهداری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 2

 یک قوطی

 ISIRI 9266 (Pb) سرب 3

 ISIRI 9266 (Cuمس ) 4

 ISIRI 9266 (Znروی  ) 5

 ISIRI 9266 (Feآهن ) 6

 ISIRI 9265 (Snقلع ) 7

 بسته بندی  8

ISIRI 1881 

ISIRI 2327 

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای اء و ویژگیدر خصوص اجززا بودن و یا اطالعات غلط مشتری رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سبزیجات مخلوطب آ: آزموننام محصول / 

 INSO 17526شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 
 پاکت 3

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

کپک  وفساد وجود عالئم -

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، بودن ثال انفجاریمه عنوان خسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکارشناس یا دستگاه که ممکن است به  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آب زرشک: آزموننام محصول / 

 INSO 17524شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 
 پاکت 3

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، طول انتقال و یا نگهداریپارگی باشد و در 

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونه بایستی مشتری برای انجام این کتکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 میوه انگور: آزموننام محصول / 

 INSO 41شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم INSO 41 غذایی 1
رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

ی محیطنگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 كلم پیچ: آزموننام محصول / 

 ISIRI 189-1شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو یک کیلوگرم ISIRI 189-1 غذایی 1

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

ی محیطنگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل 

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ز قلمی تازهبفلفل س: آزموننام محصول / 

 ISIRI 436شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 436 غذایی 1
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .عوامل محیطی حفظ نمایدنمونه را از تاثیر 

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 كرفس: آزموننام محصول / 

 ISIRI 169شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 169 غذایی 1

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .محیطی حفظ نمایدنمونه را از تاثیر عوامل 

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد
 گرم ISIRI 9266 200 (Cdکادمیوم ) 2

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطلرژیرادیواکتیو بودن، آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 بادمجان: آزموننام محصول / 

 ISIRI 184شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 184 غذایی 1
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

کپک  وفساد وجود عالئم -

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگغزا بودن و یا اطالعات رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 گیالس تازه: آزموننام محصول / 

 ISIRI 235شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 235 غذایی 1
 ز ودر بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون بسته

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 تازه میوه آلبالو: آزموننام محصول / 

 INSO 236شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 236 غذایی 1
 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.محیطی حفظ نمانمونه را از تاثیر عوامل 

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطلرژیرادیواکتیو بودن، آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 بامیه: آزموننام محصول / 

 INSO 240شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم INSO 240 غذایی 1
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

عتبرنامتاریخ مصرف  -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  هایی آزمون -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سیر: آزموننام محصول / 

 ISIRI241شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI241 غذایی 1
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، و یا نگهداری پارگی باشد و در طول انتقال

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این مورد نیاز تکمیلیاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطیو بودن، آلرژیرادیواکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 خربزه: آزموننام محصول / 

 ISIRI 242شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 242 غذایی 1
 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

مصرف نامعتبرتاریخ  -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 انارمیوه : آزموننام محصول / 

 INSO 262شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو یک کیلوگرم INSO 262 غذایی 1

انتقال و یا و پارگی باشد و در طول 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 هندوانه: آزموننام محصول / 

 ISIRI 271شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 271 غذایی 1
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .محیطی حفظ نمایدنمونه را از تاثیر عوامل 

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطلرژیرادیواکتیو بودن، آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پرتقال: آزموننام محصول / 

 INSO 279شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم INSO 279 غذایی 1
 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

عتبرنامتاریخ مصرف  -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  هایی آزمون -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 تازه هویج: آزموننام محصول / 

 ISIRI286شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI286 غذایی 1
 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ی،و یا نگهدار پارگی باشد و در طول انتقال

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این مورد نیاز تکمیلیاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 زردآلو: آزموننام محصول / 

 ISIRI 367شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 367 غذایی 1
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .محیطی حفظ نمایدنمونه را از تاثیر عوامل 

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطلرژیرادیواکتیو بودن، آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 تازه اسفناج: آزموننام محصول / 

 ISIRI 387شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو یک کیلوگرم ISIRI 387 غذایی 1

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

عتبرنامتاریخ مصرف  -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  هایی آزمون -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سبزگوجه فرنگی : آزموننام محصول / 

 ISIRI 399شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو یک کیلوگرم ISIRI 399 غذایی 1

انتقال و یا و پارگی باشد و در طول 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 شوید تازه: آزموننام محصول / 

 ISIRI 410شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 410 غذایی 1
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .محیطی حفظ نمایدنمونه را از تاثیر عوامل 

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطلرژیرادیواکتیو بودن، آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سیر تازه: آزموننام محصول / 

 ISIRI 534شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 534 غذایی 1
 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

عتبرنامتاریخ مصرف  -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  هایی آزمون -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پرورشی خوراكیقارچ تازه : آزموننام محصول / 

 ISIRI 1627شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د یک کیلوگرم ISIRI 1627 غذایی 1

، باشد و در طول انتقال و یا نگهداریپارگی 

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 گرم ISIRI 9266 200 (Cdکادمیوم ) 2

  فاف ذکر شودشرت کامل و قرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این نیازتکمیلی مورد اطالعات . 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطن، آلرژیرادیواکتیو بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 انبه میوه: آزموننام محصول / 

 ISIRI 3412شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 3412 غذایی 1
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

مصرف نامعتبرتاریخ  -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 چینیكلم : آزموننام محصول / 

 ISIRI 3738شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو یک کیلوگرم ISIRI 3738 غذایی 1

طول انتقال و یا و پارگی باشد و در 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ودنری بمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 كاهو تازه: آزموننام محصول / 

 ISIRI 6119شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  مقدارتعداد /  آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 6119 غذایی 1
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

نداشتن پلمپزدگی   

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگغزا بودن و یا اطالعات رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 میوه گواوا: آزموننام محصول / 

 ISIRI 12347شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 12347 غذایی 1
 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 میوه نارگیل: آزموننام محصول / 

 ISIRI 12348شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 12348 غذایی 1
 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 محیطی حفظ نماید.نمونه را از تاثیر عوامل 

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 میوه چیکو: آزموننام محصول / 

 ISIRI 12349شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 12349 غذایی 1
 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.محیطی حفظ نمانمونه را از تاثیر عوامل 

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطلرژیرادیواکتیو بودن، آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آناناس: آزموننام محصول / 

 ISIRI 9439شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 9439 غذایی 1
 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

عتبرنامتاریخ مصرف  -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  هایی آزمون -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پیاز: آزموننام محصول / 

 ISIRI 87شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 87 غذایی 1
 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ی،و یا نگهدار پارگی باشد و در طول انتقال

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این مورد نیاز تکمیلیاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ووكادوآمیوه : آزموننام محصول / 

 ISIRI 10074شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 10074 غذایی 1
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .محیطی حفظ نمایدنمونه را از تاثیر عوامل 

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطلرژیرادیواکتیو بودن، آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 توت: آزموننام محصول / 

 ISIRI 238شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 238 غذایی 1
 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

عتبرنامتاریخ مصرف  -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  هایی آزمون -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ریواس: آزموننام محصول / 

 ISIRI 2015شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون یک کیلوگرم ISIRI 2015 غذایی 1

ری، انتقال و یا نگهداپارگی باشد و در طول 

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 گرم ISIRI 9266 200 (Cdکادمیوم ) 2

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطلرژیرادیواکتیو بودن، آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 زمینی سیب: آزموننام محصول / 

 ISIRI 39شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د یک کیلوگرم ISIRI 39 غذایی 1

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

عتبرنامتاریخ مصرف  -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 گرم ISIRI 9266 200 (Cdکادمیوم ) 2

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 میوه كیوي: آزموننام محصول / 

 INSO 3475شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم INSO 3475 غذایی 1

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 انتقال و یا نگهداری،پارگی باشد و در طول 

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطدیواکتیو بودن، آلرژیرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 میوه گریپ فروت: آزموننام محصول / 

 ISIRI 325شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 325 غذایی 1
 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

پلمپزدگی نداشتن   

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 تصمیم گیری. قاعده -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 گوجه فرنگی درختی: آزموننام محصول / 

 INSO 20601شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم INSO 20601 غذایی 1
 وز در بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 لیمو شیرین: آزموننام محصول / 

 ISIRI 290شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 290 غذایی 1
 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.محیطی حفظ نمانمونه را از تاثیر عوامل 

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطلرژیرادیواکتیو بودن، آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 میوه  سیب: آزموننام محصول / 

 INSO 347شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم INSO 347 غذایی 1
 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

عتبرنامتاریخ مصرف  -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2
 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

 گرم ISIRI 7438 250 پاتولین 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگغزا بودن و یا اطالعات رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 میوه نارنگی: آزموننام محصول / 

 ISIRI 266شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 266 غذایی 1
 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 هلو: آزموننام محصول / 

 ISIRI 90شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 90 غذایی 1
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 موز: آزموننام محصول / 

 ISIRI 9873شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 9873 غذایی 1
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .محیطی حفظ نمایدنمونه را از تاثیر عوامل 

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 گوجه درختی: آزموننام محصول / 

 ISIRI 535شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 یک کیلوگرم ISIRI 535 غذایی 1
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .محیطی حفظ نمایدنمونه را از تاثیر عوامل 

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطلرژیرادیواکتیو بودن، آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 برگ مو-كنسرو شور: آزموننام محصول / 

 ISIRI 6957شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 1
و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د یک قوطی

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

 عالئم فساد و کپکوجود -

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 2

 بسته بندی 3

ISIRI 1881 
ISIRI 2327  

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای اء و ویژگیدر خصوص اجززا بودن و یا اطالعات غلط مشتری رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 دانه ذرت دامی: آزموننام محصول / 

 INSO 1445شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم INSO 1445 500 غذایی 1

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

 

ته بندی،پارگی بس  -  

وجود عالئم فساد و کپک -

 زدگی نداشتن پلمپ

رف نامعتبرتاریخ مص -  

شدن پلمپ در  ب -

 باشد صورتیکه پلمپ داشته

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 2
 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 3

 INSO 13120 با قی مانده آفت کش ها 4

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 7613 فومانایزین 5

 گرم 250
 ISIRI 9238 اکراتوکسین 6

 ISIRI 9239 زیرالنون 7

 ISIRI 9240 داکسی نیوالنون 8

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطدیواکتیو بودن، آلرژیرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 انواع سیب زمینی سرخ شده در روغن  )بدون ادویه و ادویه دار(: آزموننام محصول / 

 ISIRI 6022شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 11603 

INSO 5272-1 

ISIRI 2946 

ISIRI 2198 

ISIRI 2324 

INSO 2461-2 

INSO 1810-1 

INSO 10899-2 

 گرم 500

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، باشد و در طول انتقال و یا نگهداریپارگی 

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  فاف ذکر شودشرت کامل و قرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این مورد نیازتکمیلی اطالعات . 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 نوشابه ورزشی انرژي زا: آزموننام محصول / 

 INSO 6693شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم مونآزشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 قوطی INSO 6693 5 غذایی 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.محیطی حفظ نمانمونه را از تاثیر عوامل 

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 میکروبیولوژی 2
INSO 5272-1 

INSO 3845 

ISIRI 10899-1 
 قوطی 3

 ISIRI 9265 (Snقلع ) 3

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 4 یک قوطی

 INSO 16722 (Asآرسنیک ) 5

 بسته بندی 6

ISIRI 1881 
ISIRI 2327  

ISIRI 2509 

ISIRI 2455 

 قوطی 5

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگغزا بودن و یا اطالعات رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ل براق كننده مجازعوام-افزودنی هاي خوراكی: آزموننام محصول / 

 ISIRI 14409شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

1 

 
 میکروبیولوژی

ISIRI 14409 
INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

INSO 1810-1 

ISIRI 10899-2 

 گرم 500

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 پارگی بسته بندی،  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 گیری.قاعده تصمیم  -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ساالد ماكارونی: آزموننام محصول / 

 INSO 19256شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

1 

 
 میکروبیولوژی

INSO 19256 
INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 11166 

ISIRI 2324 

ISIRI 9432 

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 8035-1 

 بسته 3

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 میوه فراوري شده: آزموننام محصول / 

 INSO 11088شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

1 

 
 میکروبیولوژی

INSO 11088 
INSO 12830 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

INSO 3845 

ISIRI 4405 

ISIRI 6806-3 

 گرم 500

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 مصرف نامعتبر تاریخ -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پیاز سرخ شده: آزموننام محصول / 

 INSO 12589 شماره استاندارد: 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم INSO 2326 500 میکروبیولوژی 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.عوامل محیطی حفظ نمانمونه را از تاثیر 

 ور نسری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهار در اختی آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای اجزاء و ویژگیخصوص  زا بودن و یا اطالعات غلط مشتری دررادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رب انار: آزموننام محصول / 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 INSO 1813شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO 6332 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

 شیشه 2

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 پلمپ زدگی نداشتن

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 2

INSO 17026 
 شیشه 3

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 3

 یک شیشه

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای اء و ویژگیدر خصوص اجززا بودن و یا اطالعات غلط مشتری رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پوره موز: آزموننام محصول / 

 INSO 14811شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO 6332 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و  گرم 300

بدون درز و پارگی باشد و در طول 

 یراثانتقال و یا نگهداری، نمونه را از ت

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، 

 دور از نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

الئم فساد و کپک عوجود -

 دگی نداشتن پلمپز

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

 INSO 13118 با قی مانده آفت کش ها 2

INSO 17026 
 گرم 500

 ISIRI 9266 (Pbسرب ) 3

 گرم 200

 ISIRI 9266 (Cdکادمیوم ) 4

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای ویژگی شتری در خصوص اجزاء وزا بودن و یا اطالعات غلط مرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 قند مایع خرما: آزموننام محصول / 

 INSO 21579شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 21579 میکروبیولوژی 1
 

 شیشه 2

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 لمپزدگی نداشتن پ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 جوانه ذرت: آزموننام محصول / 

 INSO 12343شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO 12343 
ISIRI 2946 

INSO 10899-3 

 گرم 500

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

 نگهداری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطلرژیرادیواکتیو بودن، آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کرم کنجد: آزموننام محصول / 

 INSO 12836شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 12836 
INSO 2461-2 

INSO 2461-1 

INSO 10899-3 

INSO 10899-3 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

 شیشه 2

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .محیطی حفظ نمایدنمونه را از تاثیر عوامل 

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای اء و ویژگیدر خصوص اجز زا بودن و یا اطالعات غلط مشتریرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پوره زرشک: آزموننام محصول / 

 INSO 3414شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO 3414 
ISIRI 4721 

ISIRI 10899-1 

 گرم 500

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

  سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 پلمپزدگی نداشتن 

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سمنو: آزموننام محصول / 

 ISIRI 7575شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 7575 
INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 2324 

ISIRI 11166 

 گرم 500

 وز بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون در

 پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری،

 نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید.

  سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نور

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 یاهیگ اتیعرق: آزموننام محصول / 

 ISIRI 3545شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3545 
ISIRI 7725-3 

INSO 5272-1 

ISIRI 7724-2 

ISIRI 4207 

ISIRI 5353 

ISIRI 4207 

ISIRI 8869 

 گرم 500

و  رزمقاوم و بدون د بسته بندی باید نو، تمیز،

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 اشته باشدصورتیکه پلمپ د

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنل انفجامثا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پوره گواوا: آزموننام محصول / 

 INSO 6332شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO 6332 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-2 

 گرم 500

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  فاف ذکر شودشت کامل و به صورقرار دهد،  آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات . 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .هآزمونهای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آسپتیک وت منجمد به صور (وهیآبم ای)در آب ، شربت جاتیو سبز وهیم یو تکه ها برچه پوره ، پالپ،: آزموننام محصول / 

 INSO 3414شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 4721 

 گرم 500

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگغزا بودن و یا اطالعات رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 یپوره توت فرنگ: آزموننام محصول / 

 INSO 3414شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 10899-2 
 گرم 500

و  رزبسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون د

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 نداشتن پلمپزدگی 

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پوره انبه: آزموننام محصول / 

 INSO 3414شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1
INSO 3414 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 10899-2 

 گرم 500

 وز بدون دربسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و 

، پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهداری

 .نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نماید

 ر سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از نو

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 پخته آماده مصرف منجمد یکوکو: آزموننام محصول / 

 INSO 21382شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 21382 

INSO 5272-1 

ISIRI 10899-1 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 2946 

ISIRI 2324 

ISIRI 11166 

 گرم 500

و  درز بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدونبسته 

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

پ در شدن پلمازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 انبه یترش: آزموننام محصول / 

 INSO 21107شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 21107 میکروبیولوژی 1

ISIRI 10899-1 
 شیشه 2

بسته بندی باید نو، تمیز، 

مقاوم و بدون درز و پارگی 

باشد و در طول انتقال و یا 

از تاثیر  نگهداری، نمونه را

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، 

 تاریخ معتبر، دور از نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 تونیز یترش: آزموننام محصول / 

 INSO 21793شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 INSO 21793 میکروبیولوژی 1

ISIRI 10899-1 
 شیشه 2

بسته بندی باید نو، تمیز، 

مقاوم و بدون درز و پارگی 

باشد و در طول انتقال و یا 

از تاثیر  نگهداری، نمونه را

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، 

 تاریخ معتبر، دور از نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای ویژگی شتری در خصوص اجزاء وزا بودن و یا اطالعات غلط مرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 مرغ برگر خام منجمد  : آزموننام محصول / 

 INSO 6937شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 6937 

INSO 5272-2 

ISIRI 10899-1 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 2946 

 کیلوگرم 1

بسته بندی باید نو، تمیز، 

مقاوم و بدون درز و پارگی 

باشد و در طول انتقال و یا 

نگهداری، نمونه را از تاثیر 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، 

 تاریخ معتبر، دور از نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگغزا بودن و یا اطالعات رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ماست ایسو: آزموننام محصول / 

 INSO 22041شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 22041 

ISIRI 9263 

ISIRI 10899-1 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

INSO 5234 

ISIRI 2324 

 گرم 500

بسته بندی باید نو، تمیز، 

مقاوم و بدون درز و پارگی 

باشد و در طول انتقال و یا 

نگهداری، نمونه را از تاثیر 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، 

 تاریخ معتبر، دور از نور 

 ندی،بپارگی بسته   -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  ییآزمون ها -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 دوغ ایسو: آزموننام محصول / 

 INSO 22040شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 22040 

ISIRI 9263 

ISIRI 10899-1 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

INSO 5234 

ISIRI 2324 

 گرم 500

بسته بندی باید نو، تمیز، 

مقاوم و بدون درز و پارگی 

باشد و در طول انتقال و یا 

نگهداری، نمونه را از تاثیر 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، 

 تاریخ معتبر، دور از نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبتاریخ مصر -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 کتلت و شامی گوشت پخته آماده مصرف منجمد: آزموننام محصول / 

 INSO 16984شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

INSO 16984 

INSO 5272-2 

ISIRI 10899-1 

INSO 1810-1 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 2946 

ISIRI 11166 

ISIRI 2197 

 گرم 500

بسته بندی باید نو، تمیز، 

مقاوم و بدون درز و پارگی 

باشد و در طول انتقال و یا 

نگهداری، نمونه را از تاثیر 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، 

 تاریخ معتبر، دور از نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 آماده ممواد اولیه تهیه خوراک طیور و دا: آزموننام محصول / 

 ISIRI 3207شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 3207 

ISIRI 2946 

INSO 1810-1 

ISIRI 10899-2 

 گرم 500

بسته بندی باید نو، تمیز، 

و پارگی مقاوم و بدون درز 

باشد و در طول انتقال و یا 

نگهداری، نمونه را از تاثیر 

 عوامل محیطی حفظ نماید.

سری ساخت یکسان ، 

 تاریخ معتبر، دور از نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ودنری بمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 قره قروت: آزموننام محصول / 

 ISIRI 13299شماره استاندارد: 
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  مقدارتعداد /  آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 13299 

INSO 5272-1 

INSO 5234 

ISIRI 10154 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 11166 

 گرم 500

بسته بندی باید نو، تمیز، 

مقاوم و بدون درز و پارگی 

باشد و در طول انتقال و یا 

نگهداری، نمونه را از تاثیر 

 محیطی حفظ نماید.عوامل 

سری ساخت یکسان ، 

 تاریخ معتبر، دور از نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای اء و ویژگیدر خصوص اجز زا بودن و یا اطالعات غلط مشتریرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 سیر سرخ شده: آزموننام محصول / 

 ISIRI 12733شماره استاندارد:
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 12733 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 10899-1 

ISIRI 2946 

ISIRI 6806-3 

 گرم 500

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.نمونه را از تاثیر عوامل محیطی حفظ نما

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای یلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگغزا بودن و یا اطالعات رادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (یاهی)کره گ نیمارگار: آزموننام محصول / 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 ISIRI 5637شماره استاندارد:
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 میکروبیولوژی 1

ISIRI 5637 

INSO 5272-1 

ISIRI 11166 

ISIRI 2946 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 6806-3 

ISIRI 11166 

 بسته 3

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو

و پارگی باشد و در طول انتقال و یا 

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برچه مرکبات: آزموننام محصول / 



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 INSO 2326شماره استاندارد:
 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 گرم INSO 2326 500 میکروبیولوژی 1

 ز ودر بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدون

 ری،پارگی باشد و در طول انتقال و یا نگهدا

 ید.عوامل محیطی حفظ نمانمونه را از تاثیر 

سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از 

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 صورتیکه پلمپ داشته باشد

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیرینی آردی: آزموننام محصول / 

 INSO 3493شماره استاندارد:



 فرم معیارهای پذیرش آزمون

 
 

  00نگري:ازشماره ب MHCS-LF-034كد فرم:
 

 :آزمونها و  اقالم آزمونشرايط ويژه 

 آزمونهشرایط عدم پذیرش  آزمونهشرایط پذیرش  تعداد / مقدار آزموناستاندارد ملی روش  آزموننام  ردیف

 غذایی 1

INSO 3493 

ISIRI 37 

INSO 19052 

INSO 11691 

ISIRI 3493 

رز دن بسته بندی باید نو، تمیز، مقاوم و بدو گرم 500

یا  و پارگی باشد و در طول انتقال و

 طینگهداری، نمونه را از تاثیر عوامل محی

 حفظ نماید.

 سری ساخت یکسان ، تاریخ معتبر، دور از

 نور 

 ته بندی،پارگی بس  -

جود عالئم فساد و کپک و-

 زدگی نداشتن پلمپ

 رف نامعتبرتاریخ مص -

شدن پلمپ در ازب -

 میکروبیولوژی 2 صورتیکه پلمپ داشته باشد

INSO 2395 

ISIRI 10899-2 

ISIRI 2946 

INSO 2461-1 

 

 گرم 500

  ود. شفاف ذکر ش رت کامل وقرار دهد، به صو آزمایشگاهدر اختیار  آزمونکه بایستی مشتری برای انجام این تکمیلی مورد نیازاطالعات 

 قاعده تصمیم گیری. -1

، ری بودنمثال انفجا ه عنوانخسارت وارد نماید، به صورت کامل ذکر شود. ب آزمایشگاهکه ممکن است به کارشناس یا دستگاه  آزمون هایی -2

 .آزمونههای العات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگیزا بودن و یا اطرادیواکتیو بودن، آلرژی

 

 

 

 

 


