
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

فرآورده های لبنی

اسانس ها
ساالد و سایر سس ها/ سس مایونز 

فرآورده های گوشتی و پروتئینی

آجیل/ خشکبار 
خوراک دام، طیور و آبزیان

.....نمک و / چاشنی / ادویه 

فهرست استانداردها
......نان و /ماکارونی/فرآورده های آردی/ غالت 

.....مربا و / شیرینی / شکر / قند / نشاسته 
حبوبات

....نکتار و / شربت ها / نوشابه ها / نوشیدنی ها / آب 
کاکائو/ قهوه / چای 

روغن ها و چربی ها

...ترشی و / کمپوت / کنسرو 
(خشک و تازه)میوه ها و سبزیجات 

(GAP)عملیات خوب کشاورزی 



17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

واژه نامه

میکروبیولوژی سایر
(فلزات سنگین)آالینده ها 

سایر ویتامین ها و غذاهای رژیمی
آیین کارها

سایر استانداردهای غذایی

ارزیابی حسی

افزودنی های خوراکی
(HACCP)راهنمای سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی 

با توجه به تغییرات استانداردهای ملی فهرست مجددا به روز رسانی خواهد شد

بذرها

در مورد استاندارد های اصالحیه و استانداردهایی که شماره آن ها دو قسمتی است 

ارسال کنید @Foodstd_botو قسمت بعدی استاندارد را بدون فاصله به ربات تلگرامی  (-)ابتدا شماره اصلی استاندارد سپس 



1
سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

10351390(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون آرد گندم 1-1

a-1031392(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -آرد گندم 1-2

104971386(استاندارداجباری)ویژگی ها -آرد ذرت خوشه ای 1-3

109281387آیین کار-نگهداری در سردخانه -نان ،شیرینی آردی و خمیر آن ها1-4

111361387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -آرد برنج1-5

111401387(آفات انباری)تعیین ناخالصی هایی با منشاء حیوانی -آرد گندم و سمولینای گندم دوروم1-6

1154511395تعیین خواص رئولوژی خمیر با استفاده از دستگاه آلوئوگراف-خواص فیزیکی خمیر -آرد گندم 1-7

120431388راهنمای عمومی روش های آزمایشی تهیه نان-آرد گندم و آرد چاودار1-8

138261389(استانداردتشویقی )ویژگی ها -آرد ارزن مرواریدی1-9

138271389(استانداردتشویقی )ویژگی ها -آرد کاساوای خوراکی1-10

169331392اندازه گیری نشاسته آسیب دیده به روش آمپرومتریک (.تریتیکوم استویوم ال)-آرد گندم 1-11

190621393تعیین تاثیر اختالط و افزایش دما بر روی رفتار رئولوژیکی-آرد کامل و آرد حاصل از گندم معمولی 1-12

233601372ویژگی های افزودنیهای پروتئین مجاز به آرد1-13

233701372(استاندارداجباری)آرد جو 1-14

235701361(استانداردتشویقی )آرد سویا 1-15

235811394(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -آرد سوخاری 1-16

235901362(استانداردتشویقی )آرد بادام زمینی 1-17

236001349(استانداردتشویقی )آرد کنجاله تخم پنبه 1-18

239321392ویژگی ها و روش های آزمون  میکروبیولوژی- انواع فرآورده های غالت و حبوبات،آرد و پروتئین سویا 1-19

ماکارونی و نان/ غالت و فرآورده های آردی 



267001366آئین کار ضدعفونی آرد1-20

288041394ویژگی ها و روش های آزمون-فرآورده های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غالت 1-21

310401369روش اندازه گیری فعالیت دیاستاتیک آرد و سمولینا1-22

111393-3246تعیین جذب آب و خواص رئولوژی با استفاده از دستگاه فارینوگراف-1خواص فیزیکی خمیر قسمت-آرد گندم1-23

221393-3246تعیین خواص رئولوژی خمیر با استفاده از دستگاه اکستنسوگراف-2قسمت -خواص فیزیکی خمیر-آرد گندم 1-24

31386-3246تعیین جذب آب و خواص رئولوژی خمیر با استفاده از دستگاه والوری گراف-قسمت سوم-خواص فیزیکی خمیر-آرد گندم1-25

346101373نارگیل (پودر)ویژگی ها و روش های آزمون آرد 1-26

349321396(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - شیرینی های آردی1-27

a-34931390با توجه به تجدید نظر جدید این اصالحیه باطل است (1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های ازمون - شیرینی آردی1-28

349431395فهرست و موارد مصرف-افزودنی های خوراکی مجاز در آرد غالت و فرآورده های آردی و صنایع پخت 1-29

368111387(آزمون زلنی)تعیین مقدار ته نشینی -آرد گندم 1-30

398801376آئین کار نگهداری آرد گندم1-31

417511386تعیین عدد فالینگ-گندم،چاودار و آرد آنها،گندم دوروم و سمولینای گندم دوروم1-32

472501378های آرد های فرآیند در کارخانه آیینکار ایمنی و بهداشتی ماشین1-33

52571378آئین کار بهداشتی تولید نشاسته خوراکی آرد گندم1-34

1-35
ویژگی –میکروبیولوژی ـ غالت و فرآورده های آن ـ پودر مورد استفاده در پوشش فرآورده پف کرده بلغـور و آرد ذرت 

میکروبیولوژی-  ها وروش های آزمون
675601381

687401380(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون   – (آرد سن)آرد گندم جوانه زده - غالت و فرآورده های آن 1-36

695001379(استانداردتشویقی)ویژگی ها وروش های آزمون  - آرد نخود - غالت و فرآورده های آن 1-37

712301382روش آزمون- اندازه گیری رنگدانه زرد - آرد گندم دوروم و سمولینای آن - غالت و فرآورده های آن1-38

79921383آئین کار تولید- آرد گندم1-39

81511383(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -آرد کامل ذرت1-40

81521383(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -آرد بلغور ذرت جوانه گرفته شده 1-41



90511385راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی-آرد گندم1-42

11388-9639اندازه گیری گلوتن مرطوب به روش دستی-قسمت اول -میزان گلوتن -گندم و آرد گندم1-43

211395-9639اندازه گیری گلوتن مرطوب و اندیس گلوتن به روش مکانیکی- 2قسمت -میزان گلوتن-گندم و آرد گندم 1-44

31386-9639اندازه گیری گلوتن خشک از گلوتن مرطوب به روش خشکاندن در یک آون-قسمت سوم -میزان گلوتن-گندم و آرد گندم 1-45

41386-9639اندازه گیری گلوتن خشک از گلوتن مرطوب به روش خشکاندن سریع-قسمت چهارم -میزان گلوتن-گندم و آرد گندم 1-46

1021511390اندازه گیری نیوالنول به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال و خالص سازی  ستون فاز جامد روش آزمون- غالت و فرآورده های آن1-47

10451391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -گندم -غالت و فرآورده های آن 1-48

107581387اندازه گیری افت فشار در جریان هوای یک سویه از میان توده دانه-غالت ،دانه های روغنی و حبوبات 1-49

116021387میکروبیولوژی دانه های غالت و حبوبات ویژگی ها و روش های آزمون1-50

1169111396اندازه گیری چربی خام و چربی کل بوسیله روش استخراج راندال-غالت و فرآورده های آن و خوراک دام 1-51

120991388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -غالت و حبوبات -فرآورده های سرخ شده بر پایه سیب زمینی 1-52

a-120991390(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون - غالت و حبوبات -فرآورده های سرخ شده بر پایه سیب زمینی 1-53

122591388آیین کار - Aعملیات انبار داری مناسب برای کاهش آلودگی به اکراتوکسین -غالت 1-54

127371388رطوبت سنج های غالت- قسمت اول -بررسی عملکرد رطوبت سنج های در حال کار - فرآورده های غذایی1-55

1312011394غالت-مرز بیشینه مانده آفت کش ها- آفت کش ها1-56

1-57
غالت - 2قسمت -تعیین مقدار نیتروژن کل بوسیله احتراق طبق اصل دوماس و محاسبه مقدار پروتئین خام-فرآورده های غذایی

،حبوبات و فرآورده های غالت آسیاب شده
13482-21393

135321389آیین کار- روش های نمونه برداری برای آزمون نیترات ها-غالت و غذای کودک -سبزیجات -مواد غذایی 1-58

135351389نمونه برداری- غالت و فرآورده های آن 1-59

1357711392(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -غالت صبحانه 1-60

1-61
 در غذاهای بر پایه غالت برای نوزادان و کودکان به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی Aاندازه گیری اکراتوکسین -مواد غذایی 

روش آزمون-باال با پاک سازی ستون ایمونوآفینیتی وآشکار سازی فلوئورسانس
145561390



168801392روش های سریع- 4قسمت -تعیین هجوم پنهان حشرات -غالت و حبوبات 1-62

190521393روش کجلدال-اندازه گیری میزان نیتروژن و محاسبه مقدار پروتئین خام -غالت و حبوبات 1-63

1-64
تعیین مقدار رنگ سان ست یلو در فرآورده های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غالت به روش -افزودنی های خوراکی مجاز 

اسپکتروفتومتری
199211394

228541386(استانداردتشویقی)ویژگی ها   -خوراک کمکی شیرخواران و کودکان بر پایه غالت 1-65

239321392ویژگی ها و روش های آزمون  میکروبیولوژی- انواع فرآورده های غالت و حبوبات،آرد و پروتئین سویا 1-66

249301364آیین کاربرد ضدعفونی غالت1-67

268111378آیین کار اندازه گیری دمای غالت و حبوبات در سیلوها1-68

270411391روش مرجع پایه-اندازه گیری مقدار رطوبت -غالت و فرآورده های آن1-69

270511389روش مرجع- روش اندازه گیری رطوبت - غالت و فرآورده های آن 1-70

270611387اندازه گیری خاکستر در کوره-غالت،حبوبات و فرآورده های جانبی1-71

286201366روش اندازه گیری چربی غالت و فرآوردههای آن1-72

288041394(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -فرآورده های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غالت 1-73

300311391روش تعیین میزان افت گندم- غالت و فرآورده های آن 1-74

300401374روش رسوبی- روش تعیین میزان سیاهک زدگی غالت 1-75

310601369روش تعیین وزن حجمی غالت1-76

338001372روش اندازه گیری اسیدیته چربی غالت1-77

342421395واژه نامه-غالت 1-78

349431395فهرست و موارد مصرف-افزودنی های خوراکی مجاز در آرد غالت و فرآورده های آردی و صنایع پخت 1-79

373501375نمونه برداری برای تشخیص آلودگی پنهان غالت و حبوبات به حشرات1-80

373611389روش آزمون مرجع-3قسمت-تعیین آلودگی پنهان حشرات-غالت وحبوبات1-81

373701375روش تشخیص آلودگی پنهان غالت و حبوبات به حشرات1-82

385121392پودرهای نیمه آماده، گلوتن و سبوس  ویژگی ها و روش های آزمون  میکروبیولوژیک- فرآورده های غالت 1-83



398501376روش تشخیص سریع آلودگی پنهان غالت و حبوبات به شش پایان با استفاده از روش شناور کردن دانه درسته1-84

398601376روش تشخیص سریع آلودگی پنهان غالت و حبوبات به شش پایان با استفاده از تعیین میزان تولید گاز کربنیک1-85

398701376روش تشخیص سریع آلودگی پنهان غالت و حبوبات به شش پایان با بهره گیری از ماده شیمیایی نینهید رین1-86

398911393آئین کار-نگه داری غالت 1-87

400801376روش تشخیص سریع آلودگی پنهان غالت و حبوبات به شش پایان یا بهره گیری نوپرتونگاری1-88

400901376روش شناسایی سریع آلودگی پنهان غالت و حبوبات به شش پایان یا بهره گیری از صداسنجی1-89

439501377آئین کار تولید جوانه های غالت و حبوبات1-90

450911386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -دانه های حجیم شده غالت به روش انفجاری 1-91

4721381(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  –جو –غالت و فرآورده های آن1-92

533901381اندازه گیری آهن به روش بیناب سنجی جذب اتمی- غالت و فرآورده آن 1-93

568801380اندازه گیری آهن به روش بیناب سنجی- غالت و فرآورده آن 1-94

580801382آئین کار تولید –نان تافتون  –غالت و فرآورده های آن 1-95

580901382آئین کار تولید –نان بربری  –غالت و فرآورده های آن 1-96

581001382آئین کار تولید –نان لواش  –غالت و فرآورده های آن 1-97

588001382آئین کار –غنی سازی کاه غالت  –خوراک دام و طیور 1-98

1-99
این استاندارد باطل شده و جایگزین آن شماره استاندارد -رطوبت سنجهای غالت-بررسی عملکرد رطوبت سنج های در حال کار 

.میباشد12737
59951380

61331380روش های اندازه گیری-تلفات برداشت غالت با کمباین1-100

61881380پس از تصفیه باستون سیلیکاژل به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باالAاندازه گیری اکراتوکسین -غالت و فرآورده های آن1-101

1-102
پس از تصفیه مقدماتی با بیکربنات به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی Aگیری اکراتوکسین   اندازه-  غالت و فرآوردههای آن

باال
618901381

1-103
 13120این استاندارد باطل شده است و جایگزین آن شماره استاندارد - غالت-قسمت ششم-مرز بیشینه مانده مجاز-آفت کش ها 

.میباشد
6349-611386



63971380آیین کار مصرف بهینه کودهای شیمیایی متداول-غالت1-104

1-105
ویژگی  ها –میکروبیولوژی ـ غالت و فرآورده های آن ـ پودر مورد استفاده در پوشش فرآورده پف کرده بلغـور و آرد ذرت 

میکروبیولوژی- وروش های آزمون
675601381

675701381آئین کار بهداشتی واحدهای تولیدی –فرآورده های قنادی - غالت و فرآورده های آن 1-106

676111392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -نان جو-غالت و فرآورده های آن 1-107

687401380(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون   – (آرد سن)آرد گندم جوانه زده - غالت و فرآورده های آن 1-108

694301382آئین کار تولید- نان سنگک - غالت و فرآورده های آن 1-109

694911394(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -پور کیک نیمه آماده -غالت و فرآورده های آن 1-110

695001379(استانداردتشویقی)ویژگی ها وروش های آزمون  - آرد نخود - غالت و فرآورده های آن 1-111

696001382آئین کارتولید- مالت وعصاره مالت -  غالت وفرآورده های آن 1-112

696101381(استانداردتشویقی)ویژگی ها  - نان شیرینی سنتی -  غالت وفرآورده های آن 1-113

704201378آیین کار- کاهش ضایعات برداشت گندم و جو –غالت و فرآورده های آن 1-114

712301382روش آزمون- اندازه گیری رنگدانه زرد - آرد گندم دوروم و سمولینای آن - غالت و فرآورده های آن1-115

727201381روش آزمون - (الیزا) به روش سنجش ایمنی آنزیمی G و Bتعیین آفالتوکسین گروه های - غالت و خشکبار 1-116

731001383ویژگی ها- الک های آزمون دانه غالت - غالت و فرآورده آن 1-117

1-118
 اندازه گیری فومانایزین های در ذرت با کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی و تخلیص به وسیله ستون b1,b2غالت -مواد غذایی 

ایمونوافینیتی
761301383

762911391 دانه1000تعیین جرم -غالت و حبوبات 1-119

111389-8164روش مرجع- 1قسمت  (وزن ظاهری )اندازه گیری وزن در هکتولیتر - غالت 1-120

311389-8164روش متداول- 3قسمت  (وزن ظاهری )اندازه گیری وزن در هکتولیتر - غالت 1-121

87291381آیین کاربرد بهینه علف کش های متداول-غالت 1-122

897611394فهرست اسامی-غالت و حبوبات و سایر دانه های خوراکی 1-123



1-124
و خالص سازی با ستون -به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال - Aغالت و فرآورده های آن اندازه گیری  اکراتوکسین 

روش آزمون- ایمونوافینیتی 
923811390

1-125
 به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی و خالص سازی بوسیله ستون Aاندازه گیری اکراتوکسین -غالت و فرآورده های آن 

(1اصالحیه شماره )روش آزمون -ایمونوافینیتی 
a-92381392

1-126
اندازه گیری زیرالنون به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی - غالت و فرآورده های آن

روش آزمون
923911390

1-127
اندازه گیری زیرالنون به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی و خالص سازی بوسیله ستون -غالت و فرآورده های آن 

(1اصالحیه شماره )روش آزمون -ایمونوافینیتی 
a-92391392

1-128
روش -تخلیص به وسیله ستون ایمونوافینیتی به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال- تعیین مقدار مقدار داکسی نیوالنول-غالت 

آزمون
92401386

11386-9373توصیه های عمومی برای نگهداری غالت-قسمت اول -انبارش غالت و حبوبات 1-129

21387-9373توصیه های کاربردی-قسمت دوم -نگه داری غالت و حبوبات 1-130

31387-9373کنترل حمله آفات-3نگهداری غالت و حبوبات قسمت 1-131

93911386پیشگیری و کاهش مایکوتوکسین ها آئین کار بهداشتی-غالت 1-132

120421388روش متداول-قسمت دوم -تخمین کیفیت پخت با آزمون های حسی -انواع ماکارونی از سمولینای گندم دوروم1-133

192561393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -ساالد ماکارونی 1-134

21341388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -ماکارونی1-135

a-2131392(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون-ماکارونی1-136

320011378آیین کار واحدهای تولیدکننده ماکارونی1-137

352201374ماشین آالت ماکارونی سازی مقررات ایمنی و بهداشتی1-138

381601375ویژگی ها و روش های آزمون –بسته بندی ماکارونی 1-139

169811392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -نان خرمایی1-140

202181394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -(یوفکا)نان نیمه آماده نازک1-141



135281389ویژگی ها و روش های آزمون- نان نیمه آماده پیتزا تازه و منجمد 1-142

217961395ویژگی ها و روش های آزمون- پودر نیمه آماده خمیر پیتزا و پیراشکی1-143

202191394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون   -خمیر پیراشکی منجمد 1-144

220331394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -نان سوخاری1-145

262831393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -نان های سنتی 1-146

a-26281395(اصالحیه شماره یک)ویژگی ها و روش های آزمون-نان های سنتی 1-147

233801378(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - نان های حجیم و نیمه حجیم 1-148

676111392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -نان جو-غالت و فرآورده های آن 1-149

287911386(استانداردتشویقی)ویژگی ها -بیکینگ پودر1-150

a-28791392(1اصالحیه شماره)-ویژگی ها-بیکینگ پودر1-151

583311387ویژگی ها-میکروبیولوژی پودر جوانه گندم 1-152

111361387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -آرد برنج1-153

12761396(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -برنج1-154

148881391اندازه گیری ویژگی های ابعادی دانه-برنج 1-155

168831391تعیین مقاومت مغز برنج به اکستروژن بعد از پخت-برنج1-156

181901356(استانداردتشویقی)نان برنجی 1-157

251401364(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون سبوس برنج جهت تغذیه دام و طیور 1-158

281411393(استانداردتشویقی)بذر برنج  ویژگی ها و روش های آزمون 1-159

111395-3216روش مرجع- 1قسمت -تعیین مقدار آمیلوز-برنج 1-160

211395-3216روش معمولی- 2قسمت -تعیین مقدار آمیلوز-برنج 1-161

335711393تعیین بازده تبدیل از شلتوک و برنج پوست کنده-برنج 1-162

31386-381(استانداردتشویقی)نشاسته خوراکی برنج  - قسمت سوم-ویژگی ها و روش های آزمون-نشاسته خوراکی1-163

760001383اسیدهای چرب جزئی هیدروژنه شده سبوس برنج ویژگی ها و روش های آزمون1-164



87961385روش آزمون- تعیین زمان ژالتینه شدن دانه هنگام پخت-برنج1-165

93401386نشانه ها-تبدیل شلتوک به برنج سفید 1-166

124131388راهنمای درجه بندی دانه سورگرم1-167

124141388راهنمای درجه بندی دانه کتان1-168

124151388راهنمای درجه بندی دانه گندم1-169

124161388راهنمای درجه بندی دانه آفتابگردان1-170

124171388راهنمای درجه بندی دانه ذرت1-171

124181388راهنمای درجه بندی دانه کانوال1-172

124191388راهنمای درجه بندی دانه یوالف1-173

124201388راهنمای درجه بندی دانه جو1-174

124211388راهنمای درجه بندی دانه تریتیکاله1-175

124221388راهنمای درجه بندی دانه چاودار1-176

124231388راهنمای درجه بندی دانه سویا1-177

208011394(استانداردتشویقی)ویژگی ها وروش های آزمون -دانه مالت حو1-178

32321387(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -دانه کنجد1-179

50901351(استانداردتشویقی)دانه گلرنگ 1-180

55851379(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  - دانه های ذرت یخ زده 1-181

743701382روش آزمون –تعیین رطوبت دانه های کامل و خرد شده  –ذرت 1-182

75801351(استانداردتشویقی)دانه کرچک  1-183

770701383آئین کار تولید – (بلغور و دانه کامل)فرآورده حجیم شده ذرت 1-184

80341383روش آزمون-اندازه گیری رطوبت ومواد فرار-دانه روغنی1-185

26411374(استانداردتشویقی)دانه روغن آفتابگردان 1-186

144531396(استانداردتشویقی) (جهت تغذیه دام و طیور)دانه ذرت 1-187



a-14451393(با توجه به تجدید نظر جدید این اصالحیه فاقد اعتبار است) (1اصالحیه شماره )دانه ذرت جهت تغذیه دام ، طیور و آبزیان 1-188

112441387(استانداردتشویقی)ویژگی ها -گندم جوانه زده 1-189

170281392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -سبوس گندم مورد مصرف برای انسان - گندم 1-190

197141393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -بلغور گندم 1-191

252321389(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -گندم پوست کنده1-192

281321393(استانداردتشویقی)بذر گندم ویژگی ها و روش های آزمون 1-193

300311391روش تعیین میزان افت گندم- غالت و فرآورده های آن 1-194

324801371آیین کار استفاده از دستگاه آمیلوگراف جهت تعیین فعالیت آنزیماتیک گندم و چاودار1-195

362201374(استاندارداجباری)ویژگی های پرک گندم  1-196

362201374(استاندارداتشویقی)ویژگی های پرک  جو 1-197

417511386تعیین عدد فالینگ-گندم،چاودار و آرد آنها،گندم دوروم و سمولینای گندم دوروم1-198

45541377(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -گندم دوروم1-199

522001379(SDS)اندازه گیری کیفیت پروتئین گندم  به وسیله آزمون سدیم دودسیل سولفات 1-200

522101379(SDS)گیری کیفیت پروتئین گندم دو روم به وسیله آزمونسدیم دودسیل سولفات  اندازه1-201

583311387ویژگی ها-میکروبیولوژی پودر جوانه گندم 1-202

743601382روش آزمون –تعیین ذرات ریزتر از اندازه اصلی  –سمولینا  –گندم دوروم 1-203

772201382روش تشخیص ارقام گندم به وسیله الکتروفورز –گندم 1-204

79921383آئین کار تولید- آرد گندم1-205

90331384تخمین کیفیت پخت اسپاگتی به روش تجزیه حسی-سمولینای گندم دوروم و فرآورده های خمیری1-206

90511385راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی-آرد گندم1-207

470(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - جو- غالت و فرآورده های آن1-208

106901386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -ذرت 1-209

186561393روش های آزمون-اندازه گیری مواد جامد نامحلول در الکل -نخود فرنگی و ذرت تازه و منجمد شده به روش انجماد سریع1-210



296811387ویژگی ها و روش های آزمون-میکروبیولوژی فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت 1-211

362101374(استانداردتشویقی)ویژگی های پولک ذرت 1-212

55841379(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -یخ زده(ذرت شیرین)بالل1-213

1-214
ویژگی  ها –میکروبیولوژی ـ غالت و فرآورده های آن ـ پودر مورد استفاده در پوشش فرآورده پف کرده بلغـور و آرد ذرت 

میکروبیولوژی- وروش های آزمون
675601381

743701382روش آزمون –تعیین رطوبت دانه های کامل و خرد شده  –ذرت 1-215

770701383آئین کار تولید – (بلغور و دانه کامل)فرآورده حجیم شده ذرت 1-216

87301381آئین کار سیلو کردن-ذرت علوفه ای1-217

93411386تعیین میزان تانن-ذرت خوشه ای 1-218

382711392(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - سوپ های آماده 1-219

208011394(استانداردتشویقی)ویژگی ها وروش های آزمون -دانه مالت حو1-220

389721392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -عصاره مالت جو1-221

a1395-3897(1اصالحیه شماره )ها و روش های آزمون ¬عصاره مالت جو ویژگی1-222

609101381(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -  مالتودکسترین1-223

60981380ویژگی های میکروبی و بهداشتی-عصاره مالت1-224

201811380(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - رشته آشی و پلویی 1-225

252421389(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش آزمون - جو پوست کنده 1-226

362201374(استاندارداجباری)ویژگی ها - پرک - گندم و جو 1-227

396110(روش عمومی)اندازه گیری فیبر خام در فرآوردههای کشاورزی، خوراکی 1-228

75701351(استانداردتشویقی)ویژگی ها - سویای زرد 1-229



2
سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

103011370روش اندازه گیری- نشاسته در فرآورده های گوشتی 2-1

110711387(NMR)روش طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون -اندازه گیری مقدار هیدروکسی پروپیل -نشاسته اصالح یافته 2-2

bses145211390تعیین مقدار نشاسته به روش -شکر خام 2-3

SPRI145221390تعیین مقدار نشاسته به روش سریع -شکر خام 2-4

154201357روش تشخیص و اندازه گیری نشاسته در کاغذ و مقوا2-5

187841392اندازه گیری مقدار آدیپیک اسید از آدیپات دی استارچ استیله با روش کروماتوگرافی گازی-نشاسته اصالح شده 2-6

196231394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -نشاسته اصالح شده 2-7

284311381ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی –نشاسته 2-8

368301374اندازه گیری قدرت کاهندگی و معادل دکستروز در فرآوردههای آبکافت شده نشاسته به روش سنجش ثابت لین وانین2-9

369101375مشخصات و فرآوردههای جانبی, واژه نامه نشاسته2-10

11386-381(استانداردتشویقی)نشاسته خوراکی گندم -قسمت اول-ویژگی ها و روش های آزمون-نشاسته خوراکی2-11

a-381-11395(1اصالحیه شماره )نشاسته خوراکی گندم - 1قسمت -ویژگی ها و روش های آزمون -نشاسته خوراکی 2-12

21386-381(استانداردتشویقی)نشاسته خوراکی ذرت  - قسمت دوم-ویژگی ها و روش های آزمون-نشاسته خوراکی2-13

31386-381(استانداردتشویقی)نشاسته خوراکی برنج  - قسمت سوم-ویژگی ها و روش های آزمون-نشاسته خوراکی2-14

41386-381(استانداردتشویقی)نشاسته خوراکی سیب زمینی  - قسمت چهارم-ویژگی ها و روش های آزمون-نشاسته خوراکی2-15

438701377انواع نشاسته و فرآوردههای مشتق از آنها اندازه گیری کلرور بروش پتانسیومتری2-16

....مربا و/شیرینی/شکالت/قند و شکر/ نشاسته 



440101377روش اندازه گیری آب به روش اصالح شده کارل فیشر- فرآوردههای آبکافتی نشاسته 2-17

463301377سنجی گیری فسفر کل بروش بیناب اندازه- نشاسته و فرآوردههای آن 2-18

463401377اندازه گیری مقدار ازت به روش کیلدال و با شیوه بیناب سنجی- نشاسته و فرآوردههای آن  2-19

472611390اندازه گیری خاکستر- نشاسته 2-20

472701378 و اسیدیته نشاسته و فرآوردههای آنpHگیری مقدار  اندازه2-21

472801378گیری ازت در نشاسته و فرآوردههای آن به روش کیلدال با شیوه عیارسنجی اندازه2-22

472901378گیری مقدار دی اکسید گوگود در نشاسته و فرآوردههای آن به روش های اسیدی سنجی و کدورت سنجی اندازه2-23

479801378گیری مقدار چربی تام در نشاسته طبیعی یا اصالح شده اندازه2-24

492601378گیری آرسنیک به کمک بیناب سنجی ربایش اتمی مقدار فلزات سنگین اندازه- نشاسته و فرآوردههای آن 2-25
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368401374اندازه گیری معادل دکستروز در گلوکز مایع به روش لین وانین با حجم ثابت2-50
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209191394روش های آزمون-موم زنبور عسل-افزودنی های خوراکی مجاز 2-159

255501372(استانداردتشویقی)ویژگی های دستگاه استخراج کننده عسل 2-160

258211372(استانداردتشویقی)ویژگی های موم زنبور عسل مورد مصرف در زنبورداری 2-161

708701382روش آزمون –روش نمونه برداری برای کنترل  –باقیمانده داروهای دامی  –عسل 2-162

761011386ویژگی ها و روش های آزمون-میکروبیولوژی عسل2-163

9271391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -عسل 2-164

a-921393(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -عسل2-165

168841392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - پودر شکالت داغ2-166

193351394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -گز شکالتی 2-167

60871395(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -  شکالت 2-168

a-6081392با توجه به تجدید نظر جدید این اصالحیه باطل است (1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون-شکالت 2-169



97981386آئین کار بهداشتی تولید-شکالت 2-170

109281387آیین کار-نگهداری در سردخانه -نان ،شیرینی آردی و خمیر آن ها2-171

198461393الزامات بهداشتی-تجهیزات پخت نان و شیرینی 2-172

239511386ویژگی ها و روش آزمون-میکروبیولوژی فرآورده های قنادی و شیرینی2-173

a1-23951390(1اصالحیه شماره)ویژگی ها و روش های آزمون-میکروبیولوژی فرآورده های شیرینی و قنادی2-174

349321396(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - شیرینی های آردی2-175

a-34931390با توجه به تجدید نظر جدید این اصالحیه باطل است   (1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های ازمون - شیرینی آردی2-176

4070(استانداردتشویقی)شیرینی  2-177

56481379مقررات ایمنی و بهداشتی در استقرار،طراحی و تجهیزات فرها-فرهای پخت نان و شیرینی با حرارت شعله غیر مستقیم2-178

565001380مقررات ایمنی و بهداشتی- ماشین آالت تولید انواع نان و شیرینی 2-179

696101381(استانداردتشویقی)ویژگی ها  - نان شیرینی سنتی -  غالت وفرآورده های آن 2-180

202251394ویژگی ها و روش های آزمون-گز با روکش فرآورده های کاکائویی2-181

302321393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -گز2-182

148401390آئیین کار تولید-سوهان خوراکی 2-183

203251394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -سوهان عسلی 2-184

261211390(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -سوهان خوراکی 2-185

214141395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -حلوای اماج2-186

246231394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -حلوا ارده 2-187

269521394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش آزمون  - ارده 2-188

569201381(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون حلوای هویج  2-189

569301381(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون حلوای گردوئی  2-190

763001383(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون   –حلوای سیاه  –فرآورده قنادی 2-191

268231395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - ژله دسر و ژله فرم دار - مواد غذایی 2-192



21441393(استاندارداجباری)مربا،روش های آزمون 2-193

414201376(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون مربای شقاقل 2-194

889811396ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی-مربا،مرماالد و ژله مربا2-195

861394(استاندارداجباری)ویژگی ها - آدامس 2-196

3771394(استاندارداجباری)ویژگی ها  - بیسکویت 2-197

59251394(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - ویفر 2-198

a01395-592(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون - ویفر 2-199

71131386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  - تافی و آب نبات 2-200

73921388(استانداردتشویقی)روشهای آزمون - نبات 2-201

a01388-739(اصالحیه)روشهای آزمون - نبات 2-202

75931395روش های آزمون- آدامس 2-203

17241381ویژگی ها و روش های آزمون- نقل خالل بادام خوشبو 2-204

26191367(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش آزمون  - گزانگبین 2-205

302321393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  - گز بدون گزانگبین - شیرینی2-206

302411383(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  - گز گزانگبینی - شیرینی2-207

368211387(استانداردتشویقی)ویژگی ها   - کراکر 2-208

128441386(استانداردتشویقی)ویژگی ها  - کارامل 2-209

531501379(استانداردتشویقی)ویژگی ها   - COLOMPEHکلمپه- شیرینی 2-210

57731380(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  - کماج سن - شیرینی 2-211

60841380(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  - پشمک - شیرینی2-212

60061380(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  - قاووت 2-213

2-214
این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره -ویژگیهای مکروبیولوژی- دسر پاستوریزه و بسته بندی شده - مواد غذایی 

 میباشد17983
ابطال7110



1798301392ویژگی ها و روش های آزمون-میکروبیولوژی دسر و فرآورده های ژله ای 2-215

59691381آیین کار واحدهای تولیدی- کیک و کلوچه -شیرینی2-216

75751383(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روشهای  آزمون  - سمنو 2-217

147281391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -پن کیک2-218

25531385(استاندارداجباری)ویژگی ها  - کیک - شیرینی 2-219

a1392-2553(1اصالحیه شماره )ویژگی ها - کیک - شیرینی 2-220

a21396-2553(2اصالحیه شماره)ویژگی ها- کیک - شیرینی 2-221

25541385(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کلوچه - شیرینی 2-222

3
سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

2741389ویژگی ها و روش های آزمون- عدس-حبوبات3-1

3821389ویژگی ها و روش های آزمون- لوبیا - حبوبات3-2

9641382(تجدیدنظر)ویژگی ها و روش های آزمون –نخود  –حبوبات 3-3

9741389ویژگی ها و روش های آزمون- لپه - حبوبات3-4

9821389ویژگی ها و روش های آزمون- باقالی خشک - حبوبات3-5

9921375ویژگی ها و روش های آزمون- ماش - حبوبات3-6

107581387اندازه گیری افت فشار در جریان هوای یک سویه از میان توده دانه-غالت ،دانه های روغنی و حبوبات 3-7

116021387میکروبیولوژی دانه های غالت و حبوبات ویژگی ها و روش های آزمون3-8

120991388ویژگی ها و روش های آزمون-غالت و حبوبات -فرآورده های سرخ شده بر پایه سیب زمینی 3-9

a-120991390(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون - غالت و حبوبات -فرآورده های سرخ شده بر پایه سیب زمینی 3-10

1311611394حبوبات-مرز بیشینه مانده آفت کش ها-آفت کش ها 3-11

(به طور کلی استاندارد تشویقی)حبوبات 



3-12
غالت - 2قسمت -تعیین مقدار نیتروژن کل بوسیله احتراق طبق اصل دوماس و محاسبه مقدار پروتئین خام-فرآورده های غذایی

،حبوبات و فرآورده های غالت آسیاب شده
13482-21393

168801392روش های سریع- 4قسمت -تعیین هجوم پنهان حشرات -غالت و حبوبات 3-13

1720طرز تعیین وزن یکهزار دانه حبوبات و بقوالت3-14

173751392روش خشکاندن در آون-اندازه گیری مقدار رطوبت -حبوبات 3-15

173761392اندازه گیری کلرامفنیکل به روش کروماتوگرافی مایع-حبوبات و فرآورده های آن3-16

190521393روش کجلدال-اندازه گیری میزان نیتروژن و محاسبه مقدار پروتئین خام -غالت و حبوبات 3-17

233901362(فرمیکاسیون)آیین کار ضدعفونی خشکبار و حبوبات 3-18

239321392ویژگی ها و روش های آزمون  میکروبیولوژی- انواع فرآورده های غالت و حبوبات،آرد و پروتئین سویا 3-19

268111378آیین کار اندازه گیری دمای غالت و حبوبات در سیلوها3-20

270611387اندازه گیری خاکستر در کوره-غالت،حبوبات و فرآورده های جانبی3-21

371201375آئین کار آفت زدائی حبوبات3-22

373501375نمونه برداری برای تشخیص آلودگی پنهان غالت و حبوبات به حشرات3-23

373611389روش آزمون مرجع-3قسمت-تعیین آلودگی پنهان حشرات-غالت وحبوبات3-24

373701375روش تشخیص آلودگی پنهان غالت و حبوبات به حشرات3-25

398501376روش تشخیص سریع آلودگی پنهان غالت و حبوبات به شش پایان با استفاده از روش شناور کردن دانه درسته3-26

398601376روش تشخیص سریع آلودگی پنهان غالت و حبوبات به شش پایان با استفاده از تعیین میزان تولید گاز کربنیک3-27

398701376روش تشخیص سریع آلودگی پنهان غالت و حبوبات به شش پایان با بهره گیری از ماده شیمیایی نینهید رین3-28

400801376روش تشخیص سریع آلودگی پنهان غالت و حبوبات به شش پایان یا بهره گیری نوپرتونگاری3-29

400901376روش شناسایی سریع آلودگی پنهان غالت و حبوبات به شش پایان یا بهره گیری از صداسنجی3-30

439501377آئین کار تولید جوانه های غالت و حبوبات3-31

3-32
 13116این استاندارد باطل شده است و جایگزین آن شماره استاندارد - حبوبات-قسمت اول-مرز بیشینه مانده مجاز-آفت کش ها 

.میباشد
6349-111386

63961380آئین کار مصرف بهینه کودهای شیمیایی متداول-حبوبات3-33



762911391 دانه1000تعیین جرم -غالت و حبوبات 3-34

87281381آیین کاربرد بهینه علف کش های متداول-حبوبات 3-35

897611394فهرست اسامی-غالت و حبوبات و سایر دانه های خوراکی 3-36

90341384اندازه گیری اسید هیدرو سیانیک گلیکوزیدی-حبوبات3-37

90351386روش های آزمون-تعیین ناخالصی ،اندازه ،بوهای خارجی،وجود آفات و تشخیص گونه و رقم-حبوبات 3-38

93431386آئین کار بهداشتی-آماده سازی ،بسته بندی و انبار داری-حبوبات 3-39

11386-9373توصیه های عمومی برای نگهداری غالت-قسمت اول -انبارش غالت و حبوبات 3-40

21387-9373توصیه های کاربردی-قسمت دوم -نگه داری غالت و حبوبات 3-41

31387-9373کنترل حمله آفات-3نگهداری غالت و حبوبات قسمت 3-42

4
سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

103501371ویژگی های جعبه های چوبی خشکبار صادراتی ایران4-1

103621395روش نمونه برداری-خشکبار و میوه های خشک شده 4-2

191931393خشکبار-الزامات بهداشتی مراکز عمده عرضه4-3

233901362(فرمیکاسیون)آیین کار ضدعفونی خشکبار و حبوبات 4-4

3631394ویژگی ها و روش های آزمون-کارتن برای بسته بندی خشکبار -بسته بندی 4-5

67211394روش های آزمون-اندازه گیری مقدار رطوبت -خشکبار 4-6

727201381روش آزمون - (الیزا) به روش سنجش ایمنی آنزیمی G و Bتعیین آفالتوکسین گروه های - غالت و خشکبار 4-7

146141391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -مغز تخمه هندوانه برشته شده 4-8

146151391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -مغز تخمه آفتابگردان برشته شده 4-9

146161391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -مغز تخمه کدو برشته شده 4-10

160281391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -تخمه آفتابگردان فرآیند شده 4-11

آجیل/خشکبار



160291391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -تخمه هندوانه فرآیند شده 4-12

160301391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -تخمه کدو فرآیند شده 4-13

119551387(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -رب خرما4-14

162171392ویژگی و روش های آزمون میکروبیولوژیک- خرمای نرم بسته بندی شده 4-15

165411391خرما-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 4-16

238121392آئین کار بهداشتی برداشت ، فراوری و بسته بندی-خرما4-17

249601369(استانداردتشویقی)ویژگی های خرمای سایر جهت مصارف صنعتی 4-18

251021391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون خرمای شاهانی 4-19

271011391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -خرمای خاصه 4-20

a-27101393(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -خرمای خاصه 4-21

28541391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - خرمای سایر4-22

294421391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -خرمای قصب 4-23

a-29441393(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -خرمای قصب 4-24

294501374(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون خرمای خشک 4-25

39531391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  –خرمای مضافتی 4-26

507511392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -شیره خرما4-27

1472501390(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - شیره انگور 4-28

525901379آئین کار روش و شرایط بهداشتی تولید شیره خرما4-29

531111391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -خرمای پیارم 4-30

a-53111393(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -خرمای پیارم 4-31

531211391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -خرمای هلیله ای 4-32

a-53121393(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -خرمای هلیله ای 4-33

531311391(استاندارداجباری)خرمای کلوته ـ ویژگی ها و روش های آزمون 4-34



a-53131393(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -خرمای کلوته 4-35

531411391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -خرمای ربی 4-36

572001380(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  - خمیر خرما4-37

585811391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  –خرمای کروت 4-38

a-58581393(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -خرمای کروت 4-39

599801381بندی خرما ـ ویژگی ها بسته4-40

706001381ویژگی ها و روش های آزمون –روش شناسایی شیره خرما- آنغوزه شیرین 4-41

80331391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -خرمای کبکاب4-42

a-8031393(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -خرمای کبکاب4-43

81601384(استانداردتشویقی)ویژگی ها -مارماالد خرما4-44

87571384ویژگی های عمومی-خرما4-45

4-46
راهنمای اجرای برنامه های پیش نیازی و سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در -خرمای خشک و نیمه خشک

واحدهای فراوری و بسته بندی
96371386

97131386راهنمای اجرای برنامه های پیش نیازی و سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط بحرانی در واحدهای فراوری و بسته بندی-خرمای نرم4-47

4-48
کشمش راهنمای اجرای برنامه های پیش نیازی و سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در واحدهای فراوری و بسته 

بندی
107741387

1771391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -کشمش بیدانه4-49

194611393ویژگی ها و روش های آزمون میکروبی-کشمش 4-50

238221387آئین کار برداشت-کشمش 4-51

249411391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -کشمش بی دانه برای مصارف صنعتی 4-52

312211391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -کشمش سبز4-53

338711391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -کشمش دانه دار برای مصارف صنعتی 4-54



54531391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -کشمش دانه دار4-55

6101372کارگاهها و کارخانه های برگه زردآلو و کشمش4-56

96361386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش آزمون -پودر پسته 4-57

4-58
سایر دانه های روغنی و مغز هسته زرد آلو و مشتقات آن ها برای -بادام زمینی - نمونه برداری از مغزهای درختی-مواد غذایی 

آیین کار- آزمون آفالتوکسین 
135341389

146141391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -مغز تخمه هندوانه برشته شده 4-59

146151391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -مغز تخمه آفتابگردان برشته شده 4-60

146161391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -مغز تخمه کدو برشته شده 4-61

1631393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -مغز بادام شیرین و تلخ 4-62

160311391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -مغز بادام درختی فرآیند شده 4-63

160321391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -مغز بادام هندی فرآیند شده 4-64

1821372(استانداردتشویقی)مغز گردو 4-65

131377-19(استانداردتشویقی)مغز هسته زردآلو 4-66

211377-19(استانداردتشویقی)مغز هسته هلو 4-67

311378-19(استانداردتشویقی)مغز هسته بخورک 4-68

21851392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -مغز پسته 4-69

333821388(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -مغز فندق 4-70

a01396-3338(اصالحیه شماره یک)ویژگی ها و روش های آزمون -مغز فندق 4-71

341511393(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -خالل مغز بادام 4-72

569011394(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کره بادام زمینی 4-73

341611393(استانداردتشویقی)بادام زمینی 4-74

361301374آیین کار تهیه مغز گردو از برداشت تا بسته بندی4-75

393701376آئین کار تهیه مغز بادام4-76



4951344بسته بندی پسته و مغز بادام صادراتی4-77

520001379(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  –مغز بادام هندی 4-78

86891385آیین کار بهداشتی-مغزهای درختی4-79

155(استانداردتشویقی)ویژگی ها -پسته 4-80

214420ویژگی های قوطی فلزی پسته4-81

2185(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -مغز پسته 4-82

a1395-218(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون - مغز پسته 4-83

238020آئین کار تهیه پسته از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی4-84

313110روش اندازه گیری پسته های یخ خندان از پسته های طبیعی خندان4-85

36392(استاندارد اجباری)ویژگی ها و روش های آزمون و روش های آزمون -خالل مغز پسته 4-86

a1395-3639(اصالحیه شماره یک)ویژگی ها و روش های آزمون و روش های آزمون -خالل مغز پسته 4-87

46312(استانداردتشویقی)مغز پسته بدون پوست سوم ویژگی ها و روش های آزمون 4-88

a1395-4631(1اصالحیه شماره )ها و روش های آزمون¬مغز پسته بدون پوست سوم ویژگی4-89

49191(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پسته مکانیک خندان 4-90

49201روش های آزمون- پسته 4-91

49211(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - پسته ناخندان 4-92

4951بسته بندی پسته و مغز بادام صادراتی4-93

569110(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کره پسته 4-94

665510(استانداردتشویقی)ویژگی ها  و روش های آزمون - روغن خام پسته - روغنها و چربیهای خوراکی 4-95

89141آئین کار-راهنمای استفاده از سیستم تجزیه وتحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در واحدهای فراوری-پسته خام4-96

خوراک دام و طیور و آبزیان/ کنجاله 5



سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

119591387(استاندارداجباری)ویژگی ها -کنجاله کلزا-خوراک دام 5-1

190341393اندازه گیری پروتئین های قابل حل در محلول هیدروکسید پتاسیم-کنجاله  دانه های روغنی 5-2

5-3
-اندازه گیری هم زمان مقادیر آب و روغن با استفاده از طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای پالسی -کنجاله دانه های روغنی 

روش آزمون
194871392

214171395روش استخراج سریع-تعیین مقدار روغن-کنجاله دانه های روغنی 5-4

23600آرد کنجاله تخم پنبه5-5

2770(استاندارداجباری)کنجاله کنجد 5-6

27821375(استاندارداجباری)کنجاله بذر پنبه و روش های آزمون 5-7

32111384روش آزمون-تعیین میزان رطوبت و مواد فرار- کنجاله  دانه های روغنی 5-8

32221380ویژگی ها و روش های آزمون-کنجاله دانه آفتابگردان مورد مصرف در خوراک دام و طیور و آبزیان5-9

33121393نمونه برداری-کنجاله دانه های روغنی 5-10

33201346روش اندازه گیری خاکستر کل کنجاله5-11

395801376باقمیانده هگزان آزاد در کنجاله دانه های روغنی5-12

396001376روش اندازه گیری باقمیانده هگزان کل در کنجاله دانه های روغنی5-13

41411384روش آزمون-تعیین میزان خاکستر نامحلول در اسید کلریدریک-کنجاله دانه های روغنی5-14

11386-415(یا اتر نفت سبک)روش استخراج با حالل هگزان -قسمت اول-اندازه گیری مقدار روغن-کنجاله  دانه های روغنی 5-15

21387-415روش استخراج سریع-قسمت دوم -اندازه گیری مقدار روغن -کنجاله دانه های روغنی 5-16

436001377آماده سازی آزمایه در کنجاله دانه های روغنی5-17

4580(استانداردتشویقی) (غذایی دام)کنجاله بذر کتان 5-18

518301379های روغنی ها به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال در کنجاله دانه گیری گلوکوزنیوالت اندازه5-19

80031394(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنجاله سویا -خوراک دام وطیور و آبزیان 5-20



a-8001392(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -کنجاله دانه سویا مورد مصرف در خوراک دام طیور و آبزیان 5-21

old-800163(جهت مصرف در خوراک دام و طیور)استاندارد کنجاله سویا5-22

80401351(استاندارداجباری)غذای دام و طیور -کنجاله بادام زمینی5-23

84521384آیین کار- تولید کنجاله سویا در واحدهای روغن کشی- خوراک دام5-24

105271386پروتکل صحه گذاری روش های جایگزین-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 5-25

5-26
روش واکنش زنجیره ای پلیمر از برای ردیابی میکروارگانیسم های بیماری زای منتقل -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

الزامات عمومی برای آماده سازی نمونه در روش ردیابی کیفی-شده از غذا 
105291386

5-27
شمارش تعداد کم -روش جامع برای جستجو و شناسایی باسیلوس سرئوس احتمالی -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

)MPN(باسیلوس سرئوس احتمالی به روش محتملترین تعداد 
105301386

5-28
روش واکنش زنجیره ای پلیمر از برای ردیابی میکروارگانیسم های بیماری زای منتقل -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

الزامات عمومی برای تکثیر ،ردیابی و شناسایی در روش های کیفی-شده از غذا 
105311386

5-29
 (PCR)ردیابی عوامل بیماری زای منتقل شده ازغذا به روش واکنش زنجیره ای پلیمر از-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

الزامات کلی و اصطالحات
105511386

5-30
 (PDR)ردیابی عوامل بیماری زای مواد غذایی به روش واکنش زنجیره ای پلیمر از -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

آزمون عملکرد ترمال سایکلرها
105521386

5-31
روش کروماتوگرافی مایع با استفاده از افتراق -اندازه گیری مقادیر موننسین ،ناراسین و سالینومایسی-خوراک دام ،طیور و آبزیان 

پس ستونی
106981386

106991386اندازه گیری مقدار اسیدهای آمینه-خوراک دام ،طیور و آبزیان 5-32

107001386اندازه گیری مقدار چربی-خوراک دام ،طیور و آبزیان 5-33

11386-10701روش عیار سنجی-قسمت اول -اندازه گیری مقدار کلسیم در خوراک دام -خوراک دام ،طیور و آبزیان 5-34

11386-10703روش کلدال-قسمت اول-اندازه گیری مقدار ازت و محاسبه مقدار پروتئین خام -خوراک دام ،طیور و آبزیان 5-35

211389-10703روش هضم و تقطیر- 2خوراک دام، طیور و آبزیان ـ اندازه گیری مقدار ازت و محاسبه مقدار پروتئین خام ـ قسمت5-36



5-37
اندازه گیری مقدار داکسی نیوالنوال به روش کروماتوگرافی صفحه نازک و خالص سازی بوسیله ستون -مواد غذایی و خوراک دام 

فاز جامد
107981387

5-38
روش شمارش کلنی در -قسمت اول -روش جامع برای شمارش کپک ها و مخمرها-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

0/95بیشتر از  (AW)فرآورده های با فعالیت آبی 
10899-11387

5-39
روش شمارش کلنی در -قسمت دوم -روش جامع برای شمارش کپک ها و مخمرها -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

/.95مساوی یا کمتر از  (aw)فرآورده های با فعالیت آبی 
10899-21387

5-40
روش شمارش کلنی در فرآورده های با - 3قسمت -روش شمارش کپک ها و مخمرها-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

0/60مساوی یا کمتر از  (Aw)فعالیت آبی 
10899-31392

5-41
آئین -شبیه دی اکسین  (PCBs)پیشگیری و کاهش آلودگی مواد غذایی و خوراک دام به دی اکسین و بی فنیل های چند کلردار 

کار
111001387

111021387در کارخانه های خوراک دام (HACCP)راهنمای پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل خطر ونقاط کنترل بحرانی -خوراک دام 5-42

111431387تعیین خاکستر کل-خوراک دام،طیور و آبزیان 5-43

111661387روش جامع برای شناسایی و شمارش کلی فرمها-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 5-44

114851387تعیین خاکستر نامحلول در اسید کلریدریک-خوراک دام ،طیور و آبزیان 5-45

116911387اندازه گیری چربی خام و چربی کل بوسیله روش استخراج راندال-غالت و فرآورده های آن و خوراک دام 5-46

119591387(استاندارداجباری)ویژگی ها -کنجاله کلزا-خوراک دام 5-47

5-48
روش - تعیین مقدار زیرالنون به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال و تخلیص به وسیله ستون ایمونوافینیتی -خوراک دام 

آزمون
122571388

o157127421388روش جامع برای جستجو و شناسایی اشریشیاکلی - میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام5-49

5-50
دانه های - 1تعیین مقدار نیتروژن کل به وسیله احتراق طبق اصل دوماس و محاسبه مقدار پروتئین خام قسمت - فرآورده های غذایی 

روغنی و خوراک دام و طیور
13482-11389

5-51
-مولیبدن -کبالت -منگنز - مس -روی -آهن -پتاسیم-فسفر منیزیم-سدیم -کلسیم - اندازه گیری - طیور و آبزیان - خوراک دام 

روش آزمون- ICP-AESسرب و کادمیوم به روش -ارسنیک
135311389



135781389(استانداردتشویقی)روش های آزمون  - ویژگی ها- مکمل ویتامینی و معدنی - خوراک دام 5-52

136731389تعیین مقدار فعالیت فیتاز- خوراک دام 5-53

LAL/GNB137731389غربال گری میکروبیولوژی برای مواد غذایی پرتودیده با استفاده از روش -خوراک دام5-54

138031388راهنما-پیش نیازهای ایمنی تولید خوراک دام در واحد های تولید کننده-خوراک دام5-55

138101389اصول کلی و الزامات پایه برای طراحی و پیاده سازی سیستم-قابلیت ردیابی در زنجیره خوراک دام وموادغذایی5-56

61395-13963تولید خوراک دام و طیور و غذای حیوانات- 6قسمت -برنامه های پیش نیاز برای ایمنی مواد غذایی 5-57

144031390روش آزمون- اندازه گیری نیکاربازین با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-خوراک دام و طیور 5-58

5-59
اندازه گیری مادورامایسین آمونیوم به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال با فاز معکوس با استفاده از -خوراک دام و طیور 

مشتق سازی پس ستونی
144051390

167171391اندازه گیری مانده آفت کش های آلی فسفره به روش کروماتوگرافی گازی-خوراک دام وطیور5-60

168881390(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر پوسته تخم مرغ -خوراک دام و طیور5-61

171631392جداسازی و شمارش گونه های احتمالی باسیلوس-خوراک دام 5-62

171641392جداسازی و شمارش گونه های الکتوباسیلوس-خوراک دام 5-63

171651392جداسازی و شمارش گونه های بیفیدو باکتریوم-خوراک دام 5-64

172191392نمونه برداری از الشه دام و طیور برای آنالیز های میکروبی-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام5-65

172551391جداسازی و شمارش گونه های پدیوکوکوس-میکروبیولوژی خوراک دام 5-66

172561391جداسازی و شمارش گونه های مخمری پروبیوتیک-میکروبیولوژی خوراک دام 5-67

173771392(ISE)اندازه گیری مقدار فلوراید پس از آمایش با هیدروکلریک اسید با استفاده از روش الکترود یون گزین - خوراک دام5-68

5-69
استخراج )پس از هضم فشاری ریز موج  (CVAAS)اندازه گیری جیوه با روش اسپکترومتری جذب اتمی بخار سرد -خوراک دام 

(درصد هیدروژن پراکسید30درصد نیتریک اسید و /6با 
173781392

11392-17509آماده سازی متیل استرها- 1قسمت - تعیین محتوای اسیدهای چرب-خوراک دام 5-70

21393-17509روش کروماتوگرافی گازی- 2قسمت -اندازه گیری مقدار اسیدهای چرب-خوراک دام5-71

175171392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -دانه سویا با چربی کامل اکسترود شده -خوراک دام ،طیور و آبزیان 5-72



175901372(استاندارداجباری)ویژگی های کشک  بعنوان خوراک دام و طیور  5-73

179801392روش های نمونه برداری-مرحله آماده سازی اولیه -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 5-74

5-75
ردیابی عوامل بیماری زای منتقل شده از غذا به روش واکنش زنجیره پلیمراز همزمان -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

(real-time PCR)- الزامات کلی و اصطالحات
180881392

5-76
ردیابی و تعیین کمیت عوامل بیماری زای منتقل شده از غذا به روش واکنش زنجیره -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

ویژگی های عملکردی -(PCR)پلیمراز همزمان 
180891392

180901393(آنتروکوکوس فاسیوم )جدا سازی و شمارش گونه های آنتروکوکوس -میکروبیولوژی خوراک دام5-77

181041393روش جامع برای جستجو و شناسایی گونه های سالمونال-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 5-78

5-79
اندازه گیری دی اکسین ها وبی فنیل های چندکلره دی اکسید مانند و بی فنیل های چند کلره شناساگر با روش -خوراک دام 

(GC/HRMS)اسپکترومتری جرمی با تفکیک باال-کروماتوگرافی گازی
186821392

5-80
پس از هضم فشاری ریز موج  (HGAAS)اندازه گیری سلنیوم به روش اسپکترومتری جذب اتمی با تولید هیدرید -خوراک دام 

30 و هیدروژن پراکسید 65هضم با نیتریک اسید )
186831392

191981393راهنما-به کارگیری ارزیابی ریسک-خوراک دام 5-81

197161393روش صاف کردن میانی-اندازه گیری مقدار فیبرخام -خوراک دام 5-82

197301393اندازه گیری هیدروسیانیک اسید با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-خوراک دام 5-83

197311393اندازه گیری دکوکوئینات به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی باال با آشکار ساز فلوئورسانس-خوراک دام 5-84

5-85
  و نوروویروس در مواد غذایی با استفاده از aروش افقی برای تعیین ویروس هپاتیت -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

real -time RT-PCR -  روش تشخیص کیفی- 2قسمت
20110-21395

210951393راهنما- روزه در جوندگان 90بررسی سمیت خوراکی با دز مکرر -آزمون سمیت مواد غذایی و خوراک دام5-86

219711385روش جامع برای جستجو،شناسایی و شمارش کلستریدیوم پرفرنژانس-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام5-87

219811387جستجو ،شناسایی و شمارش انتروکوک های روده ای در مواد غذایی-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 5-88

232311384روش آزمون-تشخیص سم به روش بیولوژیکی -کلستریدیوم بوتولینوم-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام5-89



5-90
 درجه 30روش شمارش باسیلوس سرئوس احتمالی به روش شمارش کلنی در دمای -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

روش آزمون-ساسیوس 
232421385

234231395(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -سبوس گندم -خوراک دام و طیور و آبزیان 5-91

238811395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -جایگزین شیر دامی -خوراک دام 5-92

5-93
روش جامع برای جستجو ،شناسایی و شمارش آنتروباکتریاسه-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

 می باشد2461-2و 2461-1این استاندارد باطل شده است و جایگزین آن استاندارد شماره 
246101374

5-94
-قسمت اول-روش جامع برای جستجو ،شناسایی و شمارش آنتروباکتریاسه-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

با پیش غنی سازی (MPN)جستجو،شناسایی و شمارش به شیوه محتمل ترین تعداد 
2461-111386

5-95
روش -قسمت دوم - روش جامع برای جستجو ،شناسایی و شمارش آنتروباکتریاسه-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

شمارش کلنی
2461-21387

247401373روش اندازه گیری فلویور در خوراک دام و طیور5-96

251341388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -دی کلسیم فسفات -خوراک دام و طیور و آبزیان 5-97

a-25131390(اصالحیه)دی کلسیم فسفات ویژگی ها و روش های آزمون -خوراک دام و طیور آبزیان 5-98

259601373در خوراک دام و طیور (بر حسب یدورپتاسیم)روش اندازه گیری ید 5-99

259701365روش اندازه گیری آهن در خوراک دام و طیور5-100

262711386روش جامع برای شناسایی گونه های شیگال-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام5-101

262911382(تجدیدنظر اول)شمارش میکروارگانیسم های سرماگرا ـ روش آزمون -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام5-102

26811380ویژگی ها و روش های آزمون-علوفه ذرت سیلو شده -خوراک دام و طیورو آبزیان5-103

275101373روش اندازه گیری مقدار کبالت در خوراک دام و طیور به طریقه اسپکتروفتومتری5-104

275301367روش اندازه گیری مقدار منگنز در خوراک دام و طیور بطیقه اسپکتروفتومتری5-105

275401367روش آزمون اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور5-106

275501374روش آزمون نمک در خوراک دام و طیور5-107

294621384روش جستجو و شمارش اشریشیاکلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی- میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام5-108



299801373ویژگی های چربی مورد استفاده در خوراک دام و طیور5-109

a-29981392(1اصالحیه شماره )ویژگی های چربی مورد استفاده در خوراک دام و طیور5-110

299901373روش اندازه گیری مقدار مس در خوراک دام و طیور5-111

300001373(استانداردتشویقی)  (خوراک دام و طیور)ویژگی های پودر پر 5-112

302111391راهنمای آماده سازی نمونه مورد آزمون-خوراک دام وطیور5-113

302201374روش تعیین مقدار گرسیپول آزاد و کلر در خوراک دام و طیور5-114

319611384روش شمارش-مخمرهای اسموفیلیک-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام5-115

32221380(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -کنجاله دانه آفتابگردان مورد مصرف در خوراک دام و طیور و آبزیان5-116

371801375تعیین مقدار ازت تام و محاسبه مقدار پروتئین خام در خوراک دام و طیور5-117

371901374تعیین اوره در خوراک دام و طیور5-118

377411388(استانداردتشویقی)ویژگی ها   - کنسانتره خوراک دام-خوراک دام، طیور و آبزیان 5-119

396201376اندازه گیری فعالتی پیسین در خوراک دام و طیور5-120

396301376(خوراک دام و طیور)اندازه گیری ازت محلول پس از تأثیر پیسین در محلول اسید کلرئیدریک 5-121

435901377(خوراک دام و طیور)اندازه گیری کلرورهای محلول در آب 5-122

5-123
روش -روش جامع برای جستجو وشناسایی یرسینیا انترکولیتیکا بیماری زای احتمالی -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

آزمون
455611386

480611386روش های جامع نمونه برداری از سطوح با استفاده از پلیت های تماسی و سوآب-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام5-124

483701378(استانداردتشویقی)کربنات کلسیم جهت مصرف در خوراک دام و طیور و آبزیان 5-125

483811391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -خوراک دام پایه از تفاله نیشکر 5-126

51321386روش طیف سنجی-اندازه گیری مقدار فسفر در خوراک دام -خوراک دام ،طیور و آبزیان 5-127

52011381(فیبر)الیاف خام -خوراک دام و طیور آبزیان5-128

571811395(استانداردتشویقی)ویژگی ها  - سنگ آهک برای استفاده در خوراک دام و طیور5-129

583511391روش پالریمتری-اندازه گیری مقدار نشاسته -خوراک دام 5-130



586401382میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک داماسپورهای طنابی ـ روش جستجو و شمارش5-131

588001382آئین کار –غنی سازی کاه غالت  –خوراک دام و طیور 5-132

62511381نمونه برداری-علوفه،غده ها و ریشه های سیلو شده-خوراک دام5-133

627501381(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون   –زئولیت  –خوراک دام و طیور و آبزیان 5-134

633411392روش های کروماتوگرافی الیه نازکB1اندازه گیری نیمه کمی آفالتوکسین -خوراک دام 5-135

640101381 به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی عالیB1اندازه گیری آفالتوکسین - خوراک دام5-136

66331381(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -مابع منگنز مورد استفاده در مکمل های معدنی-خوراک دام ،طیور و آبزیان5-137

66340(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  –گلوتن ذرت  –خوراک دام و طیور و آبزیان 5-138

C1385-6634(1غلط نامه شماره)ویژگی ها و روش های آزمون-گلوتن ذرت-خوراک دام و طیور و آبزیان5-139

66840آئین کار-(تأسیسات و تجهیزات-شرایط مکانی)واحدهای تولید کننده–خوراک دام5-140

66980روش آزمون –تعیین فورازولیدون به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال - خوراک دام5-141

5-142
شمارش : میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام ـ شمارش اشریشیاکلی بتا ـ گلوکورونیداز ـ مثبت ـ روش آزمون قسمت دوم 

 درجه سلسیوس44 ـ اندولیل ـ بتا ـ دی ـ گلوکورونید در 3 ـ کلرو ـ 4ـ برومو ـ 5پرگنه با استفاده از  
680501382

5-143
شمارش -قسمت اول -مثبت -روش جامع برای شمارش اشریشیاکلی بتاگلوکورونیداز-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

44cگلورونیددر -دی-بتا- اندولیل3- کلرو4-برومو-5پرگنه با استفاده از صافی غشایی و 
6805-11387

5-144
روش -قسمت سوم -روش جامع برای شمارش اشریشیا کلی بتا گلوکورونیداز مثبت -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

دی گلوکورونید-بتا-کلرو ایندول - 4برمو -5با استفاده از  (MPN)محتمل ترین تعداد 
6805-311395

5-145
-(استافیلوکوکوس ارئوس و سایر گونه ها)شمارش استافیلوکوکوسهای کواگوالز مثبت-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

پارکراگار-روش استفاده از محیط کشت برد:قسمت اول-روش آزمون
6806-11384

5-146
استافیلوکوکوس )روش جامع برای شمارش استافیلوکوکوس های کواگوالز مثبت -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

روش استفاده از محیط کشت رابیت پالسما فیبرینوژن آگار-قسمت دوم (اورئوس و سایر گونه ها
6806-21386



5-147

استافیلوکوکوس )روش جامع برای شمارش استافیلوکوکوس های کواگوالز مثبت -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

برای تعداد کم ( MPN)جستجو،شناسایی و شمارش به شیوه محتمل ترین تعداد -قسمت سوم(اورئوس و سایر گونه ها

میکروارگانیسم

6806-31385

684801382ویژگی ها و روش های آزمون- اکسید منیزیم مورد مصرف در مکمل های معدنی - خوراک دام وطیور وآبزیان5-148

684901382ویژگی ها و روش های آزمون –تفاله مرکبات - خوراک دام وطیور وآبزیان5-149

687001382خوراک دام و طیورو آبزیان ـ اندازه گیری منیزیم به روش بیناب سنجی جذب اتمی ـ روش آزمون5-150

704501382روش آزمون- اندازه گیری مانده آفت کش های آلی کلره به روش کروماتوگرافی گازی  –خوراک دام و طیور 5-151

713501382روش آزمون- خوراک دام اندازه گیری زیرالنون به روش کروماتوگرافیالیه نازک 5-152

72121380(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -پودر گوشت -خوراک دام و طیور و آبزیان5-153

743201383روش آزمون – به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال Aاندازه گیری مقدار ویتامین  –خوراک دام و طیور 5-154

743301383روش آزمون –اندازه گیری فعالیت بازدارنده تریپسین در فرآورده های سویا -خوراک دام و طیور5-155

743401383 به روش کروماتوگرافی مایع با کارآئی باالEاندازه گیری مقدار ویتامین -خوراک دام و طیور5-156

757001383نمونه برداری –خوراک دام ، طیور و آبزیان 5-157

757601383آئین کار تولید –دی کلسیم فسفات  –خوراک دام ، طیور و آبزیان 5-158

5-159
شناسایی نوکلئاز مقاوم به حرارت حاصل از استافیلوکوکوس اورئوس کوآگوالز مثبت -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

روش آزمون –
761201383

79471383آئین کار- پودر ماهی-خوراک دام5-160

54111378(استانداردتشویقی) (جهت تغذیه دام و طیور)آرد استخوان 5-161

80171381(استانداردتشویقی)ویژگی ها  -یونجه خشک-خوراک دام و طیور5-162

5-163
روش جستجو و -قسمت اول-روش جامع برای جستجو و شمارش لیستر یامونوسایتوژنز-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

شناسایی
8035-111386

211386-8035روش شمارش-قسمت دوم -روش جامع برای جستجو و شمارش لیستر یامونوسایتوژنز-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام5-164

809201383روش میکرواسالید –شناسایی سم استافیلوکوکوس - میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 5-165



82771384مشخصات علمی وفنی-گیاهان علوفه ای مورد استفاده برای  تغذیه دام-خوراک دام5-166

84381384روش آزمون-اندازه گیری رطوبت و سایر مواد فرار-خوراک دام5-167

84521384آیین کار- تولید کنجاله سویا در واحدهای روغن کشی- خوراک دام5-168

84671384روش آزمون-اندازه گیری باقیمانده پوسته دانه روغنی کرچک با استفاده از میکروسکوپ-خوراک دام 5-169

5-170
آماده سازی ،ساخت ،ذخیره سازی و آزمون عملکرد محیط های کشت-میکروبیولوژی مواد غذایی ،خوراک دام و آب 

. باطل شده است8663-2 و 8663-1استانداردهای * 
86631394

86931384روش آزمون-اندازه گیری سدیم و پتاسیم با استفاده از فلیم فتومتری -خوراک دام،طیورو آبزیان5-171

86941385روش آزمون-اندازه گیری لیزین قابل جذب-خوراک دام5-172

87841385(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -مونوکلسیم فسفات-خوراک دام و طیور و آبزیان5-173

88671385روش بمب کالری متر-تعیین انرژی کل-خوراک دام،فرآورده های دامی ،مدفوع و ادرار دام5-174

5-175
لیگنین غیر محلول در شوینده -فیبر غیر محلول در شوینده اسیدی-فیبر غیر محلول در شوینده خنثی -خوراک دام،طیور و آبزیان

روش های آزمون-اسیدی
89171385

5-176
سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمونهای -آماده سازی آزمایه-میکروبیولوژِی مواد غذایی و خوراک دام 

مقررات کلی برای آماده سازی سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری-قسمت اول -میکروبیولوژی
8923-11386

5-177
-آماده سازی آزمایه،سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

مقررات ویژه برای آماده سازی گوشت و فرآورده های آن-قسمت دوم
8923-21385

5-178
-آماده سازی آزمایه،سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

مقررات ویژه برای آماده سازی ماهی و فرآورده های آن-قسمت سوم
8923-31385

5-179
- آماده سازی آزمایه ، سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبی-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

مقررات ویژه برای آماده سازی فرآورده ها به جز شیر ، گوشت ، ماهی و فرآورده های آنها- 4قسمت 
8923-411392

5-180
سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی -آماده سازی آزمایه -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

مقررات ویژه برای آماده سازی شیر و فرآورده های آن- 5قسمت -
8923-51390



5-181
آماده سازی آزمایه ،سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

مقررات  ویژه برای آماده سازی نمونه های گرفته شده در مرحله اولیه تولید- 6قسمت -
8923-61393

89241385اندازه گیری فلوئور به روش پتانسیومتری-خوراک دام،طیور و آبزیان5-182

92131386(استانداردتشویقی)ویژگی ها - مغز هسته انبه-خوراک دام5-183

92631386روش شمارش کلنی- روش جامع برای شمارش کلیفرم ها-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 5-184

92881386مواد اولیه با منشاء گیاهی-خوراک دام5-185

94321386روش جامع برای شمارش باکتری های احیاء کننده سولفیت در شرایط بی هوازی-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 5-186

94711386 آیین کار بهداشتیb1پیشگیری و یا کاهش آفالتوکسین -خوراک دام5-187

95401386الزامات کیفی-خوراک دام و طیور و آبزیان5-188

96061386راهنما-تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های کمی-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام5-189

96261386روش آزمون-اندازه گیری مقدار ازت کل فرار-خوراک دام و طیور و آبزیان5-190

96571386تعیین فعالیت آبی-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 5-191

5-192
-روش جامع برای جستجو ، شناسایی و شمارش گونه های کمپیلوباکتر قسمت اول -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

روش جستجو
9661-11386

5-193
روش -روش جامع برای جستجو ،شناسایی و شمارش گونه های کمپیلوباکتر قسمت دوم-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

شمارش کلنی
9661-21386

5-194
روش نیمه -3قسمت-روش جامع برای جستجو،شناسایی و شمارش گونه های کمپیلوباکتر-میکروبیولوژی موادغذایی و خوراک دام

کمی
9661-31389

5-195
-قسمت اول -روش جامع برای جستجو و شناسایی گونه های انتروپاتوژنیک ویبریو-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

شناسایی ویبریوپارا همولیتکوس و ویبریو کلرا
9667-11386

5-196
شناسایی -قسمت دوم -روش جامع برای شناسایی گونه های بالقوه انتروپاتوژنیک ویبریو-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

گونه هایی به غیر از ویبریوپاراهمولیتیکوس و ویبریوکلرا
9667-21386



980111395تعیین مقدار تریپتوفان-خوراک دام ،طیور و آبزیان 5-197

989911394الزامات کلی و راهنما برای آزمون های میکروبیولوژی-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 5-198

5-199
دانه های روغنی و - 1تعیین مقدار نیتروژن کل به وسیله احتراق طبق اصل دوماس و محاسبه مقدار پروتئین خام قسمت - فرآورده های غذایی 

خوراک دام و طیور
13482-11389

61395-13963تولید خوراک دام و طیور و غذای حیوانات- 6قسمت -برنامه های پیش نیاز برای ایمنی مواد غذایی 5-200

144031390روش آزمون- اندازه گیری نیکاربازین با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-خوراک دام و طیور 5-201

5-202
اندازه گیری مادورامایسین آمونیوم به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال با فاز معکوس با استفاده از -خوراک دام و طیور 

مشتق سازی پس ستونی
144051390

144531396(استانداردتشویقی) (جهت تغذیه دام و طیور)دانه ذرت 5-203

168881390(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر پوسته تخم مرغ -خوراک دام و طیور5-204

172191392نمونه برداری از الشه دام و طیور برای آنالیز های میکروبی-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام5-205

2256401396راهنما به منظور اولویت بندی خطرات- خوراک دام5-206

247401373روش اندازه گیری فلویور در خوراک دام و طیور5-207

251401364(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون سبوس برنج جهت تغذیه دام و طیور 5-208

259601373در خوراک دام و طیور (بر حسب یدورپتاسیم)روش اندازه گیری ید 5-209

259701365روش اندازه گیری آهن در خوراک دام و طیور5-210

26811380(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -علوفه ذرت سیلو شده -خوراک دام و طیورو آبزیان5-211

275101373روش اندازه گیری مقدار کبالت در خوراک دام و طیور به طریقه اسپکتروفتومتری5-212

275301367روش اندازه گیری مقدار منگنز در خوراک دام و طیور بطیقه اسپکتروفتومتری5-213

275401367روش آزمون اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور5-214

275501374روش آزمون نمک در خوراک دام و طیور5-215

299801373(استانداردتشویقی)ویژگی های چربی مورد استفاده در خوراک دام و طیور 5-216

299901373روش اندازه گیری مقدار مس در خوراک دام و طیور5-217



300001373(استانداردتشویقی) (خوراک دام و طیور)ویژگی های پودر پر 5-218

302201374روش تعیین مقدار گرسیپول آزاد و کلر در خوراک دام و طیور5-219

371801375تعیین مقدار ازت تام و محاسبه مقدار پروتئین خام در خوراک دام و طیور5-220

371901374تعیین اوره در خوراک دام و طیور5-221

396201376اندازه گیری فعالتی پیسین در خوراک دام و طیور5-222

396301376(خوراک دام و طیور)اندازه گیری ازت محلول پس از تأثیر پیسین در محلول اسید کلرئیدریک 5-223

435901377(خوراک دام و طیور)اندازه گیری کلرورهای محلول در آب 5-224

588001382آئین کار –غنی سازی کاه غالت  –خوراک دام و طیور 5-225

687001382خوراک دام و طیورو آبزیان ـ اندازه گیری منیزیم به روش بیناب سنجی جذب اتمی ـ روش آزمون5-226

704501382روش آزمون- اندازه گیری مانده آفت کش های آلی کلره به روش کروماتوگرافی گازی  –خوراک دام و طیور 5-227

743201383روش آزمون – به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال Aاندازه گیری مقدار ویتامین  –خوراک دام و طیور 5-228

743301383روش آزمون –اندازه گیری فعالیت بازدارنده تریپسین در فرآورده های سویا -خوراک دام و طیور5-229

743401383 به روش کروماتوگرافی مایع با کارآئی باالEاندازه گیری مقدار ویتامین -خوراک دام و طیور5-230

95401386الزامات کیفی-خوراک دام و طیور و آبزیان5-231

96261386روش آزمون-اندازه گیری مقدار ازت کل فرار-خوراک دام و طیور و آبزیان5-232

507100(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - تری کلسیم فسفات خوراکی 5-233

247301372(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون پودر صدف 5-234

6
سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

103111390اندازه گیری عصاره اتری غیر فرار- ادویه و چاشنی6-1

103211389اندازه گیری ناخالصی ها و مواد خارجی- ادویه ها و چاشنی ها 6-2

نمک/ادویه جات و چاشنی ها



119611390روش بیرون راندن-اندازه گیری مقدار رطوبت -ادویه وچاشنی 6-3

119711390اندازه گیری خاکستر کل- ادویه و چاشنی6-4

121851388اندازه گیری عصاره محلول در آب سرد-زعفران -ادویه و چاشنی 6-5

122581386نام گذاری- ادویه و چاشنی6-6

125321388اندازه گیری خاکستر نامحلول در اسید-ادویه و چاشنی 6-7

136511391اندازه گیری آلودگی-ادویه و چاشنی 6-8

128301388(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - سس سرکه و سبزی 6-9

139411382(استانداردتشویقی)روش های آزمون  - سرکه  –ادویه و چاشنی 6-10

211421395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -سرکه بالزامیک 6-11

35561391(استانداردتشویقی)ویژگی ها -سرکه6-12

161911380اندازه گیری عصاره محلول در آب سرد-ادویه و چاشنی 6-13

6-14
پرتو دهی انواع ادویه ، گیاهان دارویی ، سبزی و چاشنی های گیاهی خشک به منظور کنترل میکرو ارگانیسم های بیماری زاد و 

راهنما-دیگر میکرو ارگانیسم ها
164121392

172501371(استانداردتشویقی)ویژگی های دانه کرفس مورد استفاده در ادویه و چاشنی 6-15

172711390آماده سازی نمونه ساییده شده برای تجزیه-ادویه و چاشنی 6-16

181711374تعیین مقدار خاکستر غیر محلول در آب برای ادویه و چاشنی6-17

181821393روش آزمون-(روش تقطیر آبی)تعیین مقدار روغن فرار-ادویه و چاشنی 6-18

211121395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر موسیر-ادویه و چاشنی 6-19

227521387(استانداردتشویقی)ویژگی ها -برگ بو کامل وساییده شده -ادویه و چاشنی 6-20

227811384(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -تمرهندی فرآوری شده -ادویه و چاشنی6-21

251611384روش میکروسکوپی-(گرد پاریکا)گرد فلفل قرمز-ادویه و چاشنی6-22

162811380(استانداردتشویقی)ویژگی ها - مارچوبه - ادویه و چاشنی 6-23

25300روش آزمون ادویه6-24



259801365(استانداردتشویقی) (ادویه)ویژگی های بادیان رومی 6-25

260011391(روش مرجع)الک کردن توسط دست -تعیین درجه نرمی ادویه آسیاب شده -ادویه و چاشنی 6-26

288901368آئین کار آماده سازی و بسته بندی ادویه6-27

310201374آیین کاربرد پرتودهی ادویه6-28

367711387ویژگی ها-میکروبیولوژی انواع ادویه 6-29

438921394آیین کار بهداشتی-ادویه و گیاهان خوشبوی خشک شده -فرآورده های کشاورزی 6-30

46961378نامگذاری گیاه شناسی ادویه و چاشنی6-31

51211390نمونه برداری-ادویه و چاشنی 6-32

53621394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -زنجبیل -ادویه و چاشنی 6-33

6-34
 - (HPLC)اندازه گیری مقدار پیپرین در فلفل وعصاره های آن با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال  –ادویه ها و چاشنی ها 

روش آزمون
694001382

793901383روش تیمار  –ادویه و چاشنی مورد استفاده در گوشت فرآوری شده 6-35

137811384(استانداردتشویقی)ویژگی ها  -فلفل فرنگی شیرین خشک کامل یا گرد6-36

167201391اریابی حسی گرمی فلفل قرمز تند6-37

232201374تعیین مقدار پیپرین در فلفل6-38

25121372(استانداردتشویقی)فلفل ویژگی ها و روش های آزمون 6-39

131385-251(استانداردتشویقی)فلفل سیاه  -قسمت اول -فلفل کامل و ساییده شده ویژگی ها و روش های آزمون-ادویه و چاشنی 6-40

231396-251(استانداردتشویقی)فلفل سفید  -قسمت اول -فلفل کامل و ساییده شده ویژگی ها و روش های آزمون-ادویه و چاشنی 6-41

27521386روش طیف سنجی نوری-اندازه گیری مقدار پیپرین-فلفل سیاه و سفید ،کامل یا آسیاب شده6-42

281501367(استانداردتشویقی)ویژگی های بذر فلفل 6-43

435511390(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -فلفل سبز خشک شده 6-44

43621389(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -فلفل سبز قلمی تازه6-45

6311373(استانداردتشویقی)فلفل دلمه ای 6-46



80311384آئین کار-نگهداری در سردخانه -فلفل تازه شیرین6-47

80321384(استانداردتشویقی)ویژگی ها  -فلفل در آب نمک6-48

144011386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -پودر کاری 6-49

247621386(استانداردتشویقی)ویژگی ها  -پودر پاپریکا6-50

59991380(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر سیر 6-51

320. جایگزین شده اند320-2 و 320-1این استاندارد باطل شده است و استانداردهای )ویژگی ها - هل - ادویه و چاشنی6-52

1-320(استانداردتشویقی)ویژگی ها - کپسول کامل -هل -ادویه و چاشنی6-53

21384-320(استانداردتشویقی)دانه های هل -قسمت دوم-ویژگی ها-هل6-54

115841387(استانداردتشویقی)ویژگی ها  -دانه یا کپسول هل درشت6-55

181611379(استانداردتشویقی)ویژگی های وانیل 6-56

121387-1816(استانداردتشویقی)ویژگی ها  -قسمت اول-وانیل6-57

23001386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - وانیلین - مواد افزودنی خوراکی 6-58

275021393واژه نامه-وانیل 6-59

518401379روش های آزمون وانیل6-60

24631393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -دانه خردل 6-61

608301381(استانداردتشویقی ) ـ ویژگی ها و روش های آزمون ) انار دانه(دانه خشک شده انار 6-62

99301383(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  –دانه کامل و ساییده  –رازیانه تلخ 6-63

121851388اندازه گیری عصاره محلول در آب سرد-زعفران -ادویه و چاشنی 6-64

139661390(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -مخلوط گیاهی معطر بر پایه زعفران- دم نوش6-65

165361391زعفران(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 6-66

170341392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -افشانه زعفران6-67

151391-259(استانداردتشویقی) (تجدیدنظر)ویژگی ها - زعفران 6-68

251391-259روش های آزمون –زعفران 6-69



365901374روش نمونه برداری زعفران6-70

509701380آئین کار تجهیزات و تأسیسات کارگاههای بسته بندی-  زعفران6-71

523001380بندی زعفران ـ آئین کاربرداشت و فرآوری تا قبل از بسته6-72

568911387ویژگی ها-میکروبیولوژی زعفران6-73

676211386راهنما-سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی پس از برداشت تا بسته بندی-زعفران 6-74

700101382روش آز مون- تعیین اسانس - زعفران- مواد افزودنی 6-75

734501383ویژگی ها و روش های آزمون –کیسه های قابل انعطاف چندالیه با پایه فویل آلومینیوم  –بسته بندی  –زعفران 6-76

119541394(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -نمک خوراکی یددار6-77

120291388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -نمک خوراکی یددار فلورا یددار تصفیه شده 6-78

122561386اندازه گیری قلیائیت-نمک خوراکی 6-79

128491386آیین کار واحدهای تولید نمک- نمک خوراکی 6-80

135291389(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - کم سدیم یددار- نمک خوراکی6-81

a-135291393(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون-نمک خوراکی کم سدیم ید دار6-82

207871395(استانداردتشویقی)ویژگی ها -نمک حفاری 6-83

2631385(استاندارداجباری)ویژگی ها -نمک خوراکی6-84

a-261387(1اصالحیه شماره )-ویژگی ها-نمک خوراکی6-85

275501374روش آزمون نمک در خوراک دام و طیور6-86

376911386اندازه گیری درصد خلوص-نمک خوراکی 6-87

377001375اندازه گیری مواد نامحلول در آب- نمک طعام 6-88

377101375 درجه سلسیوس110اندازه گیری کاهش جرم در دمای - نمک طعام 6-89

404501376روش های ید دارکردن نمک خوراکی و ویژگی های ماشین آالت آن6-90

405801376روش اندازه گیری کلسیم و منیزیم در نمک طعام6-91

555001380گیری روش اندازه- ، پتاسیم یا کلسیم در نمک طعام برحسب یون فروسیانید فروسیانید سدیم6-92



55601379(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -فروسیانید مصرفی در نمک طعام 6-93

1441391(استانداردتشویقی)ویژگی ها - زیره سبز - ادویه و چاشنی6-94

24631393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - خردل - ادویه و چاشنی 6-95

25221373(استانداردتشویقی)ویژگی ها  - (گرد)زردچوبه در سته و ساییده - ادویه و چاشنی 6-96

35561(استانداردتشویقی)ویژگی ها - سرکه - ادویه و چاشنی6-97

53621394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - زنجبیل - ادویه و چاشنی 6-98

79921394(استانداردتشویقی)ویژگی ها - دارچین - ادویه و چاشنی 6-99

99301383(استانداردتشویقی)ویژگی ها - رازیانه تلخ - ادویه و چاشنی 6-100

105821394(استانداردتشویقی)ویژگی ها - میخک درسته و ساییده 6-101

118611370(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - زیره سیاه و زیره زرد - ادویه و چاشنی 6-102

1196اندازه گیری، رطوبت- ادویه چاشنی 6-103

1197روش تعیین خاکستر کل- ادویه و چاشنی 6-104

1253استاندارد اندازه گیری خاکستر نامحلول در اسید- ادویه و چاشنی 6-105

1365روش تعیین مقدار آلودگی- ادویه و چاشنی ها 6-106

144011386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - پودر کاری - ادویه و چاشنی6-107

172611387(استانداردتشویقی)ویژگی ها  - (درسته و گرد)چیلی و کاپسیکوم - ادویه و چاشنی 6-108

1818روش تعیین مقدار روغنهای فرار- ادویه و چاشنی 6-109

234001374(استانداردتشویقی)ویژگی ها - عصاره - تمبر هندی - ادویه و چاشنی 6-110

247511385(استانداردتشویقی)ویژگی ها - جوزبویا و پوست آن - ادویه و چاشنی 6-111

2476(استانداردتشویقی)ویژگی ها - پودر پاپریکا - ادویه و چاشنی 6-112

6-113
ویژگی ها - دارچین - ادویه و چاشنی 

میباشد3715باطل گردیده و جایگزین آن استاندارد شماره 17/8/94مورخ 1450این استاندارد در اجالسیه شماره 
2515

2516روش آزمون میکروسکوپی گرد پاپریکا- ادویه و چاشنی 6-114



2598(استانداردتشویقی)ویژگبها - بادیان رومی - ادویه و چاشنی 6-115

2599(استانداردتشویقی)ویژگی ها - آویشن - ادویه و چاشنی 6-116

2600(استانداردتشویقی)تعیین درجه نرمی  - (آسیاب شده)ادویه ساییده شده 6-117

2650روش اسپکتروفتومتری- تعیین مقدار قدرت رنگی - زردچوبه - ادویه و چاشنی 6-118

3174(استانداردتشویقی)ویژگی ها - رازیانه شیرین - ادویه و چاشنی 6-119

3189تعیین اندیس اسکریل- چیلی - ادویه و چاشنی 6-120

3190تعیین مقدار تام مواد رنگی طبیعی در گرد پاپریکا- پاپریکا - ادویه و چاشنی 6-121

3404(استانداردتشویقی)ویژگی ها - گرد - خردل - ادویه و چاشنی 6-122

3413تعیین مقدار-(HPLC)کالپسائی سینویید تام بوسیله کروماتوگرافی- چیلی - ادویه و چاشنی 6-123

371400(استانداردتشویقی)ویژگی ها - بادیان ختایی - ادویه و چاشنی 6-124

371500(استانداردتشویقی)ویژگی ها - کاسیا - ادویه و چاشنی 6-125

371600(استانداردتشویقی)ویژگی ها - مرزنگوش خشک شده - ادویه و چاشنی 6-126

418500(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - گلپر - ادویه و چاشنی 6-127

435400اندازه گیری کاپسایی سینویید تام در چیلی و اولیورزین های آن به روش اسپکترومتری- ادویه و چاشنی 6-128

435500(استانداردتشویقی)ویژگی ها - فلفل سبز خشک - ادویه و چاشنی 6-129

435600(استانداردتشویقی)ویژگی ها - مریم گلی خشک - ادویه و چاشنی 6-130

438900آیین کار بهداشتی تهیه- ادویه و گیاهان خوشبوی خشک شده 6-131

510200(استانداردتشویقی)ویژگی ها - بادرنجبویه - سبزیها 6-132

510400(استانداردتشویقی)ویژگی ها - زوفا - ادویه و چاشنی 6-133

531000(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون گرد گلبرگ - گل محمدی 6-134

556300(استانداردتشویقی)- ویژگی ها و روش های آزمون- سماق - ادویه و چاشنی6-135

556400(استانداردتشویقی)- ویژگی ها و روش های آزمون- گلرنگ 6-136

575900(استاندارداجباری)ویژگی ها وروش های آزمون - گالب 6-137



616000ویژگی های میکروبیولوژی و روش های آزمون- تمبر هندی - ادویه و چاشنی6-138
6-140

7
سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

102071386ویژگی ها-اسانس نعناع صحرایی7-1

102281386 به روش طیف سنجی فرابنفشCDتعیین عدد -اسانس مرکبات 7-2

1052111394ویژگی ها و روش های آزمون-خس خس (اسانس )روغن فرار7-3

105251387ویژگی ها و روش های آزمون-اسانس دانه کرفس7-4

1077111393ویژگی ها و روش های آزمون-زرفا(روغن فرار)اسانس7-5

119941387ویژگی ها و روش های آزمون-اسانس برگاموت ایتالیایی7-6

125791388ویژگی ها و روش های آزمون- اسانس فلفل سیاه 7-7

125801388ویژگی ها و روش های آزمون- اسانس بابونه 7-8

127341388ویژگی ها و روش های آزمون - (فشردن سرد)اسانس لیمو به دست آمده به روش مکانیکی 7-9

129831389ویژگی ها و روش های آزمون-اسانس برگ دارچین نوع سریالنکایی7-10

129841389ویژگی ها و روش های آزمون-اسانس چوب ارس ویرجینیایی7-11

129851389ویژگی ها و روش های آزمون-اسانس گل ماگنولیا،نوع چینی7-12

129861389ویژگی ها و روش های آزمون-اسانس لیمو با روش فشردن7-13

135751389روش های آزمون- ویژگی ها- نوع اسپانیایی - اسانس آویشن حاوی تیمول 7-14

135761389روش های آزمون- ویژگی ها- اسانس طبیعی چویر7-15

1369411389ویژگی ها و روش های آزمون- اسانس سرو کوهی 7-16

1369511389ویژگی ها و روش های آزمون- اسانس صندل استرالیایی 7-17

111389-13698ویژگی ها و روش های آزمون (ال - منتا اسپیکاتا)گونه بومی - 1قسمت - اسانس نعناع 7-18

211389-13698ویژگی ها و روش های آزمون- اسانس حاصل از تقطیر مجدد- کریسپا بنت . وار. ال.منتا ویریدیس %) 80و %60(گونه چینی - 2قسمت - اسانس نعناع 7-19

311389-13698ویژگی ها و روش های آزمون-اسانس حاصل از تقطیر مجدد - ال- منتا اسپیکاتا)گونه هندی - 3قسمت - اسانس نعناع 7-20

(به طور کلی استانداردتشویقی)اسانس ها 



411389-13698ویژگی ها و روش های آزمون-منتا گراکیلیس سول )گونه اسکاتلندی - 4قسمت - اسانس نعناع 7-21

137601389ویژگی ها و روش های آزمون- گونه اسپانیایی- اسانس پونه کوهی7-22

146131391اصول نام گذاری-اسانس ها7-23

148391390ویژگی ها و روش های آزمون-نارنج (روغن فرار )اسانس 7-24

11391-16019آماده سازی نمایه کروماتوگرافی برای ارائه در استانداردها- 1قسمت -راهنمای عمومی نمایه سازی کروماتوگرافی -اسانس ها 7-25

21391-16019کاربرد نمایه سازی کروماتوگرافی برای نمونه های اسانس- 2قسمت -راهنمای عمومی نمایه سازی کروماتوگرافی -اسانس ها 7-26

163201391ویژگی ها و روش های آزمون-اسانس پرتقال ، استخراج شده از پوست به روش فیزیکی 7-27

169311392ویژگی ها و روش های آزمون (وار ولگار.ولگار .اس اس پی .میل .فنیکولوم ولگار )رازیانه تلخ  (روغن فرار )اسانس 7-28

169321392ویژگی ها و روش های آزمون- سینئول -1،8 درصد 85تا 80اکالیپتوس نوع استرالیایی ، حاوی جز حجمی  (روغن فرار )اسانس 7-29

175151392ویژگی ها و روش های آزمون-اصالح شده یا تصفیه شده اکالیپتوس گلوبولوس (روغن فرار )اسانس 7-30

183001392اندازه گیری مقدار کل کاروتنوئیدها-پرتقال (روغن فرار)اسانس 7-31

183011392ویژگی ها و روش های آزمون-(نوع ایرانی)لیموترش(روغن فرار)اسانس 7-32

187831393(رز روگوسا*رز سرتتا )نوع کوشویی چینی -رز(روغن فرار)اسانس 7-33

190321393ویژگی ها و روش های آزمون (زینگبر افیسنال روسکو)زنجبیل  (روغن فرار)اسانس 7-34

199141392ویژگی ها و روش های آزمون-گیاه لیتسا کوببا (روغن فرار)اسانس 7-35

199151392ویژگی ها و روش های آزمون-سقز ، چینی  (روغن فرار)اسانس 7-36

199161392ویژگی ها و روش های آزمون-ترخون  (روغن فرار)اسانس 7-37

205251394روش آزمون-اندازه گیری عدد پراکسید(اسانس)روغن فرار7-38

208691394ویژگی ها و روش های آزمون (ocimum basilicum L)-ریحان ، گونه متیل چاویکل (اسانس)روغن فرار 7-39

214161395ویژگی ها و روش های آزمون(زراعی)مرزه تابستانی (روغن فرار )اسانس 7-40

227421387نمونه برداری-اسانس ها 7-41

101381-2274ارزیابی آمیختگی در اتانل- اسانسها 7-42



7-43
روش - تعیین میزان الکل های آزاد بوسیلة  اندازه گیری ارزش استری بعد از فرمیله کردن در سرما – (شامل الکل های نوع سوم)اسانس ها 

آزمون
2274-1001382

1101382-2274روش آزمون- تعیین ارزش استری پیش و پس از استیله کردن و ارزیابی میزان الکل های آزاد و الکل های کل –اسانس ها 7-44

1201382-2274روش آزمون- تعیین ارزش کربنیل به روش هیدروکسیل آمین آزاد  –اسانس ها 7-45

1301383-2274روش آزمون –اسانس ـ تعیین نقطه انجماد 7-46

1401383-2274روش آزمون –اسانس ـ تعیین الکلهای آزاد نوع اول و دوم بوسیلة استیله کردن در پیریدین 7-47

1501383-2274روش آزمون –تعیین الکلهای آزاد از طریق تعیین ارزش استری پس از استیله کردن در پیریدین –اسانس های دارای الکلهای نوع سوم  - اسانس7-48

201381-2274اندازه گیری ارزش اسیدی- اسانسها 7-49

301381-2274اندازه گیری ارزش استری- اسانسها 7-50

40-2274اندازه گیری مواد باقیمانده پس از تبخیر  روش آزمون –اسانسها 7-51

50-2274روش آزمون- اندازه گیری چرخش نوری  –اسانسها 7-52

60-2274روش آزمون- اندازه گیری ضریب شکست  –اسانسها 7-53

70-2274روش آزمون- اندازه گیری میزان فنل  –اسانسها 7-54

80-2274روش آزمون- اندازه گیری مواد باقیمانده پس از تقطیر در خالء  –اسانسها 7-55

911394-2274روش مرجع- درجه 20اندازه گیری چگالی نسبی در دمای -(اسانس)روغن فرار 7-56

375401375ویژگی ها- اسانس طبیعی نعناع 7-57

437701377اندازه گیری ارزش کربنیل به روش کلرور هیدروکسیل آمونیوم- اسانسها 7-58

437801377آماده سازی آزمایه- اسانسها 7-59

480501378ویژگی ها- اسانس طبیعی گل سرخ محمدی منطقه کاشان 7-60

519201378روش عمومی تجزیه و شناسای اجزاء توسط دستگاه گازکروماتوگرافی با ستون پرشده- اسانسها 7-61

585011394ویژگی ها و روش های آزمون-باروش فشردن  (citrus paradisi macfad)گریپ فروت  (اسانس)روغن فرار 7-62

61171380روش عمومی تجزیه و شناسایی اجزاء توسط دستگاه گاز کراماتوگرافی باستون موئی-اسانسها7-63

700101382روش آز مون- تعیین اسانس - زعفران- مواد افزودنی 7-64



724801383روش آزمون –اندازه گیری پس ماند بنزن  –اسانس ها و عصاره های معطر 7-65

766101381ویژگی ها و روش های آزمون –جوز بویا - اسانس 7-66

768401383ویژگی ها –جوانه میخک - اسانس طبیعی7-67

768801383ویژگی ها- اسانس طبیعی هل7-68

768901383ویژگی ها –برگ میخک - اسانس طبیعی7-69

769001383ویژگی ها –ساقه میخک - اسانس طبیعی7-70

771501383ویژگی ها - (کوت کوتی , خال واش )اسانس طبیعی پونه معطر 7-71

771601383ویژگی ها- اسانس طبیعی انیسون7-72

80521383ویژگی ها-اسانس زیره سبز7-73

80531383ویژگی ها-اسانس زیره سیاه7-74

82491384ویژگی ها-اسطوخودوس-اسانس طبیعی7-75

84581384قواعد کلی برای بسته بندی و شرایط گنجایه ها،نگهداری ونشانه گذاری- اسانس7-76

84591384ویژگی ها-اسانس طبیعی برگ بو7-77

846011392ویژگی ها و روش های آزمون-رزماری (روغن فرار)اسانس 7-78

86881384روش آزمون مرجع-تعیین اسانس های روغنی-مرکبات و فرآورده های آن7-79

93591386روش آزمون مرجع-روش عمومی تجزیه و شناسایی اجزاء توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی با ستون موئی نامتقارن -اسانس ها7-80

941811393ویژگی ها و روش های آزمون-بهار نارنج (روغن فرار)اسانس 7-81

94821386روش آزمون عمومی-آزمون به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-اسانس 7-82

94831386روش آزمون کارل فیشر-اندازه گیری مقدار رطوبت -اسانس 7-83

95721386ویژگی ها و روش های آزمون-اسانس برگاموت7-84

8
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انواع سس مایونز، ساالد و سایر



135301389(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - سس چیلی تای8-1

172611387(استانداردتشویقی)ویژگی ها -چیلی و کاپسیکوم کامل یا سائیده 8-2

318911387تعیین اندیس اسکوویل-چیلی8-3

435401377اندازه گیری کاپسائی سینوئید تام درچیلی و اولئورزین های آن به روش اسپکترومتری8-4

101361386آیین کار بهداشتی-سس مایونز و سس های ساالد8-5

102241386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -سس پیتزا8-6

102261386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -سس همبرگر8-7

128301388(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  - سس سرکه و سبزی 8-8

135301389(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - سس چیلی تای8-9

135701389(استانداردتشویقی)ویژگی ها وروش های آزمون  (باربیکیو )سس کباب 8-10

191151393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -سس انار8-11

181321391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -رب انار8-12

194621393ویژگی ها و روش های آزمون-میکروبیولوژی سس خردل8-13

245421393(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -مایونز و سس های ساالد 8-14

255031395(استاندارداجباری)ویژگی های و روش های آزمون -سس گوجه فرنگی8-15

a-25501391(1اصالحیه شماره )سس گوجه فرنگی  8-16

296531396میکروبیولوژی سس مایونز و سس ساالد ویژگی ها و روش های آزمون8-17

455211386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -سس خردل8-18

521601379(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - سس ماکارونی با سویا 8-19

a-52161392(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -سس ماکارونی با سویا 8-20

587811394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -سس فلفل تند8-21

a-58781386(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون-سس تند فلفل قرمز8-22

a2-58781392(2اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -سس تند فلفل قرمز 8-23



727301380روش آزمون- تعیین زرده تخم مرغ بروش کینولین فسفومولیبدات - سس های امولسیونی 8-24

772001383(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  –سس سویا 8-25

793601383آئین کار تولید –سس گوجه فرنگی 8-26

88971385ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی-سس گوجه فرنگی8-27
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230441395(استاندارداجباری)ویژگی ها -همبرگر خام منجمد9-1

a-23041387با توجه به تجدید نظر جدید این اصالحیه باطل است (1اصالحیه شماره )ویژگی ها -همبرگر خام منجمد 9-2

169151392آیین کار- ماشین آالت و تجهیزات خط تولید سوسیس و کالباس9-3

230331384(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -سوسیس و کالباس9-4

a-23031387(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -سوسیس و کالباس9-5

a2-23031396(2اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -سوسیس و کالباس 9-6

220391395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -سوسیس و کالباس از گوشت ماهی9-7

208311381تریاها, رستورانها, مقررات بهداشتی چلوکبابی ها9-8

462211392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -کباب کوبیده 9-9

551901379آئین کار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت-  جوجه کبابی 9-10

552001379آئین کار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت- جوجه کبابی 9-11

693821395(استاندارداجباری)ویژگی ها -کباب لقمه خام منجمد9-12

100851386شناسایی سویا به روش ایمنی سنجی آنزیمی االیزا-فرآورده های گوشتی9-13

610311394شناسایی بافت های حیوانی غیر مجاز به روش بافت شناختی9-14

102811386روش آزمون مرجعPHتعیین -گوشت و فرآورده های آن9-15

102901364(روش مرجع)اندازه گیری ازت در گوشت و فرآورده های آن 9-16

فرآورده های گوشتی و پروتئینی



103011370روش اندازه گیری- نشاسته در فرآورده های گوشتی 9-17

106971386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -گوشت قرمز و سفید جدا سازی شده مکانیکی 9-18

a-106971394(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -گوشت قرمز و سفید جدا سازی شده مکانیکی 9-19

9-20
پرتودهی فرآورده های گوشتی و طیور و فرآوری شده وبسته بندی شده ، به منظور کنترل میکروارگانیسم های بیماری زاد و دیگر 

آئین کار-میکروارگانیسم ها
113331387

113421386روش اسپکترومتری-تعیین میزان فسفرکل -گوشت و فرآورده های گوشتی9-21

115421387راهنما-استفاده از محصوالت پروتئینی غیر گوشتی در فرآورده های گوشتی 9-22

123561388واژه نامه-عملیات بهداشتی گوشت 9-23

125101354(استانداردتشویقی)قطعه های گوشت مرغ و خروس 9-24

162181391آیین کار- عملیات بهداشتی گوشت9-25

166821391خطوط راهنما-کنترل کمپیلوباکتر و سالمونال-گوشت مرغ9-26

31393-16721روش اسپکتروفتومتری بعد از کاهش آنزیمی نیترات به -3قسمت -تعیین مقدار نیترات و یا نیتریت -گوشت و فرآورده های آن 9-27

41393-16721روش کروماتوگرافی تبادل یونی- 4قسمت -اندازه گیری مقدار نیترات و یا نیتریت -گوشت و فرآورده های آن 9-28

169841392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -کتلت و شامی گوشت پخته آماده مصرف منجمد 9-29

169871392آیین کار-نگه داری در سردخانه -گوشت شتر مرغ 9-30

183841393(استانداردتشویقی)ویژگی ها -گوشت شتر مرغ 9-31

186771392الزامات ایمنی و بهداشتی-ماشین های جدا سازی خودکار گوشت از الشه ها-ماشین آالت فراوری مواد غذایی 9-32

215021369بندی گوشت قرمز فشرده قوطیهای فلزی جهت بسته9-33

239411386ویژگی ها و روش های آزمون-الشه ،الشه قطعه بندی شده و گوشت چرخ کرده -میکروبیولوژی گوشت قرمز9-34

286401373روش تشخیص و اندازه گیری آنتی بیوتیک ها در گوشت9-35

286601373روش مقدماتی تشخیص آنتی بیوتیک های در گوشت9-36

297101368آئین کار و شرایط بهداشتی تولید در کارگاهها و کارخانه های فرآورده های گوشتی9-37

322811386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -گوشت قرمز یخ زده 9-38



340801373پلی فسفات در گوشت و فرآوردههای آن9-39

340901373هیدروکسی پرولین در گوشت و فرآوردههای آن9-40

367301374 هفته گوشتی و تخمگذار3آیین کار پرورش و نگهداری جوجه یکروزه تا 9-41

383501375آئین کاربسته بندی و نشانه گذاری گوشت طیور9-42

383601375آیین کار نگهداری، پخش و عرصه گوشت طیور9-43

383701375درجه بندی گوشت مرغ9-44

410501376(بدون استفاده از الکل)روش تعیین مقدار نشاسته در فرآوردههای گوشتی 9-45

427201376آئین کار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت کله، زبان و مغز گاو9-46

427301376آیین کار نگهداری، پخش و عرضه گوشت کله، زبان و مغز گاو9-47

427401376طبقه بندی الشه و درجه بندی گوشت گوسفند و بز9-48

427501376آئین کار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت و بز9-49

451501377آئین کار نگهداری، پخش و عرضه گوشت گوسفند و بز9-50

453601377آئین کاربسته بندی و نشانه گذاری گوشت منجمد گاو و گاومیش9-51

453801377آئین  کاربسته بندی و نشانه گذاری گوشت تازه گاو و گاومیش9-52

460701377آیین کار پخش و عرضه گوشت گاو و گاومیش9-53

460801377آیین کار نگهداری گوشت گاو و گاومیش9-54

460901377درجه بندی گوشت گاو و گاومیش9-55

479101378روش های آزمون میکروبی گوشت وفرآوردههای آن  شمارش سودوموناسها9-56

484601378شرایط گوشت تازه گاو یا گاومیش مناسب برای مصرف خوراک انسان9-57

484701378شرایط گوشت تازه مرغ مناسب برای مصرف خوراک انسان9-58

485001378شرایط گوشت تازه گوسفند یا بز مناسب برای مصرف خوراک انسان9-59

485201378های استاندارد گوشت گوسفند و بز قطعه9-60

487401378های استاندارد گوشت گاو و گاومیش قطعه9-61



503601378سازی و فرآوری گوشت طیور های آماده آیین کار بهداشت فردی کارکنان محل9-62

503701378سازی و فرآوری گوشت طیور آیین کار بهداشتی آماده9-63

503801378سازی و فرآوری گوشت طیور آیین کار بهداشتی وسایل و تجهیزات آماده9-64

9-65
این استاندارد باطل -گیری باقی مانده سموم آفت کش روش نمونه برداری از محصوالت گوشت قرمز و گوشت ماکیان برای اندازه

. میباشد8366شده است و جایگزین آن شماره 
505901379

52301371برشهای گوشت تازه گاو9-66

52361378شمارش بروکوتوتریکس ترموسفاکتا روش شمارش پرگنه-گوشت و فرآورده های آن9-67

52401348(استانداردتشویقی)برشهای گوشت منجمد گاو 9-68

551501379(استانداردتشویقی)قطعه های استاندارد گوشت - مرغ تازه 9-69

551601379آئین کار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت شنیتسل- مرغ 9-70

551801379آئین کار آماده سازی گوشت شنیتسل- مرغ 9-71

551901379آئین کار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت-  جوجه کبابی 9-72

552001379آئین کار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت- جوجه کبابی 9-73

565901380برداری برای کنترل باقیمانده داروهای دامی در گوشت قرمز و گوشت ماکیان و فرآوردههای آن روش نمونه9-74

57491380(استانداردتشویقی)گوشت بوقلمون 9-75

57511380برش های الشه کامل ماهی تازه،نوع قطعه ها و آماده سازی گوشت ماهی9-76

57521380آئین کار نگهداری ،پخش و عرضه گوشت ماهی9-77

585101382(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو کالباس - گوشت و فرآورده های گوشتی 9-78

9-79
فراوردی کامل -در واحدهای تولیدی (haccp)راهنمای عمومی پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل مخاطرات نقاط کنترل بحرانی

کشتار دام-(تولید ،بسته بندی نشانه گذاری)گوشت قرمز و گوشت طیور
61211380

9-80
تولید )در واحدهای تولیدی فرآوری کامل  (HACCP)راهنمای پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل مخاطرات نقاط کننترل بحرانی 

خمیر گوشت قرمز و طیور-گوشت قرمز و طیور (،بسته بندی نشانه گذاری 
61521380



9-81
فراوری کامل گوشت -در واحدهای تولیدی  (haccp)راهنمای پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل مخاطرات ،نقاط کنترل بحرانی 

قطعه بندی گوشت قرمز-(تولید ،بسته بندی و نشانه گذاری)قرمز و گوشت طیور 
61651380

9-82
فراوری کامل گوشت -در واحدهای تولیدی  (haccp)راهنمای پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل مخاطرات ،نقاط کنترل بحرانی 

کشتار طیور-(تولید ،بسته بندی و نشانه گذاری)قرمز و گوشت طیور 
61661380

9-83
گوشت مرغ و خروس کشته آماده به طبخ و اندرونه آن  ویژگی ها ، مرغ بریان بسته بندی شده  ویژگی ها و شرایط و روش آماده 

کردن
643901381

67580روش آزمون-اندازه گیری کلرامفنیکل به روش کروماتوگرافی مایع–گوشت و فرآورده های گوشتی9-84

67960آئین کار بهداشتی –روش های پاکسازی و بهداشتی کردن کارخانه و تجهیزات  –گوشت و فرآورده های گوشتی 9-85

69021379نمونه برداری-گوشت و فرآوردههای آن9-86

69101350آماده کردن نمونه-گوشت و فرآوردههای آن9-87

69211386آیین کار-گوشت،مرغ،تخم مرغ و ماهی،نگهداری در سردخانه9-88

693711395(استاندارداجباری)ویژگی ها - مرغ برگر خام منجمد - گوشت و فرآورده های آن 9-89

693901382روش آزمون- اندازه گیری نشاسته و گلوکز به روش آنزیمی   –گوشت و فرآورده های آن 9-90

695101382روش آزمون- روش  مرجع - گلوتامیک اسید  - (+) - Lاندازه گیری مقدار - گوشت و فرآورده های آن 9-91

72121380(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر گوشت -خوراک دام و طیور و آبزیان9-92

11385-741روش آزمون ولهارد-قسمت اول-تعیین مقدار کلرید-گوشت و فرآورده های آن9-93

74221381روش آزمون-تعیین چربی تام-گوشت و فرآورده های گوشتی9-94

74311382روش اندازه گیری چرب آزاد گوشت و فرآورده های آن9-95

7441(تجدید نظر)روش آزمون–تعیین مقدار خاکستر کل  –گوشت و فرآورده های آن 9-96

74511382روش آزمون-تعیین رطوبت به روش مرجع -گوشت و فرآورده های گوشتی 9-97

751101382آئین کار فرآوری و عمل آوری –شاه میگو  –گوشت و فرآورده های آن 9-98

80651384آئین کار- تولید،نگهداری و ترکیب-گوشتهای قرمز و سفید جدا سازی شده مکانیکی9-99

85821384آئین کار- گوشت ماهی چرخ شده به وسیله عملیات جدا سازی مکانیکی -ماهی و فرآورده های شیالتی9-100



87581385ویژگی ها و روش های آزمون-کنسرو گوشت قرمز تکه ای -غذاهای آماده و از پیش بسته بندی شده9-101

87791385روش آزمون-شناسایی عوامل رنگی با استفاده از کروماتوگرافی الیه نازک-گوشت و فرآورده های آن9-102

92311375روش مرجع-اندازه گیری نیتریت فرآوردههای گوشتی9-103

92401352اندازه گیری پروتئین تام در گوشت و فرآوردههای آن9-104

97141386(استانداردتشویقی)ویژگی ها -گوشت تازه طیور9-105

97171386(استانداردتشویقی)ویژگی ها  -گوشت قرمز تازه 9-106

98801353تعیین نیترات محتوی در گوشت و فرآورده های آن9-107

121831388تولید و بسته بندی-آیین کار فراوری-فرآورده های منجمد آماده مصرف مرغ9-108

125101354قطعه های گوشت مرغ و خروس9-109

132481389(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - تخم مرغ مایع پاستوریزه9-110

160201391(HPLC)اندازه گیری لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-شیر و فرآورده های آن 9-111

166821391خطوط راهنما-کنترل کمپیلوباکتر و سالمونال-گوشت مرغ9-112

168881390(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر پوسته تخم مرغ -خوراک دام و طیور9-113

169871392آیین کار-نگه داری در سردخانه -گوشت شتر مرغ 9-114

180701356(بسته بندی شده)ویژگی ها و شرایط آماده کردن مرغ بریان 9-115

183841393(استانداردتشویقی)ویژگی ها -گوشت شتر مرغ 9-116

201071394آیین کار بهداشتی تولید-کنسرو مرغ9-117

202511381روش نمونه برداری از تخم مرغ و فرآورده های آن9-118

21921374تخم مرغ خوراکی9-119

22021374تخم مرغ جوجه کشی9-120

248701365(استانداردتشویقی)ویژگی های پودر تخم مرغ 9-121

251811386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -مرغ منجمد9-122

296401373(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون زرده خشک تخم مرغ 9-123



348411373آیین کار بهداشتی و فنی مرغداریهای صنعتی9-124

349601375آیین کار نگهداری و عرضه تخم مرغ خوراکی9-125

349801375تاسیسات و تجهیزات- واژه نامه صنعت مرغداری 9-126

349901375پیش و پس از کشتار, بهداشتی مرغ و خروس, آیین کار بازرسی فنی9-127

364901374واژه نامه  تخم مرغ9-128

366201374آیین کار آماده سازی و نگهداری تخم مرغ جوجه کشی9-129

367201374روش نمونه برداری تخم مرغ خوراکی9-130

367411374واژه نامه مرغ و خروس9-131

367611386آئین کار-آماده سازی و نگهداری تخم مرغ خوراکی9-132

383301375(تعاریف و اصطالحات)واژه نامه صنعت مرغداری 9-133

383701375درجه بندی گوشت مرغ9-134

483401378شرایط و ویژگی های مرغ و خروس زنده مناسب برای کشتار9-135

484701378شرایط گوشت تازه مرغ مناسب برای مصرف خوراک انسان9-136

501311388آئین کار بهداشتی-تخم مرغ خوراکی و فرآورده های آن 9-137

551501379قطعه های استاندارد گوشت- مرغ تازه 9-138

551601379آئین کار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت شنیتسل- مرغ 9-139

551701379جگر- آئین کار آماده سازی اندرونه خوراکی - مرغ تازه 9-140

551801379آئین کار آماده سازی گوشت شنیتسل- مرغ 9-141

552101379آئین کار آماده سازی پا- مرغ تازه 9-142

552201379دل- آئین کار آماده سازی اندرونه خوراکی - مرغ تازه 9-143

552301379سنگدان- آئین کار آماده سازی اندرونه خوراکی - مرغ 9-144

552401379آئین کار برش های کامل الشه- مرغ تازه 9-145

559001380آئین کار بسته بندی و نشانه گذاری- مرغ برگر 9-146



559301380گذاری پای مرغ بندی و نشانه آئین کار بسته- مرغ 9-147

559401379آئین کار آماده سازی- مرغ برگر 9-148

565801380.مرغ و فرآوردههای آنها برداری برای کنترل باقیمانده داروهای دامی در ماهی، شیر، تخم روش نمونه9-149

59491380(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر سفیده تخم مرغ9-150

641101381(دل ، جگر و سنگدان)مرغ تازه   آیین کار بسته بندی و نشانه گذاری اندرونه خوراکی 9-151

9-152
گوشت مرغ و خروس کشته آماده به طبخ و اندرونه آن  ویژگی ها ، مرغ بریان بسته بندی شده  ویژگی ها و شرایط و روش آماده 

کردن
643901381

66970(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  –مایع یخ زده  –تخم مرغ 9-153

69211386آیین کار-گوشت،مرغ،تخم مرغ و ماهی،نگهداری در سردخانه9-154

740701383مشخصات فنی و بهداشتی- سالن مرغداری - طیور9-155

95291386ویژگی ها و روش های آزمون-میکروبیولوژی خمیر مرغ9-156

986811393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -فرآورده های سوخاری منجمد مرغ 9-157

98691386تولید و بسته بندی-آیین کار فراوری -ناگت مرغ آماده مصرف منجمد9-158

101351386روش آزمون-جدا سازی و شناسایی الرو کرم حلقوی آنیزاکید در ماهی 9-159

107881386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -فیله ماهی(انجماد سریع)استیک ماهی منجمد9-160

112471387آئین کار-فرآوری ماهی مرکب 9-161

112481387آئین کار-فرآوری کوسه ماهی 9-162

9-163
روشی برای ارزیابی آثار ترکیبات بر میزان رشد قزل آالی -سنجش سمیت دراز مدت ترکیبات بر ماهیان آب شیرین -کیفیت آب 

رنگین کمان
121171388

121761388(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - تخم فرآوری شده ماهیان استخوانی 9-164

121771388آیین کار- تخم فرآوری شده ماهیان استخوانی 9-165

125641388راهنمای دامنه کاربرد و انتخاب روش های نمونه برداری ماهی-کیفیت آب9-166

137061389آیین کار-ماهی نمک سود شده و ماهی نمک سودشده خشک9-167



138021389(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -ماهی کلیکای شورشده،جوشانده شده و خشک شده9-168

167191391آیین کار-ارزیابی اثرات آالینده ها بر روی بو و طعم ماهی های مواجهه یافته با آن ها9-169

9-170
مشخصات اطالعات مورد نظر به منظور ثبت در زنجیر ه های توزیع ماهی های -قابلیت ردیابی محصوالت بدست آمده از ماهی ها

پرورشی
167241391

167251391راهنما-انجام آزمون های سمیت در مرحله اولیه حیات ماهی ها9-171

31393-18434تعیین ویتلوژنین- 3سنجش های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی بر روی ماهی قسمت -کیفیت آب 9-172

11392-18542نمونه برداری از ماهی ، جابجایی و حفاظت از نمونه ها- 1قسمت- اندازه گیری بیوشیمی و فیزیولوژیکی درماهی-کیفیت آب 9-173

11378-2394ویژگی های میکروبی-ماهی و میگو 9-174

313601370واژه نامه آرد ماهی9-175

414101376خمیر خام ماهی کیلکا9-176

555811393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -ماهی دودی 9-177

56231379(استانداردتشویقی)ویژگی ها -ماهی تازه9-178

56241379(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -ماهی شور9-179

56251379(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -ماهی کیلکا پاک شده به صورت منجمد 9-180

56401379آئین کار کارگاههای استحصال و عمل آوری خاویار-تاسماهیان9-181

565801380.مرغ و فرآوردههای آنها برداری برای کنترل باقیمانده داروهای دامی در ماهی، شیر، تخم روش نمونه9-182

566111392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و وروش های آزمون -خوراک ماهی پرورشی و میگوی پرورشی 9-183

57511380برش های الشه کامل ماهی تازه،نوع قطعه ها و آماده سازی گوشت ماهی9-184

57521380آئین کار نگهداری ،پخش و عرضه گوشت ماهی9-185

57671379آئین کار واحدهای تولیدی ماهی شور9-186

67190(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون –ماهی،فیله استیک تند یخ زده9-187

681001381(استاندارداجباری)کنسرو ماهیان خاویاری ـ  ویژگی ها و روش های آزمون 9-188

2256301396ویژگی ها و روش های آزمون –کنسرو ماهی قزل آال درآب نمک 



9-189
این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره _اشبل عمل آوری شده ماهیان استخوانی ویژگی ها و روش های آزمون

. میباشد12176
681101381

69211386آیین کار-گوشت،مرغ،تخم مرغ و ماهی،نگهداری در سردخانه9-190

695201382(استاندارداجباری)ویژگی ها وروش های آزمون - کنسروماهی تن در آب نمک - ماهی و فرآورده های آن 9-191

a01396-6952(1اصالحیه شماره )ویژگی ها وروش های آزمون - کنسروماهی تن در آب نمک - ماهی و فرآورده های آن 9-192

72231389(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر ماهی 9-193

743101381راهنمای ارزیابی حسی در آزمایشگاه –ماهیان ، سخت پوستان و نرمتنان 9-194

791801383واژه نامه –پودر ماهی 9-195

85821384آئین کار- گوشت ماهی چرخ شده به وسیله عملیات جدا سازی مکانیکی -ماهی و فرآورده های شیالتی9-196

11384-8696روش آزمون ثابت-قسمت اول -تعیین میزان سمیت حاد کشنده مواد موجود در آب برای ماهیان آب شیرین-کیفیت آب9-197

21385-8696روش آزمون نیمه ثابت-قسمت دوم-تعیین میزان سمیت حاد کشنده مواد موجود در آب برای ماهیان آب شیرین- کیفیت آب9-198

31387-8696روش آزمون گردشی-قسمت سوم-تعیین میزان سمیت حاد کشنده مواد موجود در آب برای ماهیان آب شیرین -کیفیت آب9-199

87261385ویژگی ها-روش متداول-تعیین آب استخر پرورش ماهی برای گونه های رایج گرمابی وسردابی-کیفیت آب9-200

87971385روش نیمه ایستا-تعیین سمیت زایی در جنین ها و الروهای ماهی آب شیرین- کیفیت آب 9-201

95941386اندازه گیری میزان هیستامین به روش فلوریمتری-ماهی تون 9-202

96101386واژه نامه-فرآوری ،جابجایی و یخ زدن -ماهی و فرآورده های آن9-203

96111386آیین کار-فرآوری ،جابجایی و یخ زدن در کشتی ماهیگیری در دریا-ماهی و فرآورده های آن9-204

96121386آیین کار-فرآوری ،جابجایی و یخ زدن در کارگاه فراوری و سردخانه ساحل-ماهی و فرآورده های آن9-205

97161386گواهی الگو-ماهی و فرآورده های دریایی9-206

112491387آئین کار-فرآوری میگوی آب شور 9-207

125851388(استانداردتشویقی)آیین کار آماده سازی، فراوری و بسته بندی - ناگت میگو و میگوی سوخاری آماده منصرف منجمد9-208

139621389(استانداردتشویقی)ویژگی ها -نیمه آماده مصرف منجمد -فرآورده های میگوی پخته شده آماده 9-209

315011389(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - میگوی منجمد شده به روش سریع9-210



57501380آماده سازی ،طبقه بندی،بسته بندی و نشانه گذاری-میگوی تازه9-211

71001350(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش آزمون میگو منجمد 9-212

85691384روش آزمون-جدا سازی آزمایشگاهی کتین از پوسته میگو9-213

1919601393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پودرهای پوشش دهنده خوراکی برای فرآورده های سوخاری 9-214

693501382(استانداردتشویقی)پروتئین گیاهی و فرآورده های آن ـ  پودر کتلت ـ ویژگی ها و روش های آزمون 9-215

169831392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -کوفته پخته آماده مصرف منجمد9-216

213821395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -کوکوی پخته آماده مصرف منجمد 9-217

202111394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر فالفل9-218

108261(استانداردتشویقی)ویژگی ها -آالیش های خوراکی طیور9-219

483101377گذاری دل، جگر و قلوه گوسفند و بز بندی و نشانه آیین کار بسته9-220

48291378 آیینکار پخش و عرضه دل، جگر و قلوه گوسفند و بز9-221

42771376آئین کار کشتار گوسفند و بز9-222

10
سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

16261395 می باشد1395اصالحیه های مربوطه قبل از سال  *  (استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کره پاستوریزه 10-1

1008401386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کره اسپرید10-2

2256001396روش کروماتوگرافی گازی –تعیین کلسترول و استرول های گیاهی - کره و روغن کره10-3

2256201396(روش مرجع)تعیین خلوص چربی شیر به روش آنالیز تری گلیسریدها با استفاده از کروماتوگرافی گازی - شیر و فرآورده های آن10-4

a01394-10084(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -کره اسپرید10-5

1052301386روش آزمون-تعیین استحکام -کره 10-6

69401386روش آزمون-تعیین میزان نمک-کره 10-7

فرآورده های لبنی



104391386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش آزمون  -(غیر لبنی)سویا پنیر 10-8

2204001395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش آزمون - سویا دوغ10-9

2204101395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش آزمون - سویا ماست10-10

1113911391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر خامه ای کننده لبنی و غیر لبنی 10-11

119011387(روش مرجع)تعیین مقدار ماده خشک -بستنی و فرآورده های یخی شیر-فرآورده های لبنی10-12

127321388مایع-  به روش کروماتوگرافی گاز 6- و امگا 3- تعیین مقدار اسید های چرب امگا - چربی شیر حاصل از مواد لبنی غنی شده 10-13

pH173741392(CpH)تعیین اسیدی شدن محیط های کشت لبنی با اندازه گیری پیوسته -فرآورده های شیر10-14

196011393راهنما-استفاده از طیف سنجی مادون قرمز میانی -شیر و فرآورده های لبنی مایع 10-15

196971394(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -دسر نوشیدنی بر پایه لبنی 10-16

342501373آیین کار عملیات کلی ضدعفونی و شستشوی فرآوردههای لبنی در خط تهیه10-17

521301379پاک کننده اسیدی مورد مصرف در صنایع لبنی10-18

52141379پاک کننده قلیایی مورد مصرف در صنایع لبنی10-19

111393-7041روش فلورومتریک برای شیر و نوشیدنی های بر پایه شیر- 1قسمت-تعیین فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی -شیر و فرآورده های لبنی 10-20

201395-7041روش فلورومتریک برای پنیر: 2تعیین فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی قسمت - شیر و فرآوردههای لبنی10-21

96381386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -(غیر لبنی)سویا شیر 10-22

98711386اندازه گیری فعالیت فسفاتاز قلیائی به روش سامانه آنزیمی فعال شده نوری-شیرو نوشیدنی های بر پایه شیر 10-23

98721386اندازه گیری فعالیت کل انعقادی شیر-مایه پنیرهای گوسفندی و بزی-شیرو فرآورده های شیری 10-24

16431395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - شیر خام - شیر و فرآورده های آن 10-25

10-26
 تجدید نظر جدید استاندارد 1395سال  - (1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون- شیر خام - شیر و فرآورده های آن 

. تدوین شده است164
a-1641389

10-27
 به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باالو خالص سازی با ستون های m1اندازه گیری آفالتوکسین -شیر و فرآورده های آن

روش آزمون-ایمونوافینیتی
71331390



10-28
 به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باالو خالص سازی با ستون های m1اندازه گیری آفالتوکسین -شیر و فرآورده های آن

(1اصالحیه شماره )روش آزمون -ایمونوافینیتی
a-71331392

25C0101541386شمارش کلنی در پلیت در دمای -شمارش واحدهای تشکیل دهنده کلنی کپک و یا مخمر-شیر و فرآورده های آن10-29

1015511392تعیین فعالیت کل لخته کنندگی شیر-منعقد کننده های میکروبی -شیر و فرآورده های آن 10-30

1020821396(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -شیر خشک بدون چربی حیوانی با روغن های گیاهی 10-31

102091386مقررات عمومی مخلوط شیر غلیظ بدون چربی شیرین و روغن گیاهی10-32

102101386مقررات عمومی مخلوط شیر بدون چربی تغلیظ شده و روغن گیاهی خوراکی10-33

1029211392چربی سنج های ژربر-اندازه گیری مقدار چربی-شیر10-34

105221386راهنمای برقراری و تصدیق رابطه تبدیلی بین نتایج روش معمول و نتایج روش آنکور-تعیین کمی کیفیت باکتریولوژیکی-شیر10-35

10731382(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -آنقوزه شیرین و شیر آنقوزه شیرین 10-36

107611386روش انتشار در ژل-تعیین باقیمانده مواد ضد میکروبی-شیر و فرآورده های آن10-37
107801387روش طیف سنجی جذب اتمی-تعیین میزان کلسیم ،سدیم ،پتانسیم و منیزیم-شیر و فرآورده های آن 10-38
109281387آیین کار-نگهداری در سردخانه -نان ،شیرینی آردی و خمیر آن ها10-39

110151388ثبت رکورد شیر گاوهای شیری10-40

110161387تعیین فعالیت کلی لخته کنندگی مایه پنیر گاوی- شیر 10-41

110421387 فاز معکوسHPLCروش -تعیین مقدار بتاالکتوگلوبولین محلول در اسید -شیر مایع 10-42

10-43
-SDS)تعیین میران پروتئین های سویا و نخود با استفاده از الکتروفورز موئینه در حضور سدیم دودسیل سولفات-شیر خشک 

CE)روش غربالگری
111341387

111771387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -نوشیدنی کفیر-شیرهای تخمیری 10-44

1132811393(روش مرجع)اندازه گیری مقدار کل ماده خشک -شیر ، خامه و شیر تبخیر شده 10-45

113291387ویژگی ها-بالن های استخراج چربی از نوع موژونیر-شیر و فرآورده های آن10-46

1133011389(روش آزمون مرجع)اندازه گیری چربی به روش وزن سنجی- شیر 10-47

113311387روش آزمون-اندازه گیری میزان اسید سیتریک در شیر و شیر خشک به روش وزن سنجی10-48

113321387روش آزمون-بررسی وجود ژالتین -شیر و فرآورده های آن 10-49

115381387راهنمای عمومی استفاده از روش بوتیرومتریک برای اندازه گیری میزان چربی-شیر و فرآورده های آن 10-50

118761387روش آزمون-روش طیف سنجی -تعیین مقدار قلع -شیر و شیر غلیظ بسته بندی شده در قوطی 10-51



118771387(روش متداول)مایع-تعیین ترکیب استرولی با استفاده از کروماتوگرافی گاز-چربی شیر بدون آب10-52

118781387(آزمون قهوه)تعیین رفتار آن ها در قهوه داغ -شیر خشک و فرآورده های خشک شیر10-53

1187911389روش کارل فیشر- اندازه گیری مقدار آب - فرآورده های چربی شیر 10-54

118801387(روش آزمون مرجع)مایع -تعیین ترکیب استرولی با استفاده از کروماتوگرافی گاز -چربی شیر بدون آب10-55

119011387(روش مرجع)تعیین مقدار ماده خشک -بستنی و فرآورده های یخی شیر-فرآورده های لبنی10-56

119301369روش جستجو پنی سیلین در شیر با استفاده از دیسکهای کاغذی10-57

121841388روش آنزیمی-اندازه گیری مقدار ساکارز و گلوکز -بستنی و فرآورده های شیر 10-58

122781388(روش مرجع )تعیین میزان الکتوز به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال -شیر و فرآورده های آن 10-59

1250211388روش آزمون (روش مرجع )روش ترمیستور کریوسکوپ- اندازه گیری نقطه انجماد - شیر 10-60

10-61
- 1قسمت  (روش مرجع  )برن تراپ-اندازه گیری مقدار چربی به روش وزن سنجی و یبل - غذاهای پایه - شیر و فرآورده های آن 

غذاهای کودکان
12512-11388

10-62
- 2قسمت  (روش مرجع  )برن تراپ-اندازه گیری مقدار چربی به روش وزن سنجی و یبل - غذاهای پایه - شیر و فرآورده های آن 

فرآورده های یخی خوراکی و مخلوط های یخی
12512-21388

10-63
- 3قسمت  (روش مرجع  )برن تراپ-اندازه گیری مقدار چربی به روش وزن سنجی و یبل - غذاهای پایه - شیر و فرآورده های آن 

موارد خاص
12512-31388

125711387(روش مرجع)تعیین اسیدیته چربی-فرآورده های چربی شیرو کره 10-64

125801353الکتوسرم- پودر دوغ کره - دوغ کره - تعیین فعالیت آنزیم فسفاتاز در شیر شیر خشک 10-65

125921389روش تیتر سنجی- اندازه گیری مقدار کلسیم - شیر 10-66

126021387روش آزمون-روش جذب مولکولی بوسیله بیناب سنجی-تعیین مقدار فسفر کل-شیر10-67

127321388مایع-  به روش کروماتوگرافی گاز 6- و امگا 3- تعیین مقدار اسید های چرب امگا - چربی شیر حاصل از مواد لبنی غنی شده 10-68

10-69
مایع با -روش کروما تو گرافی گاز-اندازه گیری آفت کش های آلی کلره و بی فنیل های چند کلره-شیر و فرآورده های شیری

ستون کاپیالری با آشکارساز ربایش الکترونی
129501389

129621389اندازه گیری معادل های کره کاکائو در شکالت شیری-روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی10-70

13021386فهرست و ویژگی های عمومی- شیرین کننده های مجاز خوراکی - مواد افزودنی خوراکی 10-71

11389-13327استفاده از روش احیای کادمیون و طیف سنجی- 1قسمت - تعیین مقدار درصد نیترات و نیتریت - شیر و فرآورده های آن 10-72



21389-13327(روش معمول)استفاده از روش جریان مقطع -2قسمت - تعیین مقدار درصد نیترات و نیتریت - شیر و فرآورده های آن 10-73

10-74
استفاده از روش کاهش کادمیون و آزمایش تزریق - 3قسمت - تعیین مقدار درصد نیترات و نیتریت - شیر و فرآورده های آن 

(روش معمول)جریان در خط دیالیز 
13327-31389

134181389(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - پنیر اولیه - شیر و فرآورده های آن 10-75

1352611395(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -پنیر پیتزای پروسس -شیر و فرآورده های آن10-76

10-77
تعیین کمینه غلظت بازدارنده آنتی بیوتیک های مورد استفاده برای بیفیدوباکتری ها و باکتری های اسید - شیر و فرآورده های آن 

الکتیک غیر آنتروکوکی
135591389

136341389روش متداول با استفاده از احتراق بر مبنای اصل دوماس- تعیین میزان نیتروژن - شیر و فرآورده های آن 10-78

136721389(روش مرجع)روش وزن سنجی - اندازه گیری مقدار چربی - مخلوط های یخی و یخی خوراکی بر پایه شیر 10-79

136801354روش شمارش کلی میکروبها در شیر و پودر الکتوسوم10-80

1369711389راهنمای عمومی استفاده از روش بوتیرومتری- تعیین مقدار چربی - شیر و فرآورده های آن 10-81

137071389روش شمارش گونه های سودوموناس-شیروفرآورده های آن10-82

137081389شمارش اسپورهای مقاوم به حرارت باکتری های گرمادوست-شیرخشک10-83

37C137721390روش شمارش کلنی در دمای -شمارش احتمالی بیفیدوباکتریوم-فرآورده های شیر10-84

137981389(روش مرجع)PHتعیین میزان اوره روش آنزیمی با استفاده از اختالف -شیر10-85

11389-13799(روش مرجع)روش غیر مستقیم-1قسمت-تعیین میزان نیتروژن کازئینی-شیر10-86
21389-13799روش مستقیم- 2قسمت - اندازه گیری مقدار نیتروژن کازئین - شیر10-87

140941389تعیین هویت-کشت های آغازگر باکتریایی- فرآورده های تخمیری شیر10-88

10-89
ارزیابی عملکرد آزمون گر در روش - 1کنترل کیفیت در آزمایشگاههای میکروبیولو ژیک قسمت - شیر و فرآورده های آن 

شمارش کلنی
14130-11390

10-90
تعیین قابلیت اطمینان شمارش کلنی پلیتهای - 2کنترل کیفیت در آزمایشگاههای میکروبیولو ژیک قسمت - شیر و فرآورده های آن 

موازی و مراحل متوالی رقت
14130-21390

145001372تعیین مقدار آب شیر خشک10-91

145121388تعیین مقدار اسید الکتیک و الکتات ها-شیر خشک -شیر و فرآورده های آن 10-92

146201390(روش مرجع)اندازه گیری مواد جامد کل -شیر تغلیظ شده شیرین 10-93

146811391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -دسرهای شیری -شیر و فرآورده های آن 10-94



10-95
 درکره به روش کرماتوگرافی مایع با کارآیی باال و خالص سازی با ستون M1اندازه گیری آفالتوکسین -شیر و فرآورده های آن 

روش آزمون-ایمونوافینیتی 
147701390

11391-14864ویژگی های تجزیه ای روش های جایگزین-1تعریف و ارزیابی درستی کل روش های جایگزین آنالیز شیر قسمت -شیر 10-96

21391-14864کالیبراسیون و کنترل کیفیت در آزمایشگاه شیر-2تعریف و ارزیابی درستی کل روش های جایگزین آنالیز شیر قسمت -شیر 10-97

149871391اندازه گیری مقدار پروتئین آب پنیر از پروتئین کل در شیر و فرآورده های آن به روش پوالروگرافی10-98

152721393(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -شیر طعم دار 10-99

a1-15271385(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -شیر طعم دار 10-100

a2-15271388(2اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون-شیر طعم دار10-101

152841394(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -(UHT)شیر فرادما-شیر و فرآورده های آن10-102

152901356روش کشف چربی نباتی در چربی شیر بوسیله آزمایش استات دوفیتوسترول10-103

153001356روش تعیین مقدار ماده خشک در شیرهای کنسانتره بدون قند و شیرهای کنسانتره شیرین10-104

153121389(روش مرجع)روش وزن سنجی - اندازه گیری مقدار چربی -  شیر خشک و فرآورده های شیر خشک 10-105

153211387روش آزمون مرجع-تعیین مقدار چربی به روش وزن سنجی-شیر تبخیر شده و شیر کندانس شده شیرین10-106

160201391(HPLC)اندازه گیری لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-شیر و فرآورده های آن 10-107

160271391سالن شیر دوشی گاو شیری10-108
160331391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر پروتئین تغلیظ شده شیر 10-109

a-160331394(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -پودر پروتئین تغلیظ شده شیر10-110

162911387روش پالریمتری- تعیین مقدار ساکارز-شیر تغلیظ شده شیرین 10-111
167811378پاستوریزاسیون شیر10-112
168811391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -نوشیدنی شیری میوه ای -شیر و فرآورده های آن 10-113
168861392آئین کار- Aنمونه برداری از قهوه و فرآورده های آن ، ریشه و عصاره شیرین بیان برای آزمون اکراتوکسین -مواد غذایی 10-114

169291392اندازه گیری تتراسایکلین ها به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-شیر خام 10-115

171611392پروتکل برای ارزیابی روش های جایگزین-شمارش باکتری-شیر10-116

173711392روش آزمون- -phروش آنزیمی با استفاده از اختالف -اندازه گیری الکتوز-شیر 10-117

pH173741392(CpH)تعیین اسیدی شدن محیط های کشت لبنی با اندازه گیری پیوسته -فرآورده های شیر10-118

175061392روش کاهش آنزیمی و اسپکترومتری جذب مولکولی بعد از واکنش گرایس-تعیین مقدار نیترات -شیر و فرآورده های شیری10-119

175131392آماده سازی لیپاز پیش معده جهت تعیین فعالیت آنزیم لیپاز-شیر و فرآورده های آن10-120

175631391(تجدیدنظر)واژه ها - شیر و فرآورده های آن10-121



10-122
پایش میکروبیولوژی آب مورد استفاده در فرایند دستگاههای الکترونی و میکروالکترونیکی با روش فشار مستقیم دریچه شیر نمونه 

روش های آزمون-برداری و روش کیسه پالستیکی سترون شده 
183911392

10-123
 در پنیر به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال و  خالص سازی با ستون m1اندازه گیری آفالتوکسین -شیر و فرآورده های آن

روش آزمون-ایمونوافینیتی
185451392

196011393راهنما-استفاده از طیف سنجی مادون قرمز میانی -شیر و فرآورده های لبنی مایع 10-124

196981393روش آزمون-شناسایی شیر گاو و کازئینات گاوی در پنیر تولید شده از شیر گوسفند ،بز،گاومیش و یا مخلوط آنها 10-125

196991393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -شیر خام گوسفند 10-126

2256101396(استاندارد تشویقی)های آزمون ¬ویژگی ها و روش –شیرخام گاومیش10-127
201241389(استاندارداجباری)ویژگی ها - شیر خشک 10-128

a-20121390(1اصالحیه شماره )ویژگی ها -شیر خشک 10-129
a2-20121394(2اصالحیه شماره )ویژگی ها -شیر خشک 10-130
202171394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر بستنی شیری بدون چربی 10-131

208051394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -شیر خام شتر10-132

208071394روش آزمون-اندازه گیری مالمین در شیر خشک به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال10-133

208511381آئین کار شرایط بهداشتی واحدهای تولید کننده –غذای کمکی کودکان و شیرخواران 10-134

208901357تعیین مقدار اسیدیته شیر خشک10-135
131393-2089(روش مرجع)اندازه گیری مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون -شیر خشک 10-136
201382-2089روش آزمون (روش معمولی)تعیین مقدار اسیدیته شیر خشک - شیر و فرآورده های آن 10-137
20901373روش تعیین ضریب حاللیت شیر10-138

214451395اندازه گیری میزان نوکلئوتیدها با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع-غذای شیرخوار 10-139

219611391(روش مرجع)روش نور سنجی - تعیین مقدار مس - شیر و فرآورده های ان 10-140
801378-2200اندازه گیری فعالیت کل لخته کننده گی شیر- رنت های گاوی 10-141

220201372.میباشد2-2202و1-2202این استاندارد باطل شده است و جایگزین آن شماره استانداردهای-شیر خشک مخصوص تغذیه اطفال10-142

121382-2202(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  - ماهگی 6شیر خشک ویژه تغذیه شیرخوار از آغاز تولد تا -خوراک شیر خوارا10-143

221381-2202ویژگی ها و روش های آزمون تجدیدنظر -ماهگی به بعد6شیر خشک ویژه تغذیه شیرخوار از -2خوراک شیر خوار 10-144

228401372روش تعیین ذرات سوخته در شیر خشک10-145

228541386(استانداردتشویقی)ویژگی ها  -خوراک کمکی شیرخواران و کودکان بر پایه غالت 10-146

234601372روش های آزمون شیر خشک مخصوص تغذیه اطفال10-147



240631395ویژگی ها-ویژگی ها و روش های آزمون ژی شیر و فرآورده های آن -میکروبیولومیکروبیولوژی شیر و فرآورده های آن 10-148

Gروش آزمون در شیر- 10-149 24511384اندازه گیری کمی پنی سیلین-شیر و فرآورده های آن

285001367 در شیر خشک مخصوص تغذیه اطفالCروش اندازه گیری ویتامین 10-150

285101367روش تعیین میزان قلیائیت خاکستر در انواع شیر خشک صنعتی10-151

285211385روش آزمون-phتعیین اسیدیته و -شیر و فرآورده های آن10-152

285301367 در شیر خشک مخصوص تغذیه اطفالb1روش اندازه گیری ویتامین 10-153

285401373 در شیر خشک مخصوص تغذیه اطفالB2روش اندازه گیری ویتامین 10-154

32631387راهنمای نمونه برداری-شیر و فرآورده های آن 10-155

342601373آیین کار چگونگی روش استفاده از مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده در صنایع شیر10-156

342701373تعاریف و اصطالحات مربوط به نحوه شستشو و ضدعفونی کارخانجات و تجهیزات مورد استفاده در صنایع شیر10-157

342801373آیین کار شویندگی و شوینده ها در صنایع شیر10-158

342901373آیین کار ضدعفونی کردن واحدهای صنعتی شیر10-159

10-160
-بتا- متیل آمبلی فریل4شمارش به روش محتمل ترین تعداد با استفاده از -قسمت اول -شمارش اشریشیا کلی احتمالی-شیر و فرآورده های آن

(MUG)گلوکورونید-د
3456-111386

21394-3456 درجه سانتی گراد با استفاده از صافی غشایی44روش شمارش کلنی در - 2قسمت -شمارش اشریشیاکلی احتمالی-شیر و فرآورده های آن 10-161

353701373آیین کار شستشو و ضدعفونی وسایل و تجهیزات مربوط به تهیه و حمل و نقل شیرهای تغلیظ شده و شیرهای خشک10-162

354901373آیین کار نگهداری و حفاظت شیر پس از دوشش و انتقال آن مراکز جمع آوری و کارخانجات شیر10-163

355001373آیین کار شیردوشی10-164

376801375اندازه گیری مقدار پروتئین شیر به روش پیوند با آمید وپالک10-165

38431389اندازه گیری مقدار چربی-شیر 10-166

10-167« » شیر و فرآورده های آن انواع ماست طعم دار ویژگی ها و ورشهای آزمون 404611382(استاندارداجباری)

404901376روش اندازه گیری کفایت همگن کردن شیر10-168

4190انتخاب و تعداد نمونه شیر10-169

441311388جستجو و شناسایی سالمونال- شیر و فرآورده های آن 10-170
444701377(روش مرجع)روش اندازه گیری عدد پر اکسید چربی بدون اب شیر 10-171
448301373(استانداردتشویقی)ویژگی ها - مخازن حمل شیر و فرآوردههای آن 10-172

451801377آزمونهای میکروبی شیرو فرآوردههای آن شمارش باکتریهای مقاوم به حرارت10-173



451901376روش های آزمون میکروبی شیر و فرآوردههای آن شمارش هاگ باکتریهای هوازی10-174

452401377روش جستجو و شناسائی لیستر یا منوسایتوجنز- شیر و فرآوردههای آن 10-175

462801378ویژگی های تجهیزات پاستوریزه کننده شیر و سایر فرآوردههای مایع شیر10-176
462901378آئین کار بهداشتی کارخانجات شیر و فرآوردههای آن10-177

46583(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -(پنیر پیتزا)پنیرموزارال - شیر و فرآورده های آن 10-178

469011393تعیین قابلیت پراکندگی و نم پذیری-شیر خشک فوری 10-179

469101378دهی اصول کل ارزیابی حسی شیر و فرآوردههای آن با روش نمره10-180

469301378دهی ارزیابی حسی شیرخشک با روش نمره10-181

477901378شمارش میکروارگانیزمهای لیپولیتیک به روش ویکتوریابلودر شیر و فرآوردههای آن10-182

481501378(روش مرجع)گیری میزان مواد خارجی نامحلول در شیر  آزمون اندازه10-183

481601378(روش سریع)گیری میزان مواد خارجی نامحلول در شیر  آزمون اندازه10-184

M1492501378روش جستجو واندازه گیری آفالتوکسین . شیر،شیر خشک 10-185

493601378روش ارزیابی حسی شیر مایع10-186

494001378روش ارزیابی حسی فرآورده های تخمیر شده شیر10-187

501001378طبق حرارتی شیر خشک- روزش ارزیابی عدد حرارتی 10-188

501111387روش آزمون-تعیین اندیس نامحلولی -شیر خشک و فرآورده های خشک شیر10-189

501201378گیری نیترات و نیتریت به روش احیاء با کادمیوم و طیف سنجی اندازه- فرآوردههای شیر 10-190

501411391اندازه گیری مقدار کایموسین و پیسین گاوی به روش کروماتوگرافی-رنت گاوی و گوساله ای -شیر و فرآورده های آن 10-191

11387-5028(روش مرجع)روش میکروسکوپی-قسمت اول -یاخته های پیکری-شیر10-192

211386-5028الکترونیک-اپتو-راهنمای عملکرد شمارش گرهای فلوئورو-قسمت دوم -شمارش یاخته های پیکری-شیر10-193

50611387آیین کار-نگهداری در سردخانه -شیر و فرآورده های آن 10-194

522211392روش پتانسیومتری-اندازه گیری اسیدیته قابل عیارسنجی-شیرهای تخمیری 10-195

52321378شمارش مستقیم میکروسکوپی-شیر و فرآورده های آن10-196

523411394(MPN)روش محتمل ترین تعداد -شمارش اشریشیاکلی -شیر و فرآورده های آن 10-197

523501379 درجه سلسیوس44روش شمارش پرگنه با استفاده از صافی غشایی در دمای  –شمارش اشریشیا کلی  –شیر و فرآوردههای آن 10-198

526401380های پروتئولیتک شیر و فرآوردههای آن ـ شمارش میکروارگانیزم10-199

542801380آئین کار استحصال، جمع آوری و بسته بندی شیره درخت بنه10-200

548511395راهنما-بازرسی و نمونه برداری -شرایط بهداشتی -واحدهای تولیدی شیر و فرآورده های آن 10-201



55611379آئین کار-مکان های شیردوشی10-202

565801380.مرغ و فرآوردههای آنها برداری برای کنترل باقیمانده داروهای دامی در ماهی، شیر، تخم روش نمونه10-203

568701380بوسیله دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی باالAروش آزمون ویتامین  - غذای شیرخوار بر پایه شیر 10-204

10-205
تعیین -قسمت اول-تعیین مقدار الکتوز-و پنیر فراوری شده(پودر خشک فرآورده های یخی)شیر خشک،مخلوطهای یخی خشک

روش آزمون-گلوکز بدست آمده از الکتوز به روش آنزیمی
5807-11384

10-206
 –تعیین مقدار الکتوزقسمت دوم  –وپنیرهای فرآیند شده  (پودر خشک فرآورده های یخی )مخلوط یخی خشک  –شیرخشک 

روش آزمون –تعیین گاالکتوز مشتق شده از الکتوز بروش آنزیمی 
5807-201382

111389-5817روش رنگ سنجی-1قسمت -Aاندازه گیری مقدار ویتامین -شیر خشک بدون چربی10-207

21389-5817روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-2قسمت - Aتعیین مقدار ویتامین -شیر خشک بدون چربی10-208

111389-5818مالحظات کلی و روش های استخراج- 1قسمت  - (آفت کشها )اندازه گیری مانده ترکیبات آلی کلره - شیر و فرآورده های آن 10-209

10-210
خالص سازی و تائید مواد استخراج شده خام - 2قسمت (افت کشها)اندازه گیری مانده ترکیبات آلی کلره - شیر و فرآورده های آن 

روش های آزمون- 
5818-211389

581911389روش آزمون- اندازه گیری ید به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال- شیر و شیر خشک10-211

586501382(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون (قارچی)شیر و فرآورده های آن ـ مایه پنیر میکروبی 10-212

587701382(استاندارداجباری)شیر و فرآورده های آن ـ پودر پنیر ـ ویژگی ها 10-213

59821393نمونه برداری-شیرابه الستیکی10-214

61111380روش جستجوی استرپتوکوکوس آکاالکتیه-آزمون های میکروبی -شیرخام10-215

61141380(HACCP)آئین کار راهنما جهت استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر نقاط کنترل بحرانی-شیر پاستوریزه10-216

61571380اندازه گیری الکتوز شیر به روش معمولی-شیر و فرآورده های آن10-217

61581380اندازه گیری الکتوز شیر به روش مرجع-شیر و فرآورده های آن10-218

62021380آئین کار حمل ونقل و توزیع فرآورده های پاستوریزه و استریلیزه شیر10-219

63701349تعیین ماده خشک شیر10-220

63821372(روش الکتودانسیمتر)تعیین وزن مخصوص شیر 10-221

6390(روش کیجدال)تعیین مقدار ازت تام شیر 10-222

662911393(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -پنیر تازه -شیر و فرآورده های آن 10-223

66411388روش آزمون- تعیین فسفاتاز قلیایی - شیر 10-224



67590آیین کار- استفاده از آغازگر در تولید پنیر - شیر و فرآورده های آن 10-225

10-226
روش - آب پنیر و پودر آب پنیر ـ تعیین فعالیت فسفاتاز قلیایی ـ بروش معمولی- پساب کره و پودر پساب کره -  شیر و پودر شیر

آزمون
681201381

685001382روش آزمون- (روش معمول)اندازه گیری مقدار نیتروژن کازئین در شیر مایع  –شیر و فرآورده های آن 10-227

694411395(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -شیر غلیظ شده شیرین 10-228

694511395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -شیر تبخیر شده 10-229

703911387بازرسی به روش وصفی ها-نمونه برداری -شیر و فرآورده های آن 10-230

704001382نمونه گیری بازرسی به روش متغیرها-  شیر و فرآورده های آن 10-231

111393-7041روش فلورومتریک برای شیر و نوشیدنی های بر پایه شیر- 1قسمت-تعیین فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی -شیر و فرآورده های لبنی 10-232

772301383اندازه گیری شاخص حاللیت ازت- فرآورده  پروتئینی خشک شده  شیر10-233

793811388(روش آزمون مرجع )روش وزن سنجی - اندازه گیری میزان چربی - آب پنیر و دوغ کره - شیر بدون چربی10-234

794901383روش طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی –تعیین میزان قلع  –شیر غلیظ قوطی شده 10-235

80361384 با استفاده از روش اینمی سنجی آنزیماتیک رقابتیM1راهنمای توصیفی اندازه گیری آفالتوکسین -شیر و فرآورده های آن10-236

806411384( HPLC)ارزیابی شدت عملیات حرارتی به روش کروماتوگرافی با کارآیی باال  –شیرخشک 10-237

10-238
روش -  درجه سیلسیوس30روش شمارش کلی در - شمارش میکروارگانیسم های آلوده کننده- شیرهای تخمیری و پنیرتازه- کره

آزمون میکروبیولوژی
824801384

84611384(استانداردتشویقی)ویژگی ها -(فراپاالیش شیر)تراویده شیر حاصل از فرآیند اولترافیلتراسیون 10-239

857311389روش آزمون- تعیین مقدار ذرات سفید - پودر شیر کامل فوری - شیر و فرآورده های آن 10-240

87561386روش آزمون-تعیین مقدار الکتولوز با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال-شیر سالم سازی شده با روش حرارتی 10-241

87811385روش آ زمون مرجع-تعیین میزان رطوبت-شیر خشک10-242

10-243
شرح روش های استاندارد شده شنجش ایمنی یا سنجش پذیرنده ها برای تشخیص با قیمانده مواد ضد -شیر و فرآورده های آن

راهنما-میگروبی
87871385

88181385روش آزمون-آماده سازی متیل استر اسیدهای چرب-چربی شیر10-244

88191385روش آزمون-اندازه گیری ترکیب اسیدهای چرب با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی-چربی شیر10-245

897911388(روش آزمون مرجع)تعیین مقدار چربی به روش وزن سنجی - غذای نوزاد بر پایه شیر 10-246

91811378 لیتری شیر پاستوریزه1-4و 1-2ویژگی ها و اندازه بطری 10-247



11394-9188محاسبه مقدار پروتئین خام به روش کلدال- 1تعیین مقدار نیتروژن قسمت -شیر و فرآورده های آن10-248

31389-9188(روش متداول تسریع شده نیمه میکرو)روش هضم بلوکی - 3قسمت -تعیین میزان نیتروژن-شیر10-249

41386-9188تعیین میزان نیتروژن غیر پروتئینی-قسمت چهارم-تعیین میزان نیتروژن-شیر10-250

51386-9188تعیین میزان نیتروژن  پروتئینی-قسمت پنجم-تعیین میزان نیتروژن-شیر10-251

91891386روش های استخراج چربی ها و ترکیبات محلول در چربی-شیرو فرآورده های آن 10-252

92161386روش کروماتوگرافی مایع فاز معکوس زوج یونی با کارایی باال-تعیین مقدار فوروزین -شیر و فرآورده های آن10-253

92691386 با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارآرایی باالdتعیین میزان ویتامین -شیر خشک بدون چربی 10-254

9351393(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -شیر پاستوریزه 10-255

94301386روش جستجو و شناسایی انتروباکتر ساکازاکی-شیر و فرآورده های آن 10-256

944111389روش طیف سنجی جذب اتمی شعله ای- اندازه گیری مقدار روی - شیر و فرآورده های آن 10-257

94701386تعیین سریع مقدار سولفامتازین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-شیر خام 10-258

10-259
روش شمارش -شمارش باکتریهای اسید الکتیک تخمیر کننده سیترات-کشت های آغازگر مزوفیلیک-شیر و فرآورده های آن

25C0کلنی در 
96151386

37C096161386روش شمارش کلنی در -شمارش الکتوباسیلوس اسید وفیلوس احتمالی در محیط کشت انتخابی -فرآورده های شیری 10-260

136801354روش شمارش کلی میکروبها در شیر و پودر الکتوسوم10-261

96381386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -(غیر لبنی)سویا شیر 10-262

96551386آیین کار بهداشتی-شیر و فرآورده های آن 10-263

96591386شناسایی نوکلئاز مقاوم به حرارت حاصل از استافیلوکوکوس های کوآگوالز مثبت-شیر و فرآورده های بر پایه شیر10-264

96691386راهنمای توصیف روش های استاندارد شده در ارتباط با آزمون های مهار کننده میکروبی-شیر و فرآورده های آن10-265

97941386روش آنزیمی-اندازه گیری مقدار الکتولوز-شیر10-266

987011389(روش مرجع)روش اسپکترومتری - اندازه گیری مقدار آهن- شیر و فرآورده های آن 10-267

196981393روش آزمون-شناسایی شیر گاو و کازئینات گاوی در پنیر تولید شده از شیر گوسفند ،بز،گاومیش و یا مخلوط آنها 10-268

444601386(روش مرجع)اندازه گیری چربی به طریق وزن سنجی - کازئین و کازئینات 10-269



444831395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -کازئین و کازئینات خوراکی 10-270

444911391روش نور سنجی-اندازه گیری مقدار الکتوز -کازئین و کازئینات 10-271

445111386روش آزمون مرجع-اندازه گیری میزان رطوبت -کازئین و کازئینات 10-272

445311387(روش آزمون مرجع)اندازه گیری خاکستر -کازئین های رنت و کازئینات ها10-273

445411384روش آزمون-اندازه گیری مقدار ازت سوخته و مواد خارجی-کازئین و کازئینات 10-274

468911391(روش مرجع) pHاندازه گیری -کازئین و کازئینات 10-275

119011387(روش مرجع)تعیین مقدار ماده خشک -بستنی و فرآورده های یخی شیر-فرآورده های لبنی10-276

121841388روش آنزیمی-اندازه گیری مقدار ساکارز و گلوکز -بستنی و فرآورده های شیر 10-277

146831389(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -بستنی پروبیوتیک10-278

192571393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر بستنی 10-279

202171394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر بستنی شیری بدون چربی 10-280

245051387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -بستنی 10-281

a-24501394(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون-بستنی 10-282

353601373آیین کار شستشو و ضدعفونی تجهیزات و دستگاههای تهیه بستنی10-283

407601376آیین کار بهداشتی ساخت، بسته بندی، نگهداری، توزیع و فروش بستنی10-284

476101378(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های ازمون نان بستنی   10-285

493701378روش ارزیابی حسی بستنی10-286

566001380(آزمایش ردکتاز)روش احیأ آبی متیلن - بستنی و خامه 10-287

85131384ویژگی ها و روش های آزمون-مقوای مومی مورد استفاده برای بسته بندی بستنی و فرآورده های قنادی یخ زده-بسته بندی10-288

106961386(استاندارداجباری)ویژگی ها  -پنیر پروسس آنالوگ10-289

110161387تعیین فعالیت کلی لخته کنندگی مایه پنیر گاوی- شیر 10-290

1183211395(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -پنیر چدار10-291

1183311395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - پنیر ادام 10-292

1227911395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  - پنیر کاممبرت10-293



1273611396(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  (پنیر تازه آنالوگ)پنیر تازه با چربی گیاهی 10-294

1332611394(استاندارداجباری)ویژگی هاو روش های آزمون -پنیر پروولون10-295

1332811394(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -پنیر کولومیرز10-296

1352611395(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -پنیر پیتزای پروسس -شیر و فرآورده های آن10-297

135271389آیین کار بهداشتی- تولید پنیر اولیه 10-298

135741389روش های آزمون-  به روش کروماتوگرافی مایع با طیف سنجی جرمی Aتعیین مقدار نیسین - پنیر 10-299
136701364تعیین فعالیت آنزیم فسفاتاز در پنیرهای پاستوریزه پایدار10-300
1369911395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - پنیر دانبو10-301
1370111395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  - پنیر امنتال10-302
1370211389(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - پنیر بری10-303

137971389تعیین ویژگی های رئولوژیکی با استفاده از مقایسه تک محوری در سرعت جابجایی ثابت-پنیر10-304

11389-13829روش بیناب سنجی جذب مولکولی برای الیه خارجی پنیر-1قسمت-تعیین غلظت ناتامایسین-پنیر،الیه خارجی پنیر و پنیر فرآیندشده10-305

10-306
روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باالبرای پنیر،الیه -2قسمت-تعیین غلظت ناتامایسین-پنیر،الیه خارجی پنیر و پنیر فرآیندشده

خارجی پنیروپنیر فرآیند شده
13829-21389

138631390(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  - پنیر الکتیکی10-307

a-138631395(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -پنیر الکتیکی 10-308

1481211395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -پنیر سنت پائولین 10-309

1481311395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  - پنیر سامسو10-310

149871391اندازه گیری مقدار پروتئین آب پنیر از پروتئین کل در شیر و فرآورده های آن به روش پوالروگرافی10-311

161131391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  - شکر پنیر 10-312

167181391روش آزمون-اندازه گیری اجزای نیتروژنی -پنیر و پنیر فراوری شده 10-313

175311381(تجدیدنظر)روش آزمون  – (روش مرجع )تعیین مقدار ماده خشک کل  –پنیر و پنیرهای فرآیند شده 10-314

175501356تعیین مقدار خاکستر پنیرهای ذوب شده10-315

176021393(روش آزمون مرجع)روش وزن سنجی -اندازه گیری میزان چربی -محصوالت پنبر و پنیر فراوری شده 10-316

180821391روش طیف سنجی جذب مولکولی-تعیین مقدار فسفر کل -پنیر و محصوالت فراوری شده آن 10-317



180901356(روش مرجع)تعیین مقدار کلرور پنیر 10-318

10-319
 در پنیر به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال و  خالص سازی با ستون m1اندازه گیری آفالتوکسین -شیر و فرآورده های آن

روش آزمون-ایمونوافینیتی
185451392

194881392بوتیرومتر مورد استفاده در روش ون گولیک-تعیین مقدار چربی -پنیر 10-320

196981393روش آزمون-شناسایی شیر گاو و کازئینات گاوی در پنیر تولید شده از شیر گوسفند ،بز،گاومیش و یا مخلوط آنها 10-321

10-322
اسیدی کننده و کنترل کننده - محاسبه محتوای سیترات افزوده شده بعنوان عامل امولسیون کننده - پنیر پروسس و فرآورده های آن 

PH ( برحسب اسید سیتریک)
202611388

207811389روش آنزیماتیک- تعیین مقدار اسید سیتریک - پنیر و پنیر پروسس 10-323

208031386روش آزمون مرجع-تعیین مقدار ماده خشک-پنیر سرم10-324

20811394محاسبه مقدار فسفات افزوده شده بر مبنای فسفر-پنیر پروسس10-325

224301374ویژگی های حلب مخصوص پنیر سفید10-326

234421386ویژگی های عمومی-پنیر10-327

111395-2344(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -پنیر رسیده در آب نمک 10-328

354001373آیین کار شستشو و ضدعفونی دستگاههای پنیرسازی و پنیر بعمل آمده و بسته بندی آن10-329

369211386روش تیتراسیون پتانسیومتریک-اندازه گیری مقدار کلرید -پنیر و فرآورده های پنیری فرآیند شده 10-330

46583(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -(پنیر پیتزا)پنیرموزارال - شیر و فرآورده های آن 10-331

217961395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - پودر نیمه آماده خمیر پیتزا و پیراشکی10-332

465921391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -پنیر پروسس و پنیر پروسس پخش پذیر10-333

94171386(استانداردتشویقی)ویژگی ها -پیتزای منجمد آماده طبخ10-334

a01396-9417(1اصالحیه )ویژگی ها -پیتزای منجمد آماده طبخ10-335

493801378روش ارزیابی حسی پنیر10-336

555201381پنیر موزارال ـ ویژگی های میکروبیولوژی و روش های آزمون10-337

577211390آئین کار تولید- پنیر سفید رسیده در آب نمک و پنیر تازه 10-338

10-339
تعیین -قسمت اول-تعیین مقدار الکتوز-و پنیر فراوری شده(پودر خشک فرآورده های یخی)شیر خشک،مخلوطهای یخی خشک

روش آزمون-گلوکز بدست آمده از الکتوز به روش آنزیمی
5807-11384



10-340
 –تعیین مقدار الکتوزقسمت دوم  –وپنیرهای فرآیند شده  (پودر خشک فرآورده های یخی )مخلوط یخی خشک  –شیرخشک 

روش آزمون –تعیین گاالکتوز مشتق شده از الکتوز بروش آنزیمی 
5807-201382

588111391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -پنیر خامه ای 10-341
662911393ویژگی ها و روش های آزمون-پنیر تازه -شیر و فرآورده های آن 10-342
67590آیین کار- استفاده از آغازگر در تولید پنیر - شیر و فرآورده های آن 10-343

681201381روش آزمون- آب پنیر و پودر آب پنیر ـ تعیین فعالیت فسفاتاز قلیایی ـ بروش معمولی- پساب کره و پودر پساب کره -  شیر و پودر شیر10-344

695921395(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر آب پنیر -پنیر و فرآورده های آن 10-345

76011347(روش مرجع)تعیین مقدار چربی پنیر و پنیر ذوب شده 10-346

793811388(روش آزمون مرجع )روش وزن سنجی - اندازه گیری میزان چربی - آب پنیر و دوغ کره - شیر بدون چربی10-347

10-348
روش -  درجه سیلسیوس30روش شمارش کلی در - شمارش میکروارگانیسم های آلوده کننده- شیرهای تخمیری و پنیرتازه- کره

آزمون میکروبیولوژی
824801384

87851385تعیین مقدار چربی به روش ون گولیک روش آزمون-پنیر10-349
897511389(روش مرجع )روش وزن سنجی- اندازه گیری مقدار چربی - آب پنیر 10-350

901111395(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -پنیر پارمسان 10-351

901211395(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -پنیر کاچیوتا10-352

901321395(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -پنیر گودا10-353

901411395(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -پنیر بوترکیزه10-354

91751386روش آزمون-اندازه گیری میزان اسید سیتریک-پنیر و فرآورده های پنیر پروسس10-355
98721386اندازه گیری فعالیت کل انعقادی شیر-مایه پنیرهای گوسفندی و بزی-شیرو فرآورده های شیری 10-356
106961388(استاندارداجباری)ویژگی ها -پنیر پروسس آنالوگ10-357
a-106961388(1اصالحیه شماره )ویژگی ها-پنیر پروسس آنالوگ10-358
105281386آیین کار تهیه و تولید-دوغ 10-359

113241387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -دوغ پروبیوتیک10-360

a-113241390(1اصالحیه شماره )ویژگی ها روش های آزمون -دوغ پروبیوتیک10-361
1945901392(استانداردتشویقی) (برون تن)ویژگی ها و روش های آزمون -میکروارگانیسم های پروبیوتیک 10-362

125801353الکتوسرم- پودر دوغ کره - دوغ کره - تعیین فعالیت آنزیم فسفاتاز در شیر شیر خشک 10-363



191341393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -آش دوغ 10-364

204381394اندازه گیری به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-سدیم بنزوات و پتاسیم سوربات در دوغ 10-365

245321387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  - دوغ ساده10-366

11881384(استانداردتشویقی)ویژگی ها  - کشک خشک10-367

175931372(استانداردتشویقی)ویژگی های کشک بعنوان خوراک دام و طیور 10-368

24521393(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -کشک مایع 10-369

365611374آیین کار تولید کشک10-370

61271393(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -کشک مایع صنعتی 10-371

113251387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -ماست پروبیوتیک 10-372

a-113251390(1اصالحیه شماره )ویژگی ها روش های آزمون -ماست پروبیوتیک10-373

353801373آیین کار شستشو و ضد عفونی دستگاههای تهیه ماست و بسته بندی آن10-374

55621379آئین کار تهیه بهداشتی-ماست 10-375

69541387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -ماست10-376

10-377
بولگاریکوس و  –الکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه )شناسایی میکروارگانیسم های پایه تولید کننده ماست  –ماست 

(استرپتوکوکوس ترموفیلوس
771301383

771401383 درجه سلسیوس37روش شمارش کلنی در  –شناسایی میکروارگانیسم های پایه تولید کننده ماست  –ماست 10-378

98741386روش آزمون مرجع-اندازه گیری مقدار کل مواد جامد -ماست10-379

1132811393(روش مرجع)اندازه گیری مقدار کل ماده خشک -شیر ، خامه و شیر تبخیر شده 10-380

118911389(روش مرجع)روش وزن سنجی- اندازه گیری مقدار چربی-خامه 10-381

1363521394(استاندارداجباری)ویژگی ها  -(UHT)خامه طعم دار پاستوریزه و فرآدما 10-382

19131389(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  (UHT)خامه پاستوریزه و خامه فرادما 10-383

a-1911394(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -خامه پاستوریزه و فرادما10-384

493901378روش ارزیابی حسی خامه10-385

566001380(آزمایش ردکتاز)روش احیأ آبی متیلن - بستنی و خامه 10-386

2179001395اینوزیتول با استفاده از کروماتوگرافی مایع و آمپرسنجی پالسی-تعیین میو- خوراک شیرخوار و مکمل بزرگساالن10-387

2179101396کاروتنیک اسید در کره، روغن کره با روش طیف سنجی- 8-آپو- تعیین میزان اتیل استر بتا10-388



76861383(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون   -پودر خامه10-389
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101161386ویژگی های میکروبیولوژی-آب آشامیدنی11-1
105351388ویژگی های فیزیکی و شیمیایی-آب آشامیدنی 11-2

a-10531391(1اصالحیه شماره )ویژگی های فیزیکی و شیمیایی-آب آشامیدنی 11-3

128161389روش آزمون- اندازه گیری پرتوزایی کلی ذرات آلفا و بتابا شمارش سنتیالسیون مایع - پرتوزایی - آب آشامیدنی 11-4
207041394ویژگی های فیزیکی و شیمیایی-اب آشامیدنی نمک زدایی شده در سامانه های صنعتی و خانگی 11-5
207051394ویژگی های میکروبی-آب آشامیدنی نمک زدایی شده در سامانه های صنعتی و خانگی 11-6
501501379آئین کار اصول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلر زنی در تصفیه آب آشامیدنی11-7

62671380ویژگی های میکروبیولوژی-آب آشامیدنی بسته بندی شده11-8

630511394آیین کار بهداشتی-(به غیر از آب معدنی )آب آشامیدنی بسته بندی شده 11-9

637801380روش آزمون- شناسایی و جداسازی نماتودها در آب خام آشامیدنی - آب 11-10
669411389(استاندارداجباری)ویژگی ها - آب آشامیدنی بسته بندی شده 11-11

a-66941393(1اصالحیه شماره )ویژگی ها -آب آشامیدنی بسته بندی شده 11-12

244121390(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - آب معدنی طبیعی11-13

a-24411393(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون-آب معدنی طبیعی 11-14
260611392آیین کار تولید بهداشتی-آب معدنی طبیعی 11-15
440311392ویژگی ها و روش های آزمون –میکروبیولوژی آب معدنی طبیعی 11-16
586911392روش های آزمون میکروبی-آب معدنی طبیعی 11-17

385011386ویژگی های میکروبیولوژی-فرآورده های یخی خوراکی و مخلوط های یخی11-18

396411386(استاندارداجباری)ویژگی ها -فرآورده های یخی خوراکی11-19
81501384ائین کار تولید-خوراکی-فرآورده های یخی11-20

143451390(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -نکتارهای میوه و نوشیدنی های میوه ای گازدار- آبمیوه ها11-21

518001378اندازة گیری اسیدالکتیک کل درآبمیوه وفرآورده های آن به روش بیناب سنجی11-22

518101378ـ الکتیک در آبمیوه وفرآورده های آن با روش آنزیمDـ وLاندازه گیری اسیدهای 11-23

---63320ویژگی ها وروش های آزمون  –ویژگی های میکروبی افشرده انواع آبمیوه در بسته بندی های اسپتیک و غیر اسپتیک 11-24

..نوشابه ها و / نکتارها /نوشیدنی ها /آبمیوه / آب 



a-63321393(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -ویژگی های میکروبی افشرده انواع آب میوه در بسته بندی های اسپتیک و غیر اسپتیک 11-25

111331387(استانداردتشویقی)ویژگی ها -شربت سیب 11-26
1228011393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -شربت آناناس 11-27

181221394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -شربت آلبالو11-28

193361393ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی -(در آب،شربت یا آب میوه )پوره ،پالپ ،برچه و تکه های میوه و سبزیجات 11-29

921201386(استانداردتشویقی)پالپ انبه 11-30
197121393(استانداردتشویقی)ویژگی ها -شربت کرن بری11-31

201281394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -شربت تمشک11-32

211061395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -شربت انگور 11-33

269901373(استانداردتشویقی)شربت سکنجبین 11-34
273401366(استانداردتشویقی)شربت به لیمو 11-35
273521391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -شربت پرتقال 11-36

a-27351394(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -شربت پرتقال 11-37

---27361(استانداردتشویقی)تجدیدنظر -ویژگی ها و روش های آزمون –شربت لیمو- آب میوه ها11-38

511201380(استانداردتشویقی)های گیاهی    شربت چکیده11-39

62741381ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی-شربتها11-40

680211393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -شربت انار11-41

680411394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -شربت زرشک11-42

80251383(استانداردتشویقی)ویژگی ها  -شربت اینورت11-43

124911381روش های آزمون شیمیایی-نوشابه های گازدار11-44

125051394(استاندارداجباری)ویژگی ها -نوشابه گازدار 11-45

2179201395های گازدار رنگی با طعم ¬یلو و کارمویزین در نوشابه¬تعیین مقدار سانست- های خوراکی¬رنگ –های خوراکی مجاز¬افزودنی11-46

11-47
تعیین بنزن در نوشابه های غیرالکلی ،سایر نوشیدنی ها و غذای کودک بر پایه سبزیجات با استفاده از روش فضای -مواد غذایی 

(hs-gc-ms)کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی -فوقانی 
214431394

223401372ویژگی های قوطیهای فلزی غیرقابل نفوذ برای مواد غذایی و نوشابه ها11-48

369001374آیین کار بهداشتی واحدهای تولید کننده نوشابه گازدار11-49



384501375ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی نوشابه های گازدار11-50

471001378های گازدار کوال نوشابه (بنیان)ویژگی های عصاره 11-51

471301378(استانداردتشویقی)ویژگی ها - دار رنگی  های گازدار طعم بنیان نوشابه11-52

587901382(استاندارداجباری)ویژگی ها  - افشرده آب شاه توت - نوشابه 11-53

630711395ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی –نوشابه های گازدار مالت 11-54

669311393(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -نوشابه های ورزشی و انرژی زا11-55

132011389آیین کار –داری های غذایی و نوشیدنی در طی دوره نگهبندی بر فرآوردهتعیین تاثیرات بسته11-56

143451390(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -نکتارهای میوه و نوشیدنی های میوه ای گازدار-  آبمیوه ها11-57

112521387روش آزمون-شناسایی باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس -میکروبیولوژی آب میوه و فرآورده های آن 11-58

1252111395روش آزمون-تاثیر مواد آلی برکلر موجود در آب مورد مصرف انسانی -آب 11-59

163211391روش آزمون-اندازه گیری مقدار آمینواسید های آزاد با کروماتوگرافی مایع -آب میوه ها و سبزی ها11-60

169851392(AAS)اندازه گیری مقدار سدیم ، پتاسیم ، کلسیم و منیزیم به وسیله اسپکترومتری جذب اتمی -آب میوه ها و سبزی ها11-61

169861392روش کجلدال-اندازه گیری مقدار نیتروژن -آب میوه ها و سبزی ها 11-62

176031393تعیین مقدار مواد جامد محلول به روش اندازه گیری با پیکنومتر-آب میوه 11-63

182981392اندازه گیری مقدار پرولین با استفاده از روش طیف سنجی-آب میوه ها و سبزی ها 11-64

182991392اندازه گیری مقدار سولفات-آب میوه ها و سبزی ها 11-65

NAD186851392روش طیف سنجی-(الکتات)الکتیک اسید Lالکتیک و -Dاندازه گیری آنزیمی مقدار -آب میوه ها وسبزی ها11-66

193361393ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی -(در آب،شربت یا آب میوه )پوره ،پالپ ،برچه و تکه های میوه و سبزیجات 11-67

194891393اندازه گیر فسفر به روش طیف سنجی-آب میوه ها و سبزی ها11-68

NAD194901393روش طیف سنجی -(استات)اندازه گیری آنزیمی استیک اسید -آب میوه ها و سبزی ها 11-69

NADH198231394روش اسپکترومتری -(سیترات )تعیین مقدار سیتریک اسید -آب میوه ها و سبزی ها11-70

205821395اندازه گیری میزان کاروتنوئید کل و هر یک از بخش های کاروتنوئیدی-آب میوه ها و سبزی ها11-71

205921395روش عیار سنجی پتانسیومتری-اندازه گیری میزان کلرید-آب میوه ها و سبزی ها11-72

208021394روش آزمون-اندازه گیری دی سوربیتول به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-آب میوه و فرآورده های آن ها11-73

208031394روش آزمون-اندازه گیری گلوکز ،فروکتوز وساکارز به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-آب میوه وآب سبزی ها 11-74

208041394روش آزمون-اندازه گیری هسپریدین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-آب میوه و فرآورده های آن ها 11-75

268511386(استاندارداجباری)روش های آزمون - آب میوه ها11-76



---27361(استانداردتشویقی)تجدیدنظر -ویژگی ها و روش های آزمون –شربت لیمو- آب میوه ها11-77

341411385ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی-آب میوه و فرآورده های آن-نوشیدنی ها11-78

368711389(استاندارداجباری)ویژگی ها - آب میوه مخلوط11-79

a-36871390(اصالحیه شماره یک)ویژگی ها- آب میوه مخلوط11-80

430801377روش اندازه گیری دیاکسید گوگرد در آب میوه ها و سبزیها11-81

465601377های خوراکی مجاز در صنایع آب میوه و کنسانتره آئین کار، کاربرد آنزیم11-82

NADH56381379مالیک به روش بیناب سنجی-Lاندازه گیری آنزیمی اسید-آب میوه و سبزی11-83

56411379اندازه گیری اسید مالیک کل به روش بیناب سنجی-آب میوه و فرآورده های آن11-84

61691380اندازه گیری اسید الکتیک به روش بیناب سنجی-آب میوه و فرآورده های آن11-85

84621384روش آزمون- روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-اندازه گیری هسپریدین و نارینجین در آب مرکبات-آب میوه و سبزی11-86

97991386روش شمارش جنس آلیسایکلوباسیلوس-میکروبیولوژی آب میوه و فرآورده های آن 11-87

175261392(استانداردتشویقی)ویژگی ها -آب سبزیجات مخلوط 11-88

170291392(استاندارداجباری)ویژگی ها -آب کرن بری تغلیظ شده 11-89

170321392(استاندارداجباری)ویژگی ها -آب نارنج تغلیظ شده 11-90

535301381های احیأکننده سولفیت با استفاده از صافی  غشایی در آب جستجو و شمارش اسپورکلستریدیوم-  آب 11-91

535401380جستجو و شمارش اسپورکلستریدیوم احیاء کننده سولفیت به روش غنی سازی در آب- آب 11-92

552811389(استاندارداجباری)ویژگی ها  - آب آلبالو تغلیظ شده 11-93

566211389(استاندارداجباری)ویژگی ها - آب انار تغلیظ شده 11-94

a11391-5662(اصالحیه)ویژگی ها - آب انار تغلیظ شده 11-95

626811390(استاندارداجباری)ویژگی ها وروش های آزمون  -  آب گریپ فروت تغلیظ شده  11-96

627301381راهنمای استفاده مجدد از اب در واحدهای تولید مواد غذائی- آب 11-97

100731386(استاندارداجباری)ویژگی ها -آب توت فرنگی تغلیظ شده 11-98

102251386(استاندارداجباری)ویژگی ها -آب نارنج11-99

1024111389(استاندارداجباری)ویژگی ها -آب آناناس11-100

104991386(استاندارداجباری)ویژگی ها -آب زردآلو11-101

105541386(استاندارداجباری)ویژگی ها -آب انبه 11-102



a-105541394(1اصالحیه شماره )ویژگی ها -آب انبه11-103

87881384ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی-آب لیمو11-104

261411389(استاندارداجباری)ویژگی ها - آب گریپ فروت طبیعی 11-105

261511389(استاندارداجباری)ویژگی ها -آب انگور تغلیظ شده11-106

261611389(استاندارداجباری)ویژگی ها - آب انار 11-107

a-26161390(1اصالحیه شماره)ویژگی ها-آب انار11-108

268711389(استاندارداجباری)ویژگی ها -ویژگی های آب سیب تغلیظ شده11-109

110721387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -آب انبه تغلیظ شده 11-110

a-110721395(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -آب انبه تغلیظ شده 11-111

117681378(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -آب آناناس تغلیظ شده 11-112

a-117681390(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -آب آناناس تغلیظ شده 11-113

a21396-11768(2اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -آب آناناس تغلیظ شده 11-114

12949(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - آب زرشک تغلیظ شده11-115

a-129491391(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون- آب زرشک تغلیظ شده11-116

a2-129491395(2اصالحیه شماره )-ویژگی ها و روش های آزمون -آب زرشک تغلیظ شده 11-117

147261395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -آب لیمو ترش تغلیظ شده 11-118

a-147261395(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -آب لیمو ترش تغلیظ شده 11-119

303221389(استاندارداجباری)ویژگی ها - آب آلبالو 11-120

a-30321390(اصالحیه شماره یک)ویژگی ها- آب آلبالو11-121

55141386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -آب گالبی تغلیظ شده 11-122

a-55141386(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون-آب گالبی تغلیظ شده 11-123

56621389(استاندارداجباری)ویژگی ها  -آب انار تغلیظ شده 11-124

a-56621391(1اصالحیه شماره )ویژگی ها-آب انار تغلیظ شده 11-125

148091391(استانداردتشویقی)ویژگی ها -آب هویج تغلیظ شده 11-126



148101391(استانداردتشویقی)ویژگی ها -آب کیوی تغلیظ شده 11-127

36541389(استاندارداجباری)ویژگی های آب سیب 11-128

408311389(استاندارداجباری)ویژگی ها - آب پرتقال تغلیظ شده 11-129

101380-5711فهرست الفبایی و موضوعی- بخش یک - واژه نامه - آب 11-130

201379-5711آب در طبیعت، نمونه برداری- بخش دو - واژه نامه - آب 11-131

301380-5711بخش سه   آب آشامیدنی، آب صنعتی، فاضالب- واژه نامه - آب 11-132

401381-5711بیولوژی، میکروبیولوژی- بخش چهارم - واژه نامه - آب 11-133

51378-5711شیمیایی و آمار-بخش پنجم -واژه نامه -آب11-134

100771386(استاندارداجباری)ویژگی ها -عرقیات گیاهی11-135

1107711394(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -نوشیدنی عرقیات گیاهی بدون گاز11-136

120131387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -نوشیدنی عرقیات گیاهی گازدار11-137

224481396آزمون ¬روش- گیری اتانول و متانول به روش کروماتوگرافی گازی¬اندازه- عرقیات گیاهی و گالب 11-138

139671389روش های آزمون- عرقیات گیاهی 11-139

214151395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون   -عرق کاکاوتی 11-140

328011392آیین کار تولید –عرقیات گیاهی 11-141

354511386ویژگی ها-میکروبیولوژی عرقیات گیاهی 11-142

601511391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -عرق شاهتره -عرقیات گیاهی 11-143

609911391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -عرق بادرنجبویه -عرقیات گیاهی 11-144

73811395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -عرق بیدمشک11-145

123461388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -آب میوه گواوا11-146

742501383ویژگی ها و مقررات عمومی-  آب سبزی ها  11-147

146601391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون   -نوشیدنی آلوئه ورا 11-148

175281392(استانداردتشویقی)ویژگی های و روش های آزمون  -نوشیدنی چای سرد 11-149



194601393آئین کار تولید-نوشیدنی مالت 11-150

196971394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -دسر نوشیدنی بر پایه لبنی 11-151

11-152
تعیین بنزن در نوشابه های غیرالکلی ،سایر نوشیدنی ها و غذای کودک بر پایه سبزیجات با استفاده از روش فضای -مواد غذایی 

(hs-gc-ms)کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی -فوقانی 
214431394

227951390(استاندارداجباری)ویژگی ها -نوشیدنی مالت11-153

228011386روش های آزمون-نوشیدنی مالت 11-154

283731394(استاندارداجباری)ویژگی ها  -(بدون گاز)نوشیدنی های میوه ای 11-155

a-28371392(1اصالحیه شماره)-ویژگی ها-(بدون گاز)نوشیدنی های میوه ای 11-156

332901372قوطی های فلزی برای بسته بندی نوشیدنی های گازدار11-157

341411385ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی-آب میوه و فرآورده های آن-نوشیدنی ها11-158

385801375مقررات ایمنی و بهداشتی- ماشین آالت ساخت نوشیدنی های غیر الکلی 11-159

471401378(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون پودر نوشیدنی فوری 11-160

588201382(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون   - افشرده آب آلو - نوشیدنی ها11-161

63280آیین کار بهداشتی تولید –پودر نوشیدنی فوری 11-162

680101381(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون   –افشرده آب گیالس  –نوشیدنی ها 11-163

743801383نوشیدنی ـ تعیین پاتولین در آب سیب و فرآورده های آن به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ـ روش آزمون11-164

21384-7438روش آزمون-روش کروماتوگرافی صفحه نازک-تعیین پاتولین قسمت دوم-آب سیب و فرآورده های آن-نوشیدنی11-165

85991385راهنما-پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در فرآیند تولید افشرده آب سیب و آب سیب-نوشیدنی ها11-166

86001385آئین کار-کاهش و پیشگیری از آلودگی پاتولین در آب سیب و فرآورده های آن-نوشیدنیها11-167

96271386روش آزمون-تعیین کاهش دی اکسید کربن نوشیدنی ها-ظروف -بسته بندی11-168

104981386(استاندارداجباری)ویژگی ها -نکتار آناناس11-169

a-104981392(1اصالحیه شماره )ویژگی ها -نکتار آناناس11-170

105241387(استاندارداجباری)ویژگی ها -نکتار موز11-171



1052611392(استاندارداجباری)ویژگی ها -نکتار آلبالو11-172

143451390(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -نکتارهای میوه و نوشیدنی های میوه ای گازدار- آبمیوه ها11-173

143461390(استاندارداجباری)ویژگی ها - نکتار گریپ فروت11-174

143471390(استاندارداجباری)ویژگی ها - نکتار انار11-175

146581391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -نکتار آلوئه ورا 11-176

147231390آئین کار بهداشتی تولید-آب میوه و آب میوه تغلیظ شده و نکتار میوه 11-177

170311392(استاندارداجباری)ویژگی ها -نکتار زغال اخته و نکتار کرن بری11-178

a-170311395(1اصالحیه شماره )ویژگی ها-نکتار زغال اخته و نکتار کرن بری 11-179

175231392(استاندارداجباری)ویژگی ها -نکتار زرشک 11-180

175251392(استاندارداجباری)ویژگی ها -نکتار انگور11-181

199201394(استاندارداجباری)ویژگی ها  -نکتار پشین فروت 11-182

261321389(استاندارداجباری  )(ویژگی ها (سیب و زرد آلو-گالبی-آلو-هلو)نکتارهای 11-183

313711389(استاندارداجباری)ویژگی ها - نکتار پرتقال 11-184

368811390(استاندارداجباری)ویژگی ها  - نکتار مخلوط میوه ها 11-185

471201378(استاندارداجباری)فرنگی  نکتار توت11-186

94051386(استاندارداجباری)ویژگی ها  -نکتار انبه 11-187

a-94051389(1اصالحیه شماره )ویژگی ها - نکتار انبه 11-188

94101386(استاندارداجباری)ویژگی ها  -نکتار گوآوا11-189

63280آیین کار بهداشتی تولید –پودر نوشیدنی فوری 11-190

12
سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

102421381نام های بازرگانی-چای معطر12-1

چای، قهوه، کاکائو



102441381روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-تعیین مقدار کافئین -چای خشک و چای فوری12-2

1076811392(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون   - چای سبز12-3

107691387(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون   - چای ترش12-4

169531392آئین کار تولید-چای معطر12-5

170701392ویژگی ها و روش های آزمون- میکروبیولوژی چای12-6

172261392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -چای معطر 12-7

175281392(استانداردتشویقی)ویژگی های و روش های آزمون  -نوشیدنی چای سرد 12-8

190471393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -چای سفید 12-9

250611386ویژگی ها و روش های آزمون-بسته چای کیسه ای -بسته بندی 12-10

1a-25061393اصالحیه شماره -ویژگی ها و روش های آزمون -بسته چای کیسه ای -بسته بندی 12-11

311911390(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - چای سیاه کیسه ای 12-12

327201371روش تهیه نمونه نرم شده چای و اندازه گیری ماده خشک آن12-13

327301371روش اندازه گیری خاکستر کل چای12-14

327401371روش اندازه گیری قلیاییت خاکستر چای محلول در آب12-15

327501371روش اندازه گیری خاکستر محلول و  نامحلول چای در آب12-16

327601371 درجه سلسیوس103روش اندازه گیری افت جرمی چای در 12-17

327801371روش اندازه گیری خاکستر نامحلول چای در اسید12-18

332011386روش آزمون- اندازه گیری عصاره آبی-چای12-19

339301372روش اندازه گیری کافیین چای12-20

339411386اندازه گیری مقدار فیبر خام-چای 12-21

359901374استاندارد واژه نامه چای سیاه12-22

410001376و فشرده (ریزش آزاد)اندازه گیری چگالی توده نفشرده - چای فوری خشک 12-23

410101376( درجه سلسیوس103کاهش جرمی در )اندازه گیری مقدار رطوبت - چای فوری خشک 12-24



410201376اندازه گیری خاکستر گل- چای فوری خشک 12-25

410301376نمونه برداری- چای فوی خشک 12-26

410401376(استانداردتشویقی)ویژگی ها   - چای فوری خشک 12-27

449301377و کانتینر ویژگی ها و روش های آزمون (پالت)کیسه های کاغذی چای برای ترابری با بارپا 12-28

522301378و گنجایه های ترابری (پالت)ویژگی های کارکرد برای ترابری در بارپا - کیسه های کاغذی چای 12-29

522401379ها با گازکروماتوگراف ها و کلروآنیسول گیری کلروفنل اندازه- های کاغذی چای  روش آزمون رخنه پذیری الیه بازدارنده کیسه12-30

535901380(استانداردتشویقی)بندی و روش آزمون   چای ـ برگ سبز ـ درجه12-31

536001380چای ـ نامهای بازرگانی12-32

550801379روش طبقه بندی چای برحسب اندازه ذرات- چای 12-33

560711387بسته بندی و نشانه گذاری-چای سیاه 12-34

560801380روش تهیه نوشابه چای برای ارزیابی چشایی- چای 12-35

616101381آئین کار بهداشتی تولید، بسته بندی و نگهداری چای12-36

62331392(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -چای سیاه 12-37

62421387روش نمونه برداری-چای 12-38

644501380چای روش های آزمون-ویژگی ها و بسته های کاغذی و مقوایی12-39

82471384(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون   -بذر چای12-40

11385-8986روش رنگ سنجی با استفاده از معرف-تعیین مقدار کل پلی فنل ها-قسمت اول -اندازه گیری مواد اختصاصی آن-چای سبز و سیاه12-41

12-42
تعیین مقدار کل کاتچین ها در چای سبز روش کروماتوگرافی مایع -قسمت دوم- اندازه گیری مواد اختصاصی آن-چای سبز و سیاه

با کارایی باال
8986-21386

93541381ایین کار تولید-چای سیاه12-43

93551386آیین کار بهداشتی تولید و بسته بندی-چای 12-44

110741387(روش متداول) درجه سلسیوس103روش اندازه گیری کاهش جرم در دمای -تعیین میزان رطوبت -قهوه بو داده و ساییده 12-45



110751387 درجه سلسیوس105اندازه گیری میزان کاهش جرم در دمای (خام)قهوه سبز 12-46

110761387وسیله نمونه برداری(خام)قهوه سبز 12-47

110831387تعیین نسبت دانه های حشره زده (خام )قهوه سبز12-48

110851387راهنما برای روش های شناسایی تشخیص (خام )قهوه سبز12-49

110861387(روش مرجع)تعیین میزان رطوبت به روش کارل فیشر-قهوه بو داده و ساییده 12-50

1113711391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر مخلوط قهوه-قهوه و فرآورده های آن 12-51

a-111371393(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون-پودر مخلوط قهوه فوری -قهوه و فرآورده های آن12-52

a2-111371395(2اصالحیه شماره )-ویژگی ها و روش های آزمون -پودر مخلوط قهوه فوری -قهوه و فرآورده های آن 12-53

112421387روش مرجع-اندازه گیری کافئین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-قهوه و فرآورده های قهوه 12-54

120491388اندازه گیری کربوهیدرات آزاد و کل به روش کروماتوگرافی تبادل آنیونی با کارایی باال-قهوه فوری12-55

12-56
در جو و قهوه برشته شده به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال و تخلیص به وسیله Aتعیین مقدار اکراتوکسین- مواد غذایی

روش آزمون- ستون ایمونوافینیتی
131221389

134811389(روش مرجع)روش کارل فیشر -اندازه گیری مقدار رطوبت - قهوه فوری 12-57

111394-14089روش دو کوره ای- 1قسمت -تعیین مواد فرار در نمونه  تحلیلی -لیگنیت ها و زغال سنگ های قهوه ای 12-58

167271392متیل کافستول به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-ارتو-16اندازه گیری -قهوه بو داده -قهوه و فرآورده های آن 12-59

168861392آئین کار- Aنمونه برداری از قهوه و فرآورده های آن ، ریشه و عصاره شیرین بیان برای آزمون اکراتوکسین -مواد غذایی 12-60

168871392روش معمول-روش کالیبراسیون دستگاه رطوبت سنج- قهوه سبز12-61

176291393تعیین معیار صحت-قهوه فوری 12-62

196391391ابزار نمونه برداری قهوه سبز یا قهوه خام و قهوه پوست کاغذی-قهوه 12-63

330901372روش نمونه برداری از دانه قهوه خام بسته بندی شده12-64

332311391روش آزمون- الک کردن دستی و ماشینی-تعیین اندازه -قهوه سبز یا قهوه خام12-65

332411387روش مرجع-اندازه گیری میزان رطوبت -(خام)قهوه سبز12-66

332511393روش آزمون- آزمون چشمی و بویایی و تعیین مواد خارجی و عیوب -قهوه سبز 12-67



334511383(نفشرده )اندازه گیری چگالی توده فشرده و ریزش آزاد  –قهوه فوری 12-68

334611392روش نمونه برداری از بسته های حجیم آستردار-قهوه فوری12-69

362311389(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - قهوه فوری 12-70

a-36231393(1اصالحیه شماره)ویژگی ها و روش های آزمون-قهوه فوری 12-71

408511387برای آزمون های حسی-آماده سازی نمونه-قهوه خام12-72

408601391راهنمای نگهداری در انبار و ترابری-قهوه سبز 12-73

438811389(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  - قهوه بو داده و ساییده 12-74

441811386جدول مرجع نقص-قهوه سبز12-75

518601378شربت غلیظ ومالس, شربت خام ,شکرقهوه یی,اندازه گیری خاکستربه روش هدایت الکتریکی درشکرخام 12-76

58921389(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  (خام )دانه قهوه سبز 12-77

60021380اندازه گیری میزان رطوبت به روش کاری فیشر-قهوه بو داده و ساییده12-78

84651384روش آزمون معمولی-اندازه گیری چگالی نفشرده دانه های درسته قهوه سبز و برشته -قهوه12-79

95101386 درجه ساسیوس تحت فشار پایین70تعیین کاهش جرم در -قهوه فوری 12-80

1113811393(استانداردتشویقی)ویژگی ها وروش های آزمون -پودر مخلوط کاکائو12-81

1201811394(استانداردتشویقی)ویژگی هاو روش های آزمون -فرآورده های کاکائویی 12-82

123581389(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - خمیر کاکائو 12-83

320801383(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون تجدیدنظر  –دانه کاکائو 12-84

330711388ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی-پودر کاکائو12-85

344501373نمونه برداری دانه کاکائو12-86

38341393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -پودر کاکائو12-87

470111386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -کرم های کاکائویی12-88

روغن ها و چربی ها13



سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

125411381(استاندارداجباری)ویژگی های روغن کره -روغنها و چربیهای خوراکی 13-1

a-12541386(1اصالحیه شماره )ویژگی های روغن کره -روغن ها و چربی های خوراکی13-2

130021381(استاندارداجباری) (تجدیدنظر)ویژگی ها و روش های آزمون-آفتابگردان-روغن ها و چربیهای خوراکی13-3

a-13001391(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون-روغن آفتابگردان -روغن های و چربی های خوراکی 13-4

175221392(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -روغن پاالیش شده کنجد -روغن ها و چربی های خوراکی 13-5

a-17521391(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -روغن کنجد -روغن ها و چربی های خوراکی13-6

239211380(استاندارداجباری)ویژگی ها  -روغن سویا -روغن ها و چربیهای خوراکی13-7

a2-23921391(2اصالحیه شماره )ویژگی ها -روغن سویا -روغن های و چربی های خوراکی 13-8

a-239211384( 1اصالحیه شماره )ویژگی ها - روغن سویا-روغنها و چربی های خوراکی13-9

49351377(استاندارداجباری)ویژگی های روغن کلزای خوراکی  13-10

a2-49351391(2اصالحیه شماره )ویژگی های روغن کلزای خوراکی 13-11

a-493511384(1اصالحیه شماره )ویژگی های روغن کلزای خوراکی13-12

595011386(استاندارداجباری)ویژگی ها  -روغن مایع مخلوط 13-13

a-59501391(1اصالحیه شماره )ویژگی ها -روغن مایع مخلوط 13-14

1008611392(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -روغن خام آفتابگردان13-15

a-100861390(1اصالحیه شماره )ویژگی ها -روغن خام آفتابگردان 13-16

102161386روش آزمون-تعیین ترکیب اسیدهای چرب در موقعیت دو در مولکولهای تری گلسیرید-روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 13-17

102731386(استاندارداجباری)ویژگی ها  -روغن های قابل جانشینی با کره کاکائو13-18

104941386تیوباربیتوریک اسید به روش مستقیم-2اندازه گیری عدد -روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 13-19

104951386اندازه گیری تیتر-روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 13-20

1050011394(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -مینارین -روغن ها و چربی های خوراکی 13-21



1050111393روش آزمون-اندازه گیری عدد صابونی -روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 13-22

1050311395روش آزمون (اندازه گیری ضریب خاموشی )طیف سنجی نوری در ناحیه فرابنفش -روغن زیتون 13-23

13-24
به روش کروماتوگرافی مایع با  (PAHs)تعیین هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای -چربی ها و روغن های حیوانی و گیاهی 

(HPLC)کارایی باال 
1068211395

11386-10741روش رنگ سنجی-قسمت اول -اندازه گیری مقدار فسفر-روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی13-25

13-26
روش طیف سنجی نشر نوری پالسمای جفت شده - 3قسمت-اندازه گیری مقدار فسفر -روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 

روش آزمون (ICP-OES)القایی 
10741-31393

107581387اندازه گیری افت فشار در جریان هوای یک سویه از میان توده دانه-غالت ،دانه های روغنی و حبوبات 13-27

111351387روش گاز کروماتوگرافی باستون موئی-تعیین مقدار آنه -روغن زیر ساقه زنبق13-28

113011387شیشه آزمون چشایی روغن زیتون-وسایل -آنالیز حسی13-29

13-30
اندازه گیری میزان چربی جامد با استفاده از طیف سنجی رزونانس معناطیسی هسته ای -روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 

روش مستقیم-1قسمت  (NMR)پالس دار 
11487-11387

13-31
اندازه گیری میزان چربی جامد با استفاده از طیف سنجی رزونانس معناطیسی هسته ای -روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 

روش غیر مستقیم-2قسمت  (NMR)پالس دار 
11487-21387

1182111395روش همگانی تشخیص وجود سایر روغن ها در انواع روغن های زیتون-روغن زیتون 13-32

1184211393و مقدار کاروتن (dobi)تعیین شاخص افت قابلیت رنگبری -روغن پالم 13-33

123571388روش استخراج با استفاده از دی اتیل اتر- روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی اندازه گیری میزان مواد غیر قابل صابونی 13-34

125501366تعیین مقدار چربی روغن کره13-35

21391-12737رطوبت سنج های دانه های روغنی- 2قسمت -بررسی عملکرد رطوبت سنج های متداول -فرآورده های غذایی 13-36

13-37
تعیین وجود معادل های -1قسمت-معادل های کره کاکائو در کره کاکائو و شکالت ساده-روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی

کره کاکائو
12961-11389

13-38
تعیین مقدار معادل های -2قسمت-معادل های کره کاکائو در کره کاکائو و شکالت ساده-روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی

کره کاکائو
12961-21389



129621389اندازه گیری معادل های کره کاکائو در شکالت شیری-روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی13-39

1311911394دانه های روغنی-مرز بیشینه مانده آفت کش ها-آفت کش ها13-40

13-41
اندازه گیری با کروماتوگرافی - 1قسمت -کروماتوگرافی گازی متیل استرهای اسید چرب -روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 

راهنما-گازی مدرن متیل استرهای اسید چرب 
13126-11395

13-42
تهیه متیل استرهای - 2قسمت -کروماتوگرافی گازی متیل استرهای اسیدهای چرب-روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 

اسیدهای چرب
13126-21394

13-43
آماده سازی متیل -3قسمت - روش کروماتوگرافی گازی متیل استر اسیدهای چرب- روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 

استرها با استفاده از تری متیل سولفونیم هیدروکسید
13126-31389

13-44
اندازه گیری با کروماتوگرافی - 4قسمت -روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی کروماتوگرافی گازی متیل استرهای اسید چرب 

گازی موئینه
13126-41394

13-45
اندازه گیری مقدار فسفولیپیدها در لیستین ها به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال با استفاده از - روغن ها و چربی های گیاهی 

آشکار ساز تفرق نور
133241389

1339211393(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -روغن های خوراکی تهیه شده به روش پرس سرد13-46

a01395-13392(اصالحیه شماره یک)ویژگی ها و روش های آزمون -روغن های خوراکی تهیه شده به روش پرس سرد13-47

13-48
دانه های - 1تعیین مقدار نیتروژن کل به وسیله احتراق طبق اصل دوماس و محاسبه مقدار پروتئین خام قسمت - فرآورده های غذایی 

روغنی و خوراک دام و طیور
13482-11389

134851389 دی آسیل گلیسرول ها3-و1و 2-و1- تعیین میزان نسبی- ایزومر دی آسیل گلیسرول ها- روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 13-49

13-50
سایر دانه های روغنی و مغز هسته زرد آلو و مشتقات آن ها برای -بادام زمینی - نمونه برداری از مغزهای درختی-مواد غذایی 

آیین کار- آزمون آفالتوکسین 
135341389

1369311389روش آزمون- اندازه گیری مقدار ماده نامحلول در تولوئن - چربی ها و روغن های گیاهی 13-51

138281389(در هوا)تعیین جرم حجمی متداول-روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی13-52

143481390(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -روغن خام سویا13-53



144631390(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -روغن زیتون 13-54

144731389(تجدیدنظر)ویژگی ها و روش های آزمون -روغن ذرت -روغن ها و چربی های خوراکی13-55

146191390روش خودکار-تعیین رنگ الویباند-روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 13-56

146571391گلیسریل منوپالمیتات-2تعیین مقدار -روغن های زیتون و روغن های تفاله زیتون 13-57

147641391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -روغن بکرآووکادو13-58

147661391(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  -روغن های خوراکی حاوی عصاره طبیعی 13-59

13-60
 و a,aفتوفیتین های  ( a,aتعیین میزان فرآورده های حاصل از تجزیه کلروفیل های -روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 

روش آزمون(پیروفئوفیتین ها 
148381391

13-61
استخراج روغن و آماده سازی متیل استرهای اسیدهای چرب تری گلیسیریدی برای تجزیه با کروماتوگرافی -دانه های روغنی 

(روش سریع)گازی 
148801391

131394-156(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -روغن قنادی و آردی -روغن ها و چربی های خوراکی 13-62

163191391اندازه گیری مقدار کادمیم با روش اسپکترومتری جذب اتمی کوره گرافیتی مستقیم-روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی 13-63

163231391روش آزمون- (HPLC)شناسایی و تعیین بیوفنل ها به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-روغن زیتون13-64

13-65
روش -تعیین مقدار استرول ها و تری ترپن دی الکل ها به روش کروماتوگرافی گازی با استفاده از ستون موئین -روغن زیتون 

آزمون
163241391

163251391روش آزمون-تعیین مقدار موم ، متیل استر و اتیل استر اسیدهای چرب به وسیله کروماتوگرافی گازی باستون مویین -روغن زیتون 13-66

172311380(استاندارداجباری)ویژگی ها  -روغن تخم پنبه-روغنها و چربیهای خوراکی13-67

173731392اندازه گیری مقدار استرول های کل به روش آنزیمی-روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی13-68

ECN42173791392تعیین اختالف میزان تئوری و واقعی تری آسیل گلیسرول ها با استفاده از روش -روغن زیتون 13-69

175071392(روش سریع)با تفکیک پایین -موج پیوسته -روش طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته -اندازه گیری مقدار روغن -دانه های روغنی 13-70

175081392روش طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پالسی-اندازه گیری همزمان آب و روغن -دانه های روغنی 13-71



176301393اندازه گیری عناصر کم یاب با استفاده از طیف سنج نشری پالسمای جفت شده القایی-روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 13-72

186841392اندازه گیری هیدروکربن های هالوژن دار با نقطه جوش پایین در روغن های خوراکی-روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی13-73

186891392روش آزمون-ارزیابی حسی-روغن زیتون 13-74

186901392روش آزمون-آماده سازی متیل استرهای اسید چرب از روغن زیتون و تفاله آن -روغن زیتون 13-75

191861393روش استخراج با استفاده از هگزان-اندازه گیری میزان مواد غیر قابل صابونی -روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 13-76

13-77
 به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی b,gاندازه گیری آفالتوکسین های گروه -روغن بادام زمینی و روغن کنجد -روغن زیتون 

روش آزمون-باال و تخلیص با استفاده از ستون ایمونوافینیتی
191951393

191971393تعیین نقطه پایانی به روش پتانسیومتری-اندازه گیری عدد پراکسید-روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 13-78

192981393(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - RBDروغن پالم کرنل غیر خوراکی 13-79

192991393(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - RBDروغن پالم غیر خوراکی 13-80

196021393(استانداردتشویقی)ویژگی ها -افشانه روغن های مایع خوراکی 13-81

197111394راهنمای انتخاب ،تعلیم،آموزش و پایش ارزیابان حسی و ماهر روغن زیتون بکر-ارزیابی حسی روغن زیتون13-82

201011382(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -روغن گلرنگ -روغن ها و چربیهای خوراکی13-83

201111380(استاندارداجباری)ویژگی ها   -روغن بادام زمینی -روغن ها و چربیهای خوراکی13-84

202121394آیین کار تولید-روغن کشی از میوه زیتون13-85

203631394(استانداردتشویقی)روش های آزمون -روغن کرچک -افزودنی های خوراکی مجاز 13-86

208081395روش آزمون-تعیین هیدروکربن های آلیفاتیک در روغن های گیاهی -روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی 13-87

208691394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  (ocimum basilicum L)-ریحان ، گونه متیل چاویکل (اسانس)روغن فرار 13-88

211081395راهنما-کارخانه های روغن کشی زیتون - سیستم مدیریت کیفیت برای صنعت روغن زیتون 13-89

211091395راهنما-سیستم مدیریت کیفیت برای واحدهای بسته بندی روغن زیتون 13-90



211101395راهنما-واحدهای پاالیش کننده -سیستم مدیریت کیفیت برای صنعت روغن زیتون 13-91

13-92
اندازه گیری آنتی اکسیدان های افزوده شده سنتزی در روغن های خوراکی با استفاده از -روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی 

روش سریع (HPLC)کروماتوگرافی مایع با کارایی باال 
211111395

22051375روش آزمون-روغنها و چربیها 13-93

322611390آماده سازی آزمایه- روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی 13-94

325501371تشخیص و تعیین مقدار آنتی اکسیدان ها در چربی ها و روغن های حیوانی و نباتی13-95

13-96
-(پایداری اکسیداتیو)تعیین پایداری روغن ها وچربی های خوراکی در برابر اکسیداسیون -روغن ها وچربی های حیوانی و گیاهی

روش تسریع شده
373411386

395711383روش آزمون-اندازه گیری مقدار ناخالصی ها-دانه روغنی13-97

395801376باقمیانده هگزان آزاد در کنجاله دانه های روغنی13-98

395921387کاهش مقدار نمونه آزمایشگاهی به آزمایه-دانه های روغنی 13-99

396001376روش اندازه گیری باقمیانده هگزان کل در کنجاله دانه های روغنی13-100

408711390اندازه گیری مقدار ترکیبات قطبی- روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی 13-101

40880اندازه گیری فلزات مس، آهن و نیکل در روغن ها و چربیهای خوراکی به روش جذب اتمی کوره گرافیتی13-102

408901390اندازه گیری سرب به وسیله اسپکتروسکوپی جذب اتمی با استفاده از کوره گرافیتی مستقیم-روغن ها و چربی های گیاهی وحیوانی13-103

409201376اندازه گیری میزان انباسط روغن ها و چربیهای خوراکی13-104

409321395روش آزمون-عدد آنیسیدین- روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی13-105

409411393روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی اندازه گیری باقیمانده هگزان صنعتی13-106

409511390روش آزمون-اندازه گیری ناخالص های نامحلول -روغن ها و چربی های گیاهی وحیوانی13-107

409611390ویژهUVاندازه گیری جذب ماوراء بنفش بر حسب خاموشی-روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی13-108

41411384روش آزمون-تعیین میزان خاکستر نامحلول در اسید کلریدریک-کنجاله دانه های روغنی13-109

11386-415(یا اتر نفت سبک)روش استخراج با حالل هگزان -قسمت اول-اندازه گیری مقدار روغن-کنجاله  دانه های روغنی 13-110



415221394(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -روغن سرخ کردنی - روغن هاو چربیهای خوراکی 13-111

21387-415روش استخراج سریع-قسمت دوم -اندازه گیری مقدار روغن -کنجاله دانه های روغنی 13-112

417711388(بدون پیریدین)روش کارل فیشر -اندازه گیری میزان آب - چربی ها و روغن های حیوانی و گیاهی 13-113

417811390روش آزمون-اندازه گیری عدد اسیدی و اسیدیته -روغن ها و چربی های گیاهی وحیوانی13-114

417911387تعیین نقطه پایانی به طریق چشمی-روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی اندازه گیری مقدار پراکسید به روش یدومتری13-115

420روغن نباتی مایع13-116

429111390روش آزمون-اندازه گیری رطوبت و مواد فرار -روغن ها و چربی های گیاهی وحیوانی13-117

431601377اندازه گیری رطوبت در روغنها و چربیها خوراکی با روش تقطیر13-118

436001377آماده سازی آزمایه در کنجاله دانه های روغنی13-119

13-120
 ابطال گردیده و 94/11/27مورخ 1482این استاندارد در اجالسیه شماره-ویژگی های روغن پالم سوپر اولئنی تصفیه شده خوراکی

.جایگزین آن گردیده است2-4465و1-4465استاندارد شماره 
446501376

11393-4465(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  (rbd)روغن پالم سوپر اولئین 13-121

21394-4465(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -روغن پالم سوپر اولئین پاالیش نهایی شده 13-122

13-123
 ابطال گردیده و استاندارد 94/11/27مورخ 1482این استاندارد در اجالسیه شماره-ویژگی ها و روش های آزمون-روغن پالم اولیین 

.جایگزین آن گردیده است2-4466و1-4466شماره 
446611391

11393-4466(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -(RBD)روغن پالم اولئین 13-124

2-4466(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -روغن پالم اولیین پاالیش نهایی شده 13-125

13-126
 ابطال گردیده و استاندارد شماره 94/11/27مورخ 1482این استاندارد در اجالسیه شماره-ویژگی ها و روش های آزمون-روغن پالم 

.جایگزین آن گردیده است4467-2و1-4467
446711389

11393-4467(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -(RBD)روغن پالم 13-127

201394-4467(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -روغن پالم پاالیش نهایی شده 13-128

488601379ها و چربیهای خوراکی گیری عدد یدی به روش هانوس در روغن اندازه13-129

488711393(نقطه لغزش)روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی اندازه گیری نقطه ذوب به روش لوله موئین باز13-130



488821394روش آزمون-اندازه گیری عدد یدی -روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 13-131

49311383نمونه برداری-روغنها و چربیهای خوراکی13-132

111392-4935ویژگی ها و روش های آزمون(روغن کلزا با اسید اروسیک پایین )روغن خام کانوال-روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 13-133

201395-4935ویژگی ها و روش های آزمون –پاالیش شده (کلزا با اسید اروسیک پایین)روغن کانوال -روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی13-134

510701378اندازه گیری نقطه ذوب درروغنها وچربیهای خوراکی به روش لوله موئین بسته13-135

510811390اندازه گیری ضریب شکست- روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی 13-136

510901378اندازه گیری سولفوردرروغن کلزا13-137

511001378اندازه گیری رنگ درروغنها وچربیهای خوراکی13-138

511101378روغنهاوچربیهای خوراکی ـروش اندازه گیرینقطه ذوب به روش وایلی13-139

518301379های روغنی ها به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال در کنجاله دانه گیری گلوکوزنیوالت اندازه13-140

525501379گیری بوتیل هیدروکسی آنیزول و بوتیل هیدروکسی تولوئن اندازه- روغنها و چربیهای حیوانی و گیاهی 13-141

525601379های اشباع گیری هیدروکربن اندازه- روغنها و چربیهای حیوانی و گیاهی 13-142

526211388اندازه گیری خاکستر- روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی13-143

59521380تعیین کلروفیل در روغن خام گیاهی وروش های آزمون-روغن ها و چربیهای خوراکی13-144

60741380نقاط دود،اشتغال و آتش روش آزمون-روغن ها و چربی های خوراکی13-145

60751380روش های آزمون-اندازه گیری نقطه سرما-روغن ها و چربی های خوراکی13-146

60771380روش های آزمون-چگالی نسبی-روغن ها و چربیهای خوراکی13-147

60781380روش های آزمون-ویسکوزیته -روغن ها و چربیهای خوراکی13-148

60791380روش های آزمون-فسفر -روغن ها و چربیهای خوراکی13-149

60801380روش های آزمون-تعیین عدد کریسمر - روغن ها و چربیهای خوراکی13-150

60821380روش های آزمون-صابون - روغن ها و چربیهای خوراکی13-151

60921394(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -کره کاکائو- روغن ها و چربی های گیاهی 13-152

641511388روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال و فاز معکوس- پیرن  (a)تعیین بنزو - روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی13-153



66101375روش آزمون دانه های روغنی13-154

665501381ویژگی ها  و روش های آزمون- روغن خام پسته - روغنها و چربیهای خوراکی 13-155

665701381روش آزمون- تعیین رنگ قرمز- روغنها و چربیهای خوراکی 13-156

665811391(استاندارداجباری)ویژگی ها -روغن سبوس برنج 13-157

66860روش آزمون–تعیین کاروتن–روغنها و چربیهای خوراکی13-158

695301382روش آزمون- روش کالریمتری - تعیین پروپیل گاالت - روغن ها و چربیهای خوراکی 13-159

704301382روش آزمون –آزمون هالفن - روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی13-160

704401382روش های آزمون –روغن بادام زمینی (بلیه )و کیفی  (رنارد )روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی ـآزمون کمی 13-161

721121395تعیین مقدار توکوفرول و توکوترینول به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 13-162

723801382روغن های کارکرده موتور بنزینی ـ اندازه گیری مقداربنزین رقیق کننده ـ روش کروماتوگرافی گازی13-163

730901382روش آزمون- مونوگلیسیرید ها و گلیسرول آزاد - 1اندازه گیری مقدار - روغن و چربی حیوانی و گیاهی 13-164

741001383روش آزمون –تعیین قلیائیت  –روغن ها و چربی های خوراکی 13-165

741101383روش جانب مرکز –در روغن ها و چربی های خام  (لرد)تعیین رسوب  –روغن ها و چربی های خوراکی 13-166

741201383روش آزمون –ارزیابی حسی –روغن ها و چربی های خوراکی 13-167

741301383روش آزمون –تشخیص روغن کنجد به روش ویالوچیا  –روغن ها و چربی های خوراکی 13-168

741401383روش آزمون- تعیین رسوب قابل دید –روغن ها و چربی های خوراکی 13-169

751211391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -روغن سبزه-روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 13-170

751301383روش های آزمون  – (کره نباتی)مارگارین –روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی 13-171

759201382نمونه برداری –دانه های روغنی 13-172

759311388(روش مرجع)روش آزمون - اندازه گیری مقدار روغن-دانه های روغنی 13-173

80341383روش آزمون-اندازه گیری رطوبت ومواد فرار-دانه روغنی13-174

13-175
طیف /شناسایی و اندازه گیری آالینده های آلی فرار با استفاده از کروماتوگرافی گازی-روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی

روش آزمون-سنجی جرمی 
84711384



86171383روش آزمون-اندازه گیری اسیدیته روغن- دانه روغنی13-176

13-177
 94/11/27مورخ 1482این استاندارد در اجالسیه شماره-ویژگی ها-روغن پالم استئارین-روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی

.جایگزین آن گردیده است8631-2و8631-1ابطال گردیده و استاندارد شماره 
86311384

11393-8631(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  (RBD)-روغن پالم استئارین 13-178

21394-8631(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -روغن پالم استئارین پاالیش نهایی شده 13-179

863211392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -روغن خام پنبه دانه13-180

863311392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -روغن خام بادام زمینی 13-181

863411392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -روغن خام ذرت-روغن ها و چربی های گیاهی وحیوانی13-182

863511392(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -روغن خام نارگیل 13-183

863611392(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -روغن خام کنجد13-184

13-185
 94/11/27مورخ 1482این استاندارد در اجالسیه شماره-ویژگی ها-روغن خام هسته پالم-روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی

.جایگزین آن گردیده است8637-2و8637-1ابطال گردیده و استاندارد شماره 
86371385

11393-8637(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون   (RBD)روغن هسته پالم 13-186

21394-8637(استاندارداجباری)پاالیش نهایی شده ویژگی ها و روش های آزمون  (پالم کرنل )روغن هسته پالم 13-187

864521396آیین کار-ذخیره سازی و حمل و نقل به صورت فله-روغن ها و چربی های خوراکی13-188

86881384روش آزمون مرجع-تعیین اسانس های روغنی-مرکبات و فرآورده های آن13-189

89201385(استاندارداجباری)ویژگی ها -روغن هسته انگور13-190

89211385روش فیتلسون-شناسایی روغن بذر چای در آن -روغن زیتون 13-191

89221385فهرست اسامی-روغن ها و چربی های گیاهی-دانه های روغنی13-192

913111394(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -روغن خوراکی مصرفی خانوار 13-193

13-194
تعیین تری گلیسیریدهای پلیمر شده به روش اندازه طرد کروماتوگرافی با عملکرد - چربی ها و روغن های حیوانی و گیاهی

(HPSEC)باال
936011388



13-195
با استفاده از -قسمت اول -اندازه گیری مقدار استیگما استا دی ان ها در روغن های گیاهی-چربی ها و روغن های حیوانی و گیاهی

(روش آزمون مرجع)دستگاه گاز کروماتوگرافی موئینه
9404-11386

13-196
با استفاده از روش -قسمت دوم -تعیین مقدار استیگما استادی ان ها در روغن های گیاهی-روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی

کروماتو گرافی مایع با کارائی باال
9404-21386

13-197
با - اندازه گیری مقدار ایزومرهای ترانس اسید چرب در چربی ها و روغن های گیاهی-چربی ها و روغن های حیوانی و گیاهی

روش آزمون-استفاده از کروماتوگرافی گازی
94381386

95111386اندازه گیری ایزومرهای ترانس غیر مزدوج روش طیف سنجی مادون قرمز-روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی13-198

965211390معیار مصرف انرژی در فرآیند های تولید (تصفیه روغن نباتی و روغنکشی)روغن نباتی 13-199

96701386روش آزمون-اندازه گیری میزان استرول های خاص و استرول تام با گازگروماتوگرافی -روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 13-200

96721386روش آزمون-اندازه گیری پلیمرهای گروه پلی اتیلن -روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 13-201

97071386روش آزمون-اندازه گیری مقدارموم به وسیله کروماتوگرافی گازی با ستون مویینه -روغن زیتون 13-202

13-203
اندازه گیری مقدار مونوآسیل گلیسرول ها،دی آسیل گلیسرول ها،تری آسیل گلیسرول ها -روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی 

روش آزمون-ویژه با کارائی باال-و گلیسرول به وسیله کروماتوگرافی اندازه 
97091386

97101386روش آزمون-اندازه گیری مقدار استیرن ها در روغن های گیاهی تصفیه شده -روغن زیتون 13-204

971111395روش آزمون-اندازه گیری مقدار الکل های آلیفاتیک به وسیله کروماتوگرافی گازی با استفاده از ستون مویینه -روغن زیتون 13-205

531801378(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی 13-206

14
سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

104961386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون   -کنسرو هویچ14-1

107501387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -کنسرو ساالد میگو14-2

107511387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -کنسرو میگو با قارچ 14-3

107521387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -کنسرو کشک و ماهی 14-4

..ترشی و  / (خوشاب)کمپوت / کنسرو 



107701387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -(مارلین ماهی-بادبان )کنسرو ساالد ماهی تون و نیزه ماهی 14-5

111411381(استاندارداجباری)  (تجدیدنظر)ویژگی ها و روش های آزمون-کنسرو گوجه فرنگی14-6

a-11141392(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون-کنسرو گوجه فرنگی 14-7

113261387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -کنسرو مایه عدس پلو با سویا14-8

113271387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -کنسرو خورشت قیما با سویا 14-9

11831389(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو نخود سبز14-10

11921386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو لوبیا سبز14-11

120461387روش واکنش زنجیره ای پلیمراز-شناسایی ماهی تن -کنسرو ماهی تن در روغن 14-12

121781388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو بالل کوچک14-13

122381388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو بادمجان و گوجه فرنگی در روغن 14-14

122391388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو خورشت سبزی با سویا14-15

125861388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -  کنسرو لوبیای سویا14-16

125871388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - با سس گوجه فرنگی -  کنسرو لوبیای سویا14-17

125901388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو کشک و بادمجان 14-18

128291388(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون  - کنسرو خوراک جوجه کباب 14-19

128311388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو خورشت آلو اسفناج 14-20

137011380(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو مارچوبه 14-21

138251390(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو خوراک ماهیچه14-22

138641390(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو خوراک لوبیا سبز با سیب زمینی 14-23

138651390(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو خوراک کدو مسمایی 14-24

138661390(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو خورشت آلو اسفناج با سویا14-25

140141389(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو ماهی سالمون در روغن 14-26

140151389(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو سس سیب14-27



141141390(استاندارداجباری)کنسرو خورشت مرغ ترش ویژگی ها و روش های آزمون 14-28

147651391(استاندارداجباری)ویژگی های و روش های آزمون -کنسرو سیب زمینی 14-29

15750(استاندارداجباری)کنسرو گل کلم 14-30

157611380(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو اسفناج14-31

163521386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی14-32

201071394آیین کار بهداشتی تولید-کنسرو مرغ14-33

213881395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو ماهی قزل آال در روغن 14-34

2250.این استاندارد باطل شده است_کنسرو ماهی14-35

232641395ویژگی ها و روش های آزمون-میکروبیولوژی مواد غذایی کنسرو شده سترونی تجاری14-36

278911386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون --کنسرو ذرت14-37

217941395(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو لپه14-38

21795(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون –با ارده (حُمُص)کنسرو پوره نخود 14-39

286911395(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -کنسرو ماهی کلیکا14-40

287111386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو قارچ 14-41

303301373(استاندارداجباری) (نوع قباد)ویژگی ها و روش های آزمون کنسرو ماهی ماکرل در روغن یا سس 14-42

330411394(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو ماهی ساردین 14-43

341111386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو ماهی کیلکا در سس گوجه فرنگی14-44

376201375(استاندارداجباری)ویژگی های کنسرو خوراک بادمجان 14-45

429311388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو خورشت قورمه سبزی 14-46

429411388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو خورشت قیمه 14-47

447401378(استاندارداجباری)کنسرو ماهی تن و لوبیان چیتی در سس گوجه فرنگی ویژگی ها و روش های آزمون 14-48

4831386مقررات عمومی-کنسرو میوه و سبزی14-49

485401381(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -  کنسرو خوراک مرغ14-50



491801378(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو شور بامیه 14-51

494311392(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو لوبیا چیتی با قارچ14-52

500501378(استاندارداجباری)کنسرو ماهی آزاد پرورشی در روغن 14-53

a01396-5005(اصالحیه شماره یک) کنسرو ماهی آزاد پرورشی در روغن14-54

522501379(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  –کنسرو باقال پخته 14-55

a01396-5225(1اصالحیه )ویژگی ها و روش های آزمون  –کنسرو باقال پخته 14-56

536201380(استاندارداجباری)کنسرو سوسیس در آب نمک ویژگی ها و روش های آزمون 14-57

543201380(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو قلیه ماهی تن 14-58

55591379(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -کنسرو خوراک لوبیا چیتی و سوسیس در سس گوجه فرنگی14-59

a1396-5559(1اصالحیه )ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو خوراک لوبیا چیتی و سوسیس در سس گوجه فرنگی14-60

56201379(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو غوره شور14-61

56211379(استاندارداجباری)ویژگی ها وروش های آزمون -کنسرو فلفل شور14-62

566311386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو سبزی مخلوط14-63

14-64
در واحدهای فرآوردی کنسرو  (HACP)داهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی - آئین کار آبزیان 

آبزیان
571201380

585101382(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو کالباس - گوشت و فرآورده های گوشتی 14-65

587601382(استاندارداجباری)ویژگی ها وروش های آزمون - میگو در سس گوجه فرنگی - کنسرو14-66

61021380(استاندارداجباری)روش های آزمون  -کنسرو واویشکای ماهی کیلکا14-67

61541380(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون کنسرو لوبیا چیتی با گوشت  14-68

617801381(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون –در آب پاچه (بز–گوسفند–گاو)کنسرو زبان 14-69

669511392(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو عدسی14-70

67600راهنمای استقرارتجزیه وتحلیل عوامل خطرزاونقاط کنترل بحرانی درتولیدکنسرورب گوجه فرنگی- کنسرو14-71

67991381روش آزمون-اندازه گیری کلرید سدیم به روش پتانسیومتری-کنسرو14-72



681001381(استاندارداجباری)کنسرو ماهیان خاویاری ـ  ویژگی ها و روش های آزمون 14-73

695201382(استاندارداجباری)ویژگی ها وروش های آزمون - کنسروماهی تن در آب نمک - ماهی و فرآورده های آن 14-74

695701379(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسروشور برگ مو  –میوه ها و سبزیها 14-75

71321389(استاندارداجباری)ویژپگیها و روش های آزمون - کنسرو میگو در آب نمک14-76

715101382(استانداردتشویقی)ویژگی ها - غذاهای کنسرو شده کودکان - غذاهای آماده و از پیش بسته بندی شده 14-77

721001382(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - دانه و پوره کنسرو شده - بلوط - میوه ها وسبزی ها 14-78

730501382(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو آبگوشت - غذاهای آماده واز پیش بسته بندی شده 14-79

730611388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو لوبیا سبز با گوشت تکه ای یا سویا14-80

730701382(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو طاس کباب - غذاهای آماده واز پیش بسته بندی شده 14-81

14-82
ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو خورشت فسنجان با گوشت تکه ای - غذاهای آماده واز پیش بسته بندی شده 

(استاندارداجباری)
730801382

757201383(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  –کنسرو دلمه بادمجان در روغن نباتی مایع یا سس گوجه فرنگی 14-83

a01396-7572(1اصالحیه )ویژگی ها و روش های آزمون  –کنسرو دلمه بادمجان در روغن نباتی مایع یا سس گوجه فرنگی 14-84

57661379آئین کار نگهداری در سرد خانه-رب گوجه فرنگی فله14-85

76171394(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو رب گوجه فرنگی 14-86

615601381(استانداردتشویقی)فرنگی ـ ویژگی ها و روش های آزمون  پودر رب گوجه14-87

54891378آئین کار تولید-کنسرو رب گوجه فرنگی 14-88

376701375روش تشخیص و اندازه گیری ریسه های کپک در فرآوردههای گوجه فرنگی14-89

763401383(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون    – (کنسرو ماهی بادبان و مارلین ماهی )کنسرو نیزه ماهی در روغن 14-90

770601383(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون    –کنسرو تمشک14-91

771901383(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون   –کنسرو خورشت کرفس 14-92

794001383آئین کار تولید –کنسرو خیارشور 14-93

81651384(استاندارداجباری)کنسرو انواع پلو ویژگی ها و روش های آزمون  -غذاهای آماده و از پیش بسته بندی شده 14-94



84571384(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون   -کنسرو ماهی صبور-ماهی و فرآورده های شیالتی14-95

85301384(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون   -کنسرو مرغ-غذاهای آماده و از پیش بسته بندی شده14-96

85311384(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون   -کنسرو دلمه برگ مو-غذاهای آماده و از پیش بسته بندی شده14-97

85711385(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون   - کنسرو نخود آبگوشتی14-98

85721385(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون   -کنسرو لوبیا قرمز در سس گوجه فرنگی14-99

87581385(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون   -کنسرو گوشت قرمز تکه ای -غذاهای آماده و از پیش بسته بندی شده14-100

91301386راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی-کنسرو قارچ خوراکی14-101

921111394آئین کار بهداشتی تولید-کنسرو ماهی 14-102

92651386روش طیف سنجی نوری جذب اتمی با شعله-اندازه گیری مقدار قلع-مواد غذایی کنسرو شده14-103

93371386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون   -(مارلین ماهی-بادبان)کنسرو قلیه نیزه ماهی 14-104

93381386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون   - در آب نمک-(مارلین ماهی-بادبان)کنسرو نیزه ماهی 14-105

93391386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  - در سس گوجه فرنگی-(مارلین ماهی-بادبان)کنسرو نیزه ماهی 14-106

94691386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش آزمون  -کنسرو سبزی سرخ شده برای خورش قورمه سبزی 14-107

94911386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو قلیه میگو14-108

94921386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو خورشت میگو14-109

a1396-9492(1اصالحیه )ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو خورشت میگو14-110

94931386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو دال عدس14-111

95301386(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو آش14-112

95391386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  - کنسرو لوبیا سفید در آب و کنسرو لوبیا قرمزدر آب نمک 14-113

95731386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو میگو در روغن 14-114

97191386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو انواع پلو بدون گوشت14-115

107491387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -کنسرو ماهی تون با قارچ 14-116

a-107491391(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو ماهی تن با قارچ 14-117



11651386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو خیارشور14-118

a-1161387(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو خیارشور14-119

287031390(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو ماهی تون در روغن 14-120

a-28701392(1اصالحیه شماره )کنسرو ماهی تون در روغن ویژگی ها و روش های آزمون 14-121

3438(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - مخلوط شور 14-122

a-34381392(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون - کنسرو مخلوط شور14-123

524201379(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  –کنسرو سوسیس در سس گوجه فرنگی 14-124

a-52421394(اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو سوسیس در سس گوجه فرنگی 14-125

86921395(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو زیتون پرورده14-126

a-86921391(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -کنسرو زیتون پرورده 14-127

107571386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -سیب (کمپوت)خوشاب 14-128

127351389(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کمپوت بدون شکر14-129

146591391(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کمپوت آلوئه ورا 14-130

167471392معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید-کمپوت و کنسرو14-131

321392-2485(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کمپوت گالبی14-132

451394-2485(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کمپوت زرد آلو14-133

551392-2485(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کمپوت آلبالو14-134

841394-2485(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کمپوت هلو14-135

477601378(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - کمپوت کیوی 14-136

508601378(استاندارداجباری)ویژگی ها وروش های آزمون  - نارنگی (کمپوت)خوشاب 14-137

93671386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -توت فرنگی(کمپوت)خوشاب 14-138

97201386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون   -گیالس (کمپوت )خوشاب 14-139

119541387(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کمپوت خرما14-140



a-119541392(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -کمپوت خرما14-141

121791388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -کمپوت آناناس14-142

a-121791389(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون - کمپوت آناناس 14-143

100881386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -خوشاب گریپ فروت14-144

105551386ویژگی ها و روش های آزمون-خوشاب مخلوط میوه های گرمسیری14-145

106951386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -خوشاب به14-146

54901378آئین کار تولید-خوشاب سیب و گالبی14-147

695601382(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - خوشاب پرتقال –میوه ها و سبزیها 14-148

80511384(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون  -خوشابه انبه14-149

119531387(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -ترشی خرما14-150

136361389(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون - ترشی لیمو14-151

138671389(استانداردتشویقی)ویژگی ها -ترشی آلبالو14-152

138681389(استانداردتشویقی)ویژگی ها -ترشی بامیه14-153

138691389(استانداردتشویقی)ویژگی ها -ترشی پیاز14-154

166741391آیین کار بهداشتی تولید-ترشی ها و شورها14-155

172271392(استانداردتشویقی)ویژگی ها - ترشی انگور14-156

211071395(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -ترشی انبه 14-157

465701378(استانداردتشویقی)ویژگی هاو روش های آزمون - ترشی چغندر لبوئی 14-158

944211394(استانداردتشویقی)ترشی مخلوط ویژگی ها و روش های آزمون 14-159

94431386(استانداردتشویقی)ویژگی ها -ترشی موسیر14-160

94441386(استانداردتشویقی)ویژگی ها -ترشی قارچ14-161

a1396-9444(1اصالحیه )ویژگی ها -ترشی قارچ14-162

94451386(استانداردتشویقی)ویژگی ها -ترشی کلم14-163



94461386(استاندارداجباری)ویژگی ها -ترشی سیر14-164

94471386(استانداردتشویقی)ویژگی ها -ترشی فلفل14-165

a1395-9447(اصالحیه شماره یک)ویژگی ها -ترشی فلفل14-166

217931395(استانداردتشویقی)ترشی زیتون 14-167

149001354ویژگی های حلب خیارشور14-168

2178901395آیین کار –پیشگیری و کاهش آلودگی به قلع معدنی در موادغذایی کنسرو شده 14-169

169281392(استانداردتشویقی)ویژگی ها و روش های آزمون -خیار شور تخمیری14-170

15

سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

1151394ویژگی های و روش های آزمون-برگه زرد آلو15-1

1241386ویژگی ها و روش های آزمون-هلوی خشک شده15-2

1341393ویژگی ها و روش های آزمون- قیسی خشک 15-3

4011371گوجه فرنگی15-4

4151390ویژگی ها و روش های آزمون-میوه انگور15-5

6101372کارگاهها و کارخانه های برگه زردآلو و کشمش15-6

6521373آلوی خشک15-7

8711375ویژگی ها و روش های آزمون- پیاز - سبزیها15-8

8831393ویژگی ها - (شیرین و تلخ)بادام سنگی - میوه ها15-9

8911373ویژگی ها- گل کلم - سبزیها 15-10

میوه ها و سبزی ها و فرآورده های آن ها

غیر از موارد مشخص شده، سایر فرآورده ها استانداردتشویقی )



111373-89ویژگی ها و روش های آزمون- کلم پیچ - سبزیها 15-11

9821389ویژگی ها و روش های آزمون-باقالی خشک15-12

9021373ویژگی ها- هلو - میوه ها 15-13

11751392(استاندارداجباری)ویژگی ها - لیمو ترش - آب میوه15-14

a-1171388(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -آب لیمو ترش15-15

16801379گلسرخ خشک صادراتی15-16

16911380ویژگی ها و روش های آزمون- کرفس- سبزیها 15-17

17711379ویژگی ها و روش های آزمون-میوه نارنج15-18

18400ویژگی ها- بادمجان - سبزیها 15-19

18500کدو مسمایی- سبزیها 15-20

21211376ویژگی ها و روش های آزمون- گردو - میوه ها 15-21

22621372انجیر خشک15-22

23400ویژگی ها و درجه بندی- طالبی- میوه ها 15-23

23500ویژگی ها و روش های آزمون- گیالس تازه - میوه ها 15-24

23621390ویژگی ها و روش های آزمون- میوه آلبالو15-25

23700ویژگی ها و روش های آزمون- خیار - میوه ها 15-26

23800استاندارد ویژگی ها- توت فرنگی - میوه ها 15-27

23900(استانداردتشویقی)ویژگی ها - شلیل - میوه ها 15-28

24021394ویژگی ها و روش های آزمون-بامیه -میوه و سبزی ها 15-29

24100ویژگی ها و روش های آزمون- سیر - سبزیها 15-30

24200ویژگی ها- خربزه - میوه ها 15-31

24631393ویژگی ها و روش های آزمون-دانه خردل 15-32

24700ویژگی ها و درجه بندی- فندق- میوه ها 15-33



26100ویژگی ها- لوبیا سبز تازه - سبزیها15-34

26261393ویژگی ها و روش های آزمون-میوه انار 15-35

26621376ویژگی های میوه نارنگی15-36

27100استاندارد ویژگی ها- هندوانه - میوه ها 15-37

27951386ویژگی ها و روش های آزمون-میوه پرتقال15-38

28000ویژگی ها و روش های آزمون- به - میوه ها15-39

28621389ویژگی ها وروش های آزمون-هویج تازه15-40

28700ویژگی ها و روش های آزمون- خرمالو - میوه ها 15-41

28800ویژگی ها و روش های آزمون- ازگیل - میوه ها 15-42

29011375لیمو شیرین15-43

29100ویژگی ها- لیمو ترش سنگی - میوه ها 15-44

29200و روش های آزمون (لیمو آب)لیموترش - میوه ها 15-45

31811375ویژگی های تفاله خشک چغندر قند15-46

32400ویژگی ها و روش های آزمون و محاسبه- دارابی - میوه ها 15-47

32500ویژگی های میوه- گریپ فروت - میوه ها 15-48

34741391ویژگی ها و روش های آزمون- میوه سیب15-49

35900ویژگی ها- تره فرنگی - سبزیها 15-50

36231372ویژگی ها و روش های آزمون- گالبی - میوه ها 15-51

36711372ویژگی ها- زردآلو - میوه ها 15-52

37301365اندازه گیری میزان اسید- میوه ها و سبزیها 15-53

38721389ویژگی هاوروش های آزمون-اسفناج تازه15-54

39721389ویژگی ها وروش های آزمون-تربچه تازه15-55

39911379گوجه فرنگی سبز- سبزیها15-56



40011374ویژگی ها- نخودفرنگی - سبزیها15-57

41011378ویژگی ها و روش های آزمون-شوید تازه 15-58

43621389ویژگی ها و روش های آزمون-فلفل سبز قلمی تازه15-59

43811378ویژگی ها و روش های ازمون-جعفری تازه 15-60

45100ویژگی ها و روش های آزمون- شلغم - سبزیها 15-61

50731389(استاندارداجباری)ویژگی های آب پرتقال - آب میوه15-62

347111391ویژگی ها و بسته بندی - (نعناع)سبزیهای تازه 15-63

53411381ویژگی ها –سیر تازه  –میوه ها و سبزیها 15-64

5350(گوجه درختی رسیده)میوه ها و سبزیهای تازه 15-65

56911395روش اندازه گیری انیدرید سولفورو در میوه های خشک شده15-66

62211372روش نمونه برداری میوه و سبزیهای تازه15-67

99301383ویژگی ها و روش های آزمون –دانه کامل و ساییده  –رازیانه تلخ 15-68

98201375ویژگی های آرتیشو- سبزی ها 15-69

100411390اندازه گیری ناخالصی های معدنی- فرآورده های میوه و سبزی 15-70

100511380روش آزمون –تعیین  خاکستر غیر محلول در هیدروکلرید اسید - فرآورده های میوه و سبزی 15-71

1252بسته بندی و نگهداری- چیدن - موز - میوه ها 15-72

137811384ویژگی ها- فلفل فرنگی شیرین - سبزیها 15-73

1444ویژگی ها- آندیو - سبزیها 15-74

1696نگهداری در سردخانه- کلم گل - سبزیها 15-75

172911389نگهداری در سردخانه- گیالس پیوندی و گیالس مشهد - میوه ها 15-76

1757نگهداری در سردخانه- هویج - میوه ها و سبزیها15-77

1758نگهداری در سردخانه- آلو و گوجه - میوه ها15-78

181321391ویژگی ها و روش های آزمون- رب انار 15-79



181531386(استاندارداجباری)ویژگی ها - آبغوره 15-80

2013نگهداری در سردخانه- اسفناج - سبزیها 15-81

2015ویژگی ها - "ریباس"ریواس - سبزیها 15-82

245801372ویژگی ها- ریحان تازه - سبزیها 15-83

2459ویژگی ها- ترخان - سبزیها 15-84

2717ویژگی ها و روش آزمون- بنه - میوه ها15-85

2718ویژگی ها و روش های آزمون- سدر کنار 15-86

330801376ویژگی ها و روش های آزمون- لواشک 15-87

333711386ویژگی ها و روش های آزمون- زرشک 15-88

3358ویژگی ها- مرزه تابستانی - سبزیها 15-89

3359ویژگی ها- مرزه زمستانی - سبزیها 15-90

341201386ویژگی ها و روش های آزمون- انبه - میوه ها 15-91

9214ویژگی ها و روش های آزمون-چاتنی انبه15-92

341611393-ویژگی ها و روش های آزمون- بادام زمینی 15-93

3475ویژگی ها- کیوی - ها و سبزیها -میوه15-94

350701373ویژگی ها و روش های آزمون- توت خشک - خشکبار15-95

352511388روش های آزمون- ، ویژگی ها -خربزه درختی15-96

359511389ویژگی ها- باقال سبز - سبزیها 15-97

3610ویژگی ها- آلو زرد - میوه ها15-98

358211391ویژگی ها- پونه کوهی - سبزیها 15-99

3583ویژگی ها - (ازبر)سرو کوهی - سبزیها 15-100

3738ویژگی ها- کلم چینی - سبزیها 15-101

374101373ویژگی ها- نعناع تازه - سبزیها 15-102



3750عناب ویژگی ها و روش های آزمون15-103

510301373ویژگی ها- کاسنی - سبزیها 15-104

516801378نخود سبز یخ زده- سبزیها 15-105

516901378اسفناج یخ زده- سبزیها 15-106

517001378هویج یخ زده- سبزیها 15-107

51825182ویژگی ها- بابونه - سبزیها 15-108

519901379ویژگی های آزمون- نخودچی15-109

599901380ویژگی ها و روش های آزمون- پودر - سیر - سبزیها15-110

600001380ویژگی ها و روش های آزمون- پودر - پیاز - سبزیها15-111

600301380ویژگی ها و روش های آزمون- گرد - لیمو ترش 15-112

600511390ویژگی ها و روش های آزمون- پودر - سیب زمینی 15-113

612401380ویژگی ها و روش های آزمون- گیالس و آلبالو - میوه های یخ زده 15-114

612501380اندازه گیری کل مواد جامد محلول در آب- میوه های یخ زده 15-115

612601380ویژگی ها و روش های آزمون- هلو و زردآلو - میوه های یخ زده 15-116

6257ویژگی ها و روش های آزمون- سنجد - میوه ها و سبزیها15-117

625801381برگه موسیر ویژگی ها و روش های آزمون15-118

625901381ویژگی ها و روش های آزمون- کنگر - سبزیها 15-119

66010ویژگی ها و روش های آزمون- تره تازه - سبزیها15-120

68460ویژگیها وروشهای آزمون –گل کلم تند یخ زده - سبزیها15-121

68470ویژگیها وروشهای آزمون –کلم دکمه ای تند یخ زده - سبزیها15-122

763501383 میباشد11089این استاندارد باطل گردیده و جایگزین آن استاندارد شماره -ویژگیها و روشهای آزمون - آلوچه فرآوری شده 15-123

770501383ویژگی ها و روش های آزمون –زغال اخته سریع منجمد شده 15-124

110891387ویژگی ها و روش های آزمون-شده (فرآوری )آلوچه ترش 15-125



786801383ویژگیهای میکروبیولوژی-انجیر فرآیند شده15-126

793201383ویژگیها و روش های آزمون-پیازچه15-127

3955ویژگی ها- الکیل کوهی - سبزیها 15-128

395601376ویژگی ها- ریحان خشک - سبزیها 15-129

100741386ویژگی ها و روش های آزمون-میوه اووکادو15-130

103621395روش نمونه برداری-خشکبار و میوه های خشک شده 15-131

110301387ویژگی ها و روش های آزمون- میوه نسترن خشک شده 15-132

110881387ویژگی ها و روش های آزمون-شده (فرآوری )میوه ترش 15-133

111421387راهنمای نگهداری سرد-میوه سیاه گیله15-134

112521387روش آزمون-شناسایی باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس -میکروبیولوژی آب میوه و فرآورده های آن 15-135

15-136
روش کروماتوگرافی مایع با کارایی -اندازه گیری غلظت اسید بنزوئیک و اسید سوربیک-فرآورده های میوه ها و سبزی ها

(HPLC)باال
115411387

115521387آئین کار بهداشتی-بسته بندی و حمل و نقل -میوه های تازه 15-137

116921387ویژگی ها و روش های آزمون-پوره های هلو،زردآلو،گالبی ،آلو قرمز،آلو زرد،سیب وکیوی-میوه ها و فرآورده های آن 15-138

15-139
ویژگی ها و روش های آزمون -سیب و کیوی -آلو زرد-آلوقرمز -گالبی - زرد آلو- پوره های هلو- میوه ها و فرآورده های آن 

(1اصالحیه شماره )
a-116921390

123421388ویژگی ها و روش های آزمون-میوه چیکو خشک شده 15-140

123441388ویژگی ها و روش های آزمون-میوه گواوا خشک شده 15-141

123471388ویژگی ها و روش های آزمون-میوه گواوا15-142

123481388ویژگی ها و روش های آزمون-میوه نارگیل 15-143

120011387ویژگی ها-شیره نارگیل 15-144

123491388ویژگی ها و روش های آزمون-میوه چیکو 15-145

125881388واژه نامه-  میوه ها و سبزی های تازه 15-146



125911388آیین کار- نگهداری در سردخانه  -(پاپایا)میوه خربزه درختی 15-147

125921388آیین کار-نگه داری در سرد خانه - میوه چیکو15-148

125931388آیین کار-نگه داری در سرد خانه - میوه گواوا15-149

127711381جعبه هاـ جعبه های چوبی مخصوص بسته بندی میوه و سبزیهای تازه ـ ویژگی ها15-150

1311811394میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری-مرز بیشینه مانده آفت کش ها-آفت کش ها15-151

136371389روش آزمون- اندازه گیری مقدار مس با روش طیف سنجی جذب اتمی شعله ای - سبزی ها و فرآورده های آن ها- میوه ها15-152

136381389روش آزمون- روش مرطوب- تجزیه ماده آلی پیش از آنالیز - سبزی ها و فرآورده های آن ها- میوه ها15-153

139641389ویژگی ها و روش های آزمون- میوه کامل - زیره سیاه و زیره زرد روشن 15-154

a-139641391(1اصالحیه شماره )ویژگی ها وروش های آزمون -میوه کامل -زیره سیاه و زیره زرد روشن15-155

143421390ویژگی ها و روش های آزمون-مخلوط میوه های خشک ورقه شده 15-156

15-157
اندازه گیر پاتولین در آب میوه و پوره های میوه ای برای استفاده نوزادان و کودکان به روش کروماتوگرافی مایع با -مواد غذایی 

مایع و استخراج فاز جامد و آشکار ساز فرابنفش- کارایی باال با پاک سازی تفکیک مایع
145541390

11390-14617(روش مرجع)-1قسمت -تعیین مقدار اسید آسکوربیک -سبزی ها و فرآورده های آن ها-میوه ها15-158

21390-14617(روش متداول)-2قسمت -تعیین مقدار اسید آسکوربیک -سبزی ها و فرآورده های آن ها-میوه ها15-159

15-160
-نقاط کنترلی و معیارهای پذیرش برای تضمین مدیریت جامع فعالیت های کشاورزی (ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 

میوه ها و سبزی ها
148891391

161621391ویژگی ها و روش های آزمون-میوه کنار 15-161

169851392(AAS)اندازه گیری مقدار سدیم ، پتاسیم ، کلسیم و منیزیم به وسیله اسپکترومتری جذب اتمی -آب میوه ها و سبزی ها15-162

173721392اندازه گیری سوربیک اسید-میوه ها، سبزی ها و فرآورده های آن ها15-163

3561ویژگی ها- اسیدهای چرب تقطیر شده - نارگیل 15-164

193361393ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی -(در آب،شربت یا آب میوه )پوره ،پالپ ،برچه و تکه های میوه و سبزیجات 15-165

21393-19486روش آزمون-طیف سنجی جذب اتمی - 2قسمت -تعیین مقدار روی -میوه ها ،سبزی ها و فرآورده های آن ها15-166

194891393اندازه گیر فسفر به روش طیف سنجی-آب میوه ها و سبزی ها15-167



197091392روش اسپکترومتری-هیدروکسی متیل فورفورال - 5اندازه گری مقدار -فرآورده های میوه و سبزی 15-168

197181392روش آزمون-تجزیه ماده آلی پیش از آزمون به روش خاکستر شدن -میوه ها ،سبزی ها و فرآورده های آن 15-169

197191392روش آزمون-فنانترولین - 10،1روش نور سنجی با استفاده از معرف -تعیین محتوای آهن -میوه ها ،سبزی ها و فرآورده های آن 15-170

201611381(تجدید نظر)(ازمرحله برداشت تانگهداری)آئین کار نگهداری درسردخانه  –زردآلو - میوه ها و سبزیها 15-171

272901366ویژگی ها و روش های آزمون کاغذ نگهداری میوه جات15-172

15-173
روش طیف سنجی جذب اتمی با کوره -قسمت اول -اندازه گیری مقدار کادمیوم-میوه ها،سبزی هاو فرآورده های آن ها

(بدون شعله)گرافیتی
2876-111386

211386-2876روش طیف سنجی جذب اتمی با شعله-قسمت دوم-اندازه گیری مقدار کادمیوم-میوه ها،سبزی هاو فرآورده های آن ها15-174

292311394ویژگی ها و روش های آزمون-کارتن برای بسته بندی میوه و سبزیجات تازه -بسته بندی 15-175

319101370با الیه آلومینیوم جهت بسته بندی آب میوه ها (پاکتهای مجوف)کیسه های پالستیکی15-176

32521386ویژگی ها و روش های آزمون-میوه گریپ فروت15-177

341221386ویژگی ها-میوه انبه15-178

341411385ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی-آب میوه و فرآورده های آن-نوشیدنی ها15-179

347511394ویژگی ها و روش های آزمون-میوه کیوی 15-180

349101373روش چیدن بسته های متوازیالسطوح در وسایل نقلیه زمینی- سبزیجات و میوه تازه 15-181

363011387اندازه گیری اسید بنزوئیک روش اسپکتروفتومتری-میوه ها و سبزی ها و فرآورده های آن ها15-182

3731روش آزمون –تعیین اسیدیته - فرآورده های میوه و سبزی 15-183

386011392روش آزمون-اندازه گیری مواد جامد نامحلول در آب-فرآورده های میوه و سبزی 15-184

390801376میوه و سبزی و فرآوردههای انها اندازه گیری قلیائیت خاکستر محلول در آب15-185

390901375اندازه گیری سرب در میوه و سبزی و فرآوردههای آنها به شیوه طیف سنجی جذب اتمی بدون شعله15-186

391001375در میوه و سبزی و فرآوردههای آن (دی اکسید گوگرد)روش شناسائی دود گوگرد 15-187

398201376اندازه گیری ماده خشک در میوه و سبزی و فرآورده آنها به روش خشک کردن در فشار کاسته شده15-188

398301376اندازه گیری قلیائیت خاکستر کل- میوه و سبزی و فرآوردههای آنها 15-189



398401376.اندازه گیری ماده خشک در میوه و سبزی و فرآوردههای آنها به روش تقطیر همراه با حالل های غیر قابل آمیزش با آب15-190

410701377آئین کار رسانیدن میوه ها پس از نگهداری در سردخانه15-191

429011386تعاریف و نامگذاری-میوه های خشک و خشک شده15-192

430801377روش اندازه گیری دیاکسید گوگرد در آب میوه ها و سبزیها15-193

436101377اندازه گیری کل دی اکسید گوگرد در میوه و سبزی و فرآوردههای آن15-194

440401377 در فرآوردههای میوه و سبزیpHاندازه گیری 15-195

440501378روش شناسائی و اندازه گیری ریسه های کپک در برخی از میوه ها و فرآوردههای آنها15-196

44311381(تجدیدنظر)ویژگی ها و روش های آزمون –بذر گشنیز - میوه ها و سبزیها 15-197

449101377روش اندازه گیری کاروتن در میوه و سبزی و فرآوردههای آنها15-198

455901377روش های نگهدای میوه ها و سبزیها در سردخانه با هوای کنترل شده15-199

465601377های خوراکی مجاز در صنایع آب میوه و کنسانتره آئین کار، کاربرد آنزیم15-200

101378-4889قسمت اول- نامه میوه  استاندارد واژه15-201

201378-4889قسمت دوم- ها  نامه میوه استاندارد واژه15-202

101372-4891قسمت اول- استاندارد ریختار و ساختار میوه و سبزیها 15-203

201378-4891قسمت دوم- نامه ریختار و ساختار میوه و سبزیها  واژه15-204

490101378گری قلعه در فرآوردههای میوه و سبزی ورش اندازه15-205

490201378تجزیه مواد آلی به روش مربوط بدر میوه و سبزی و فرآوردههای آنها15-206

497601378آئین کار بسته بندی اولیه میوه ها وسبزیها15-207

508701378روش چیدن بسته های متوازی السطوح میوه وسبزیهای تازه دروسائل نقلیه زمینی15-208

517101378میوه ها وسبزیهای یخ زده ـ تعیین ناخالصی های کانی15-209

517201378میوه هاوسبزیهای یخ زده ـ روش اندازه گیری سنگینی ناب15-210

517301378میوه ها وسبزیهای یخ زده ـ روش یخ زدایی15-211

5350(گوجه درختی رسیده)میوه ها و سبزیهای تازه 15-212



560901380) روش متداول( - ) ویتامین ث(گیری اسید اسکوربیک  اندازه- ها، سبزیها و فرآوردههای آنها  میوه15-213

59511381ویژگی ها و روش های آزمون-توت فرنگی و تمشک-میوه های یخ زده 15-214

59701379به روش عیار سنجی وپالریزاسیون(چپ گردو غیر فعال)اندازه گیری اسید مالیک کل-میوه و فرآورده های آن15-215

612001381گیری روی روش بیناب سنجی دی تیزون روش اندازه- میوه و سبزی و فرآوردههای آنها15-216

612201381گیری روی به روش پالروگرافی اندازه-  میوه و سبزی و فرآوردههای آن15-217

61231380روش اندازه گیری جیوه به شیوه جذب اتمی بدون شعله-میوه و سبزی و فرآورده های آنها15-218

61241380ویژگی ها و روش های آزمون-گیالس و آلبالو-میوه های یخ زده15-219

61261380ویژگی ها و روش های آزمون-هلو و زردآلو-میوه های یخ زده15-220

626601382روش آزمون –اندازه گیری ازت زیان آوربه روش پتانسیومتری   –میوه هاوسبزیها 15-221

15-222
این استاندارد باطل شده است و جایگزین آن شماره استانداردهای - میوه ها-قسمت سوم-مرز بیشینه مانده مجاز-آفت کش ها 

.میباشند13118و13117
6349-311386

640901381نگهداری در سردخانه- انار- میوه ها و سبزیها 15-223

641401381آئین کار برداشت و نگهداری  –میوة زیتون - میوه ها و سبزیها 15-224

15-225
این استاندارد باطل شده است و جایگزین آن شماره -باقیمانده قابل پذیرش- سموم آفت کش در خربزه - میوه ها و سبزی ها 

.میباشد12581استاندارد 
665601381

680301382آئین کار –نگهداری کیوی در سردخانه  –میوه ها و سبزی ها 15-226

687101382ویژگی ها و روش های آزمون –برگه کیوی - میوه ها و سبزیها 15-227

693601382آئین کارتولید- لواشک میوه - میوه ها و سبزیها 15-228

695501382ویژگی ها و روش های آزمون- تره فرنگی تند یخ زده –میوه ها و سبزیها 15-229

696201382آئین کار- برداشت تا خشک کردن و نگهداری  –میوه ها و سبزیها 15-230

696301380روش آزمون- روش اسپکترومتری - اندازه گیری نیترات و نیتریت  –سیب زمینی  –میوه ها و سبزیها 15-231

a-69631392( 1اصالحیه شماره)روش آزمون -روش اسپکترومتری -اندازه گیری نیترات و نیتریت -سیب زمینی - میوه ها و سبزی ها15-232

69640ویژگی ها و روش های آزمون- پرک - سیب زمینی  –میوه ها و سبزیها 15-233



69650ویژگی ها و روش های آزمون- ریزدانه - سیب زمینی  –میوه ها و سبزیها 15-234

713201382روش اسپکتروفتومتری- اندازه گیری نیترات و نیتریت - پیازخوراکی - میوه هاوسبزی ها 15-235

713601382آیین کار بهداشتی- خشک کردن سبزی ها - میوه ها و سبزی ها 15-236

721501381میوه های خشک ـ آیین کار تولید بهداشتی15-237

723111393آئین کار-برداشت ، جداسازی ،بسته بندی و حمل و نقل -میوه انار15-238

768701383آئین کار –کاهش عوامل خطرزای میکروبی  –میوه و سبزی تازه 15-239

101383-7772روش وزن سنجی: قسمت اول  –اندازه گیری مقداراسیدفرمیک  –فرآورده های میوه و سبزی15-240

201383-7772روش معمول: قسمت دوم  –اندازه گیری مقداراسیدفرمیک  –فرآورده های میوه و سبزی15-241

793701382روش آزمون –تعیین آهن  –میوه ها و سبزی ها 15-242

799401383روش رفرکتومتری –اندازه گیری مقدار مواد جامد محلول  –فرآورده های میوه و سبزی 15-243

80941384روش آزمون-میوه و سبزی و فرآورده های آنها اندازه گیری اسیدیته فرار15-244

81611382آئین کار نگهداری-انبه -میوه و سبزی15-245

83011387آیین کار-نگهداری در سردخانه - میوه ها و سبزی ها15-246

85741384آیین کار-نگهداری سرد و ترابری سردخانه ای-خربزه-میوه ها 15-247

92151386روش بیناب سنجی جذب اتمی بر مبنای تولید هیدرید-تعیین مقدار آرسنیک-میوه ها،سبزی ها و فرآورده های آن ها15-248

15-249
ستون -به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال و خالص سازی با  -  Aاندازه گیری  اکراتوکسین -میوه های خشک 

ایمونوافینیتی روش آزمون
923711390

15-250
 به بوسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی و خالص سازی با ستون های Aاندازه گیری اکراتوکسین -میوه های خشک 

(1اصالحیه شماره )روش آزمون -ایمونوافینیتی
a-92371392

94111386روش طیف سنجی جذب اتمی شعله-اندازه گیری میزان قلع-فرآورده های میوه و سبزی15-251

97991386روش شمارش جنس آلیسایکلوباسیلوس-میکروبیولوژی آب میوه و فرآورده های آن 15-252

1311711394میوه های سردسیری- مرز بیشینه مانده آفت کش ها- آفت کش ها15-253

a-131171392(1اصالحیه شماره )میوه های سردسیری -مرز بیشینه مانده آفت کش ها-آفت کش ها15-254



100801386ویژگی ها و روش های آزمون-سبزیهای تازه خرد شده و منجمد بسته بندی شده آماده مصرف 15-255

100811386ویژگی ها و روش های آزمون-سبزیهای معطر عمل آوری شده با نمک15-256

100821386ویژگی ها و روش های آزمون-سبزی خوردن بسته بندی شده آماده مصرف15-257

102571386پوست کن های سبزی الزامات ایمنی وبهداشتی-ماشین های فرآیند مواد غذایی 15-258

1258211394سبزی های غده ای و ریشه ای- مرز بیشینه مانده آفت کش ها -آفت کش ها15-259

1258311394سبزی های برگی-مرز بیشینه مانده آفت کش ها-آفت کش ها 15-260

127711381جعبه هاـ جعبه های چوبی مخصوص بسته بندی میوه و سبزیهای تازه ـ ویژگی ها15-261

135321389آیین کار- روش های نمونه برداری برای آزمون نیترات ها-غالت و غذای کودک -سبزیجات -مواد غذایی 15-262

15-263
-نقاط کنترلی و معیارهای پذیرش برای تضمین مدیریت جامع فعالیت های کشاورزی (ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 

میوه ها و سبزی ها
148891391

15-264
پرتو دهی انواع ادویه ، گیاهان دارویی ، سبزی و چاشنی های گیاهی خشک به منظور کنترل میکرو ارگانیسم های بیماری زاد و 

راهنما-دیگر میکرو ارگانیسم ها
164121392

15-265
تعیین نیترات به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی -2اندازه گیری مقدار نیترات و یا نیتریت قسمت -سبزی و فرآورده های آن 

کروماتوگرافی تبادل یونی-باال
16721-21393

15-266
اندازه گیری - 5تعیین مقدار نیترات و یا نیتریت قسمت -(مورد استفاده در غذای نوزادان و کودکان)سبزی و فرآورده های آن 

مقدار نیترات به روش آنزیمی
16721-51393

15-267
اندازه گیری مقدار نیترات به روش جریان پیوسته بعد - 7قسمت -اندازه گیری مقدار نیترات و یا نیتریت -سبزی و فرآورده های آن 

از کاهش کادمیوم
16721-71393

173721392اندازه گیری سوربیک اسید-میوه ها، سبزی ها و فرآورده های آن ها15-268

190501393اندازه گیری مقدار کلرید-فرآورده های سبزی ها15-269

192461393ویژگی ها و روش های آزمون-سبزی های خشک شده 15-270

193361393ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی -(در آب،شربت یا آب میوه )پوره ،پالپ ،برچه و تکه های میوه و سبزیجات 15-271

222181396های آزمونها و روشویژگی-   پوره گوُآوا15-272



15-273
تعیین بنزن در نوشابه های غیرالکلی ،سایر نوشیدنی ها و غذای کودک بر پایه سبزیجات با استفاده از روش فضای -مواد غذایی 

(hs-gc-ms)کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی -فوقانی 
214431394

24021394ویژگی ها و روش های آزمون-بامیه -میوه و سبزی ها 15-274

15-275
روش طیف سنجی جذب اتمی با کوره -قسمت اول -اندازه گیری مقدار کادمیوم-میوه ها،سبزی هاو فرآورده های آن ها

(بدون شعله)گرافیتی
2876-111386

211386-2876روش طیف سنجی جذب اتمی با شعله-قسمت دوم-اندازه گیری مقدار کادمیوم-میوه ها،سبزی هاو فرآورده های آن ها15-276

290201373آئین کار آماده سازی برای خشک کردن و بسته بندی سبزیها15-277

292311394ویژگی ها و روش های آزمون-کارتن برای بسته بندی میوه و سبزیجات تازه -بسته بندی 15-278

349101373روش چیدن بسته های متوازیالسطوح در وسایل نقلیه زمینی- سبزیجات و میوه تازه 15-279

3731روش آزمون –تعیین اسیدیته - فرآورده های میوه و سبزی 15-280

386011392روش آزمون-اندازه گیری مواد جامد نامحلول در آب-فرآورده های میوه و سبزی 15-281

390901375اندازه گیری سرب در میوه و سبزی و فرآوردههای آنها به شیوه طیف سنجی جذب اتمی بدون شعله15-282

391001375در میوه و سبزی و فرآوردههای آن (دی اکسید گوگرد)روش شناسائی دود گوگرد 15-283

398201376اندازه گیری ماده خشک در میوه و سبزی و فرآورده آنها به روش خشک کردن در فشار کاسته شده15-284

398401376.اندازه گیری ماده خشک در میوه و سبزی و فرآوردههای آنها به روش تقطیر همراه با حالل های غیر قابل آمیزش با آب15-285

410601377روش آزمون اندازه گیری نیتریت و نیترات در میوه و سبزی و فرآوردههای آنها به طریق بیناب سنجی مولکولی15-286

a-41061392(1اصالحیه شماره )روش آزمون اندازه گیری نیتریت و نیترات در میوه و سبزی و فراوده های آن ها به طریق بیناب سنجی مولکولی 15-287

421501376آیین کار نگهداری و ترابری سبزیهای ریشه ای در سردخانه15-288

440401377 در فرآوردههای میوه و سبزیpHاندازه گیری 15-289

457001377آئین کار نگهداری سبزیهای ریشه ای و کلم پیچ در انبارها پی با تهویه کنترل شده15-290

101378-4890قسمت اول-  نامه سبزی ها  استاندارد واژه15-291

201378-4890قسمت دوم- استاندارد واژه فنامه سبزی ها 15-292



55881379روش پخت آزمایشگاهی-سبزیهای یخ زده 15-293

585201382ویژگی ها- سبزیهای خشک - بسته بندی 15-294

593911387ویژگی ها-میکروبیولوژی انواع سبزی خشک 15-295

60401380(از مرحله ورود فرآورده به کارگاه تا بسته بندی نهایی)آئین کار بسته بندی - سبزیهای تازه15-296

15-297
این استاندارد باطل شده است و جایگزین آن شماره - سبزیجات-قسمت دوم-مرز بیشینه مانده آفت کش ها-آفت کش ها 

.میباشند12583و12582و12581استانداردهای
6349-2

793701382روش آزمون –تعیین آهن  –میوه ها و سبزی ها 15-298

86951385آئین کار-فراوری و بسته بندی-سبزی برگی تازه 15-299

16041354نگاهداری سیب زمینی15-300

165521390سیب زمینی-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 15-301

191001393آئین کار-ترابری و نگه داری در سردخانه -سیب زمینی زودرس15-302

376421389(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - چیپس برگه و چیپس خاللی سیب زمینی سرخ شده در روغن 15-303

461501377آیین کار نگهداری سیب زمینی با هوادهی مصنوعی15-304

521501379آئین کار برداشت سیب زمینی15-305

55861379ویژگی ها و روش های آزمون-سیب زمینی سرخ کرده یخ زده15-306

600101381ویژگی ها و روش های آزمون- پوره خشک شده سیب زمینی15-307

60051380ویژگی ها و روش های آزمون-پودر سیب زمینی 15-308

60221380ویژگی های میکروبیولوژی وروش های آزمون-سیب زمینی سرخ شده در روغن15-309

742601383آئین کار تولید –پرک و ریزدانه  –سیب زمینی 15-310

757411391آئین کار نگهداری –سیب زمینی 15-311

120991388(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -غالت و حبوبات -فرآورده های سرخ شده بر پایه سیب زمینی 15-312

a-120991390(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون - غالت و حبوبات -فرآورده های سرخ شده بر پایه سیب زمینی 15-313

625801381برگه موسیرـ ویژگی ها و روش های آزمون15-314



110781387ویژگی ها و روش های آزمون-رزماری خشک شده 15-315

110791387ویژگی ها و روش های آزمون-موز خشک شده و چیپس موز 15-316

110801387ویژگی ها و روش های آزمون-انبه خشک شده 15-317

110811387ویژگی ها و روش های آزمون- خشک شده (خربزه درختی )پاپایا15-318

110821387ویژگی ها و روش های آزمون- آناناس خشک شده 15-319

112371387ویژگی ها و روش های آزمون-نارگیل خشک شده 15-320

115711391ویژگی هاو روش های آزمون-نعناع خشک شده15-321

118271387ویژگی ها و روش های آزمون-هویج خشک شده 15-322

118281387ویژگی ها و روش های آزمون-توت فرنگی خشک شده 15-323

123411388ویژگی ها و روش های آزمون-مرکبات خشک شده 15-324

123421388ویژگی ها و روش های آزمون-میوه چیکو خشک شده 15-325

123441388ویژگی ها و روش های آزمون-میوه گواوا خشک شده 15-326

125841388ویژگی ها و روش های آزمون-خرمالوی خشک شده 15-327

15-328
- کاهش آلودگی هیدروکربن های چند حلقه ای آروماتیک ناشی از فرایندهای دود دادن و خشک کردن مستقیم -مواد غذایی 

آیین کار
135331389

14010ظروف بسته بندی انجیر خشک15-329

143421390ویژگی ها و روش های آزمون-مخلوط میوه های خشک ورقه شده 15-330

144121390ویژگی ها و روش های آزمون- ویژگی های سیر خشک15-331

160671391ویژگی ها و روش های آزمون-شنبلیله خشک شده 15-332

3227ویژگی ها - "گرد"شنبلیله درسته و ساییده - سبزیها 15-333

160681391ویژگی ها و روش های آزمون-اسفناج خشک شده 15-334

162521392ویژگی ها و روش های آزمون-پیاز خشک شده15-335

162611374ویژگی های سوسنبر خشک15-336



192461393ویژگی ها و روش های آزمون-سبزی های خشک شده 15-337

199221393روش آزمون-اندازه گیری ترکیبات سولفور آلی فرار-سیر خشک شده 15-338

239611386ویژگی های میکروبیولوژی-انواع سوپ های خشک15-339

259911389ویژگی ها-آویشن خشک15-340

290201373آئین کار آماده سازی برای خشک کردن و بسته بندی سبزیها15-341

290611383ویژگی ها –برگهای کامل و ساییده  –مرزنگوش وحشی خشک شده 15-342

294501374ویژگی ها و روش های آزمون خرمای خشک15-343

296401373ویژگی ها و روش های آزمون زرده خشک تخم مرغ15-344

315211384ویژگی ها و روش های آزمون-ترخون خشک15-345

350701373ویژگی ها و روش های آزمون توت خشک15-346

358211391ویژگی ها و روش های آزمون-پونه کوهی خشک شده 15-347

361211385ویژگی ها و روش های آزمون-سیب خشک شده15-348

371601374ویژگی های مرزنگوش خشک  شده15-349

393611386ویژگی ها و روش های آزمون-گالبی خشک شده15-350

395601376ویژگی های ریحان خشک15-351

398201376اندازه گیری ماده خشک در میوه و سبزی و فرآورده آنها به روش خشک کردن در فشار کاسته شده15-352

398401376.اندازه گیری ماده خشک در میوه و سبزی و فرآوردههای آنها به روش تقطیر همراه با حالل های غیر قابل آمیزش با آب15-353

401301376آئین کار روش های انبار کردن و انبراداری مواد کشاورزی خوراک خشک15-354

419801376گیالس خشک15-355

429011386تعاریف و نامگذاری-میوه های خشک و خشک شده15-356

435511390ویژگی ها و روش های آزمون-فلفل سبز خشک شده 15-357

435601377ویژگی های مریم گلی خشک15-358

438921394آیین کار بهداشتی-ادویه و گیاهان خوشبوی خشک شده -فرآورده های کشاورزی 15-359



452501377ویژگی ها و روش های آزمون جعفری خشک15-360

a01396-4525( 1اصالحیة شمارة  )جعفری خشک-ویژگی ها و روش های آزمون15-361

452601377ویژگی ها و روش های آزمون کاکاتوتی خشک15-362

56391379ویژگی ها و روش های آزمون-گوجه فرنگی خشک شده15-363

585201382ویژگی ها- سبزیهای خشک - بسته بندی 15-364

593911387ویژگی ها-میکروبیولوژی انواع سبزی خشک 15-365

600101381ویژگی ها و روش های آزمون- پوره خشک شده سیب زمینی15-366

608301381 ـ ویژگی ها و روش های آزمون ) انار دانه(دانه خشک شده انار 15-367

65990ویژگی ها و روش های آزمون –تره خشک 15-368

66000ویژگی ها و روش های آزمون –شوید خشک15-369

793101383ویژگی ها و روش های آزمون –لیموترش خشک 15-370

86901385ویژگی ها و روش های آزمون-نارگیل خشک رنده شده 15-371

15-372
ستون -به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال و خالص سازی با  -  Aاندازه گیری  اکراتوکسین -میوه های خشک 

ایمونوافینیتی روش آزمون
923711390

93931386آیین کار بهداشتی-انجیر خشک15-373

95441386ویژگی ها و روش های آزمون-قارچ خوراکی خشک شده 15-374

a1395-9544(اصالحیه شماره یک)ویژگی ها و روش های آزمون  -قارچ خوراکی خشک شده 15-375

201411395های آزمون¬ها و روش¬ویژگی –قارچ دنبالن15-376

15-377
راهنمای اجرای برنامه های پیش نیازی و سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در -خرمای خشک و نیمه خشک

واحدهای فراوری و بسته بندی
96371386

100801386ویژگی ها و روش های آزمون-سبزیهای تازه خرد شده و منجمد بسته بندی شده آماده مصرف 15-378

161991392روش آزمون –جستجو و شناسایی اواوسیست سیکلوسپورا کایتاننسیس از تمشک تازه 15-379

162721386ویژگی ها-قارچ تازه خوراکی پرورشی 15-380



186561393روش های آزمون-اندازه گیری مواد جامد نامحلول در الکل -نخود فرنگی و ذرت تازه و منجمد شده به روش انجماد سریع15-381

245801372ویژگی های ریحان تازه15-382

292311394ویژگی ها و روش های آزمون-کارتن برای بسته بندی میوه و سبزیجات تازه -بسته بندی 15-383

337201373آیین کار و بهداشت نگهداری و حمل و نقل قارچهای تازه خوراکی پرورشی15-384

349101373روش چیدن بسته های متوازیالسطوح در وسایل نقلیه زمینی- سبزیجات و میوه تازه 15-385

359511389ویژگی ها و روش های آزمون-باقال سبز تازه15-386

374111391ویژگی ها و روش های آزمون-نعناع تازه15-387

382301375(روش حجمی)روش آزمون تعیین اندازه گیری مقدار هوای موجود در بتن تازه 15-388

401611392(پرورش)آئین کارتولید -قارچ تازه خوراکی دکمه ای 15-389

60401380(از مرحله ورود فرآورده به کارگاه تا بسته بندی نهایی)آئین کار بسته بندی - سبزیهای تازه15-390

611911389ویژگی ها و روش های آزمون-کاهوتازه15-391

80311384آئین کار-نگهداری در سردخانه -فلفل تازه شیرین15-392

89821385آئین کار-نگهداری و ترابری-آناناس تازه15-393

105531387ویژگی ها-پودر انبه نارس15-394

346101373نارگیل (پودر)ویژگی ها و روش های آزمون آرد 15-395

59991380ویژگی ها و روش های آزمون-پودر سیر 15-396

608301381 ـ ویژگی ها و روش های آزمون ) انار دانه(دانه خشک شده انار 15-397

111221386(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون -آب گوجه فرنگی15-398

143411390(استاندارداجباری)ویژگی ها و روش های آزمون - پوره گوجه فرنگی15-399

165501390گوجه فرنگی-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 15-400

206011395ویژگی ها-گوجه فرنگی درختی 15-401

358801374آیین کار و ترابری گوجه فرنگی در سردخانه15-402

376701375روش تشخیص و اندازه گیری ریسه های کپک در فرآوردههای گوجه فرنگی15-403



3990گوجه فرنگی سبز15-404

483601378شور گوجه سبز درختی ویژگی ها و روش های آزمون15-405

56391379ویژگی ها و روش های آزمون-گوجه فرنگی خشک شده15-406

576201380آیین کار تولید- ای  خیار و گوجه فرنگی گلخانه15-407

16
سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

133251389واژه نامه-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-1

16-2
-نقاط کنترل و معیار پذیرش برای تضمین مدیریت جامع فعالیت های کشاورزی  (ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 

محصوالت زراعی و باغی
148811391

16-3
-نقاط کنترلی و معیارهای پذیرش برای تضمین مدیریت جامع فعالیت های کشاورزی (ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 

میوه ها و سبزی ها
148891391

165361391زعفران(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-4

165371391انگور(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-5

165381391خیار-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-6

165391391انجیر-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-7

165401391پکان-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-8

165411391خرما-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-9

165421390زیتون-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-10

165431390توت فرنگی-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-11

165441390موز-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-12

165451390کنار-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-13

(GAP)عملیات خوب کشاورزی 



165461390انبه-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-14

165471390سیب-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-15

165481390مرکبات-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-16

165491390انار-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-17

165501390گوجه فرنگی-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-18

165511390پیاز-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-19

165521390سیب زمینی-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-20

16-21
-نقاط کنترلی و معیار پذیرش برای تضمین مدیریت جامع فعالیت های کشاورزی (ایران گپ )عملیات خوب کشاورزی ایران 

الزامات کلی
170251392

196251394الزامات کلی-نقاط کنترلی و معیار پذیرش برای تولید زراعی گیاهان دارویی و معطر  -(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 16-22

2175301395آیین کار-کش ها¬عملیات خوب آزمایشگاهی برای اندازه گیری باقی مانده آفت16-23

17

سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

1447601391روش های آزمون-(بر پایه نوربیکسین)آناتو -رنگ های خوراکی مجاز -افزودنی های خوراکی 17-1

1447701391روش های آزمون-آسه سولفام-نمک آسپارتام -شیرین کننده های خوراکی مجاز-افزودنی های خوراکی 17-2

1466101391ویژگی ها و روش های آزمون-مونو و دی گلیسریدها-امولسیون کننده های خوراکی مجاز -افزودنی های خوراکی 17-3

1466201391روش های آزمون-باقیمانده حالل های آلی -افزودنی های مجاز خوراکی 17-4

1466301391روش های آزمون-مانیتول -شیرین کننده های خوراکی مجاز -افزودنی های خوراکی 17-5

افزودنی های خوراکی

(تمامی استاندارد هاتشویقی اند)



1466401391روش های آزمون-شربت سوربیتول  -شیرین کننده های خوراکی مجاز -افزودنی های خوراکی 17-6

1466501391روش های آزمون-ایزومالت  -شیرین کننده های خوراکی مجاز -افزودنی های خوراکی 17-7

1466601391روش های آزمون-سدیم هیدروکسید -تنظیم کننده های اسیدی مجاز -افزودنی های خوراکی 17-8

1466701391روش های آزمون-سوکرالوز-شیرین کننده های خوراکی مجاز-افزودنی های خوراکی 17-9

1472701391روش های آزمون-شربت ماتیتول -شیرین کننده های خوراکی مجاز -افزودنی های خوراکی 17-10

14729067/220/20روش های آزمون-سلولز پودری-افزودنی های خوراکی مجاز 17-11

1473001391روش های آزمون-زایلیتول -شیرین کننده های خوراکی مجاز-افزودنی های خوراکی 17-12

1473101391روش های آزمون-پودر مالتیتول -شیرین کننده های خوراکی مجاز-افزودنی های خوراکی 17-13

1488201391ویژگی ها و روش های آزمون-پتاسیم فروسیانید -عوامل ضد کلوخه -افزودنی های خوراکی مجاز17-14

1488301391ویژگی ها و روش های آزمون-سدیم فروسیانید -عوامل ضد کلوخه -افزودنی های خوراکی مجاز17-15

1488401391ویژگی ها و روش های آزمون-کلسیم فروسیانید -عوامل ضد کلوخه -افزودنی های خوراکی مجاز17-16

1488501391روش های آزمون- سانست یلو-رنگ خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز17-17

1488601391روش های آزمون- الکتیتول -شیرین کننده های خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز17-18

1488701391روش های آزمون- آلیتام  -شیرین کننده های خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز17-19

1614301391روش های آزمون-نئوتام -شیرین کننده های خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز17-20

1614401391فهرست و ویژگی ها-عوامل نگهدارنده رطوبت -افزودنی های خوراکی مجاز17-21

1614501391روش های آزمون-اریتریتول -شیرین کننده های خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز17-22

1614601391ویژگی ها و روش های آزمون-کلسیم الکتات -افزودنی های خوراکی مجاز17-23

1614701391روش های آزمون- تائوماتین -شیرین کننده های خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز17-24

1631701391فهرست و ویژگی ها-عوامل قوام دهنده -افزودنی های خوراکی مجاز17-25

1632601391روش های آزمون-کاروتنوییک اسید اتیل استر - 8-آپو-بتا-رنگ های خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز17-26

1632701391روش های آزمون-فسفات سدیم - 5ریبوفالوین -رنگ های خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز17-27

1632801391روش های آزمون-لوتئین به دست آمده از تاگتس ارکتا -رنگ های خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز17-28



1632901391ویژگی ها و روش های آزمون-میکرو کریستالین سلولز-افزودنی های خوراکی مجاز17-29

1642801391روش های آزمون-سدیم تیوسولفات - افزودنی های خوراکی مجاز17-30

1642901391روش های آزمون-سدیم بی سولفیت - افزودنی های خوراکی مجاز17-31

1643001391روش های آزمون-پتاسیم سولفیت - افزودنی های خوراکی مجاز17-32

1643101391روش های آزمون-پتاسیم کلراید - افزودنی های خوراکی مجاز17-33

1643201391روش های آزمون-پتاسیم سیترات - افزودنی های خوراکی مجاز17-34

1643301391روش های آزمون-آلومینیوم سولفات -عوامل سفت کننده - افزودنی های خوراکی مجاز17-35

1643401391روش های آزمون-کلسیم دی هیدروژن فسفات - افزودنی های خوراکی مجاز17-36

1643501391روش های آزمون-کلسیم هیدروژن فسفات - افزودنی های خوراکی مجاز17-37

1643601391روش های آزمون-دی کلسیم دی فسفات - افزودنی های خوراکی مجاز17-38

1643701391روش های آزمون-کلسیم پروپیونات - افزودنی های خوراکی مجاز17-39

1643801391روش های آزمون-تری کلسیم فسفات - افزودنی های خوراکی مجاز17-40

1643901391روش های آزمون-کلسیم اکسید -  افزودنی های خوراکی مجاز17-41

1645101391روش های آزمون-سدیم دی هیدروژن فسفات -افزودنی های خوراکی مجاز 17-42

1645201391روش های آزمون-تری پتاسیم فسفات -افزودنی های خوراکی مجاز17-43

1645301391روش های آزمون-پتاسیم دی هیدروژن فسفات -افزودنی های خوراکی مجاز 17-44

1645401391روش های آزمون-دی سدیم هیدروژن فسفات -افزودنی های خوراکی مجاز 17-45

1645501391روش های آزمون-دی پتاسیم هیدروژن فسفات -افزودنی های خوراکی مجاز 17-46

1645601391روش های آزمون-گلیسیریل مونواولئات -افزودنی های خوراکی مجاز 17-47

164571391روش های آزمون-گلیسیریل مونواستئارات -افزودنی های خوراکی مجاز 17-48

164581391روش های آزمون-منگنز سولفات -افزودنی های خوراکی مجاز 17-49

164591391روش های آزمون-اولئیک اسید -افزودنی های خوراکی مجاز 17-50

164601391روش های آزمون-کلسیم هیدروکسید -افزودنی های خوراکی مجاز 17-51



168741392ویژگی ها و روش های آزمون-گوانیالت - 5دی سدیم -افزودنی های خوراکی مجاز17-52

168751392ویژگی ها و روش های آزمون-سیلیکون دی اکسید بی شکل-افزودنی های خوراکی مجاز17-53

168761392ویژگی ها و روش های آزمون-کلسیم استات -افزودنی های خوراکی مجاز17-54

168771392روش های آزمون- صمغ تراگاکانت -افزودنی های خوراکی مجاز17-55

168781392روش های آزمون- استویول گلیکوزیدها-شیرین کننده های خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز17-56

168791392ویژگی ها و روش های آزمون-اینوزینات - 5دی سدیم -افزودنی های خوراکی مجاز17-57

190331393روش های آزمون-کاراگینان-افزودنی های خوراکی مجاز17-58

197171394ویژگی ها و روش های آزمون (به دست آمده از جلبک)بتاکاروتن -رنگ های خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز17-59

199171394حدود مجاز-میزان نمک خوراکی در فرآورده های غذایی -افزودنی های خوراکی17-60

199211394تعیین مقدار رنگ سان ست یلو در فرآورده های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غالت به روش اسپکتروفتومتری-افزودنی های خوراکی مجاز 17-61

203631394روش های آزمون-روغن کرچک -افزودنی های خوراکی مجاز 17-62

203641394روش های آزمون-دی اکتیل سدیم سولفوسوکسینات -افزودنی های خوراکی مجاز 17-63

209171394روش های آزمون-موم کاندلیال-افزودنی های خوراکی مجاز 17-64

209181394روش های آزمون-نمک های اسید فسفاتیدیک آمونیوم -افزودنی های خوراکی مجاز 17-65

209191394روش های آزمون-موم زنبور عسل-افزودنی های خوراکی مجاز 17-66

209201394روش های آزمون-آمونیوم پلی فسفات -افزودنی های خوراکی مجاز 17-67

209211394روش های آزمون-صمغ کاروب بین -افزودنی های خوراکی مجاز 17-68

209221394روش های آزمون-آلژینات آمونیوم -افزودنی های خوراکی مجاز 17-69

213831395روش های آزمون-سوربیتان مونو پالمیتات-افزودنی های خوراکی مجاز17-70

213841395روش های آزمون-متیل اتیل سلولز-افزودنی های خوراکی مجاز17-71

213851395آرد کنجاک روش های آزمون-افزودنی های خوراکی مجاز17-72

213861395روش های آزمون-تری اتیل سیترات -افزودنی های خوراکی مجاز17-73



213871395روش های آزمون-دسن هیدروژنه - 1- -پلی-افزودنی های خوراکی مجاز17-74

263411392روش آزمون-شناسایی به روش کروماتوگرافی الیه نازک-رنگ های مصنوعی در مواد خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز 17-75

349431395فهرست و موارد مصرف-افزودنی های خوراکی مجاز در آرد غالت و فرآورده های آردی و صنایع پخت 17-76

360811392آنتی اکسیدان ها-افزودنی های خوراکی مجاز 17-77

391111391ویژگی ها و روش های آزمون-سوربیتول -شیرین کننده های خوراکی مجاز -افزودنی های خوراکی 17-78

391311392روش های آزمون-صمغ گوار-افزودنی های خوراکی مجاز17-79

438211391روش های آزمون-موم کارنوبا-افزودنی های خوراکی مجاز17-80

494711392روش های آزمون-پتاسیم آسه سولفام -شیرین کننده های خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز17-81

74051391فهرست و ویژگی های عمومی-رنگ های خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز 17-82

11392-949فهرست و ویژگی ها-امولسیفایرها-افزودنی خوراکی مجاز 17-83

21393-949فهرست و ویژگی ها-پایدار کننده ها -افزودنی خوراکی مجاز 17-84

128421386سیستم طبقه بندی و شماره گذاری بین المللی- مواد افزودنی 17-85

699001379روش آزمون- تعیین میزان آرسنیک به روش فتومتریک دی اتیل دی تیو کاربامات نقره  –بی کربنات آمونیوم  –مواد افزودنی 17-86

699101379روش آزمون- تعیین مقدار نیتروژن آمونیاکی به روش حجمی بعد از تقطیر –بی کربنات آمونیوم - مواد افزودنی 17-87

80201384ویژگی ها و روش های آزمون-دی ال میتونین-مواد افزودنی17-88

80231383ویژگی ها و روش های آزمون-بتاکاروتن-مواد افزودنی17-89

105221حاللهای مجاز خوراکی17-90

124121اندازه گیری مقادیر جزیی آرسنیک با استفاده از دستگاه جذب اتمی با کوره گرافیتی- اسید سیتریک خوراکی17-91

128401راهنمای ساده ارزیابی دریافت- مواد افزودنی خوراکی 17-92

128431ویژگی ها و روش های آزمون- کورکومین - رنگ های مجاز خوراکی - مواد افزودنی خوراکی 17-93

128441روش های آزمون- کارامل - رنگ های مجاز خوراکی - مواد افزودنی خوراکی 17-94

128451ویژگی ها و روش های آزمون-قرمز چغندر - رنگ های مجاز خوراکی - مواد افزودنی خوراکی 17-95

128461ویژگی ها و روش های آزمون- زردکارتاموس - رنگ های مجاز خوراکی - مواد افزودنی خوراکی 17-96



128471ویژگی ها و روش های آزمون- کاروتنال - 8-آپو - بتا - رنگ های مجاز خوراکی - مواد افزودنی خوراکی 17-97

128481ویژگی ها و روش های آزمون- آسپارتام - شیرین کننده های مجاز خوراکی - مواد افزودنی خوراکی 17-98

13021فهرست و ویژگی های عمومی- شیرین کننده های مجاز خوراکی - مواد افزودنی خوراکی 17-99

135711ویژگی ها و روش های آزمون- کلرید کلسیم - مواد افزودنی خوراکی 17-100

135721ویژگی ها و روش های آزمون- سیترانا گزانتین - مواد افزودنی خوراکی 17-101

135731ویژگی ها و روش های آزمون- اولئورزین پاپریکا - مواد افزودنی خوراکی 17-102

137951فهرست و ویژگی ها-مواد حجم دهنده مجاز-افزودنی های خوراکی17-103

137961فهرست و ویژگی ها-مواد کف زای مجاز-افزودنی های خوراکی17-104

2180001395های آزمون¬روش –سوکروز استات ایزو بوتیرات  –افزودنی های خوراکی مجاز 17-105

218011395های آزمون¬روش –سوکرو گلیسریدها –افزودنی های خوراکی مجاز 17-106

218021395های آزمون¬روش –استئاریل سیترات –افزودنی های خوراکی مجاز 17-107

218031395های آزمون¬روش –(ها¬تانن )تانیک اسید –افزودنی های خوراکی مجاز 17-108

218041395های آزمون¬روش –استرهای ساکاروز اسیدهای چرب  –افزودنی های خوراکی مجاز 17-109

218051395های آزمون¬روش – 2 و 1نوع  –الیگو استرهای ساکاروز  –افزودنی های خوراکی مجاز 17-110

144061روش های آزمون(نمک های سدیم و پتاسیم )کمپلکس های مس کلروفیلین ها-رنگ های خوراکی مجاز -افزودنی های خوراکی 17-111

144071روش های آزمون-کلروفیل ها-رنگ های خوراکی مجاز -افزودنی های خوراکی 17-112

144081فهرست و ویژگی ها-عوامل سفت کننده مجاز -افزودنی های خوراکی 17-113

144091فهرست و ویژگی ها-عوامل براق کننده -افزودنی های خوراکی 17-114

144101روش های آزمون(بر پایه بیکسین)آناتو -رنگ های خوراکی مجاز- افزودنی های خوراکی17-115

144761روش های آزمون-(بر پایه نوربیکسین)آناتو -رنگ های خوراکی مجاز -افزودنی های خوراکی 17-116

144771روش های آزمون-آسه سولفام-نمک آسپارتام -شیرین کننده های خوراکی مجاز-افزودنی های خوراکی 17-117

147291روش های آزمون-سلولز پودری-افزودنی های خوراکی مجاز 17-118



190331روش های آزمون-کاراگینان-افزودنی های خوراکی مجاز17-119

191961ویژگی ها و روش های آزمون-پودرهای پوشش دهنده خوراکی برای فرآورده های سوخاری 17-120

197171ویژگی ها و روش های آزمون (به دست آمده از جلبک)بتاکاروتن -رنگ های خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز17-121

199171حدود مجاز-میزان نمک خوراکی در فرآورده های غذایی -افزودنی های خوراکی17-122

17-123
تعیین مقدار رنگ سان ست یلو در فرآورده های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غالت به روش -افزودنی های خوراکی مجاز 

اسپکتروفتومتری
199211

22001ویژگی های تشخیص خلوص آنزیم های مجاز خوراکی17-124

23001ویژگی ها و روش های آزمون- وانیلین - مواد افزودنی خوراکی 17-125

263220در مواد خوراکی بروش سیستماتیک با استفاده از حاللهای غیرقابل اختالط با آب (آلی مصنوعی)رنگهای افزودنی 17-126

26341روش آزمون-شناسایی به روش کروماتوگرافی الیه نازک-رنگ های مصنوعی در مواد خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز 17-127

28851ویژگی ها و روش های آزمون-کافئین -افزودنی های خوراکی 17-128

33812ویژگی ها و روش های آزمون- اسید سیتریک خوراکی17-129

356710ویژگی ها و روش های آزمون لیستین خوراکی17-130

36081آنتی اکسیدان ها-افزودنی های خوراکی مجاز 17-131

369510ویژگی ها و روش های آزمون یدور پتاسیم خوراکی17-132

369610ویژگی ها و روش های آزمون یدات پتاسیم خوراکی17-133

371710تعیین مقدار فیبر خام به روش اصالح شده به وسیله شارژ- فرآوردههای خوراکی کشاورزی 17-134

17-135
-(پایداری اکسیداتیو)تعیین پایداری روغن ها وچربی های خوراکی در برابر اکسیداسیون -روغن ها وچربی های حیوانی و گیاهی

روش تسریع شده
373421395

39111ویژگی ها و روش های آزمون-سوربیتول -شیرین کننده های خوراکی مجاز -افزودنی های خوراکی 17-136

39131روش های آزمون-صمغ گوار-افزودنی های خوراکی مجاز17-137

4420(زدو) صمغ شیرازی 17-138

80211383ویژگی ها و روش های آزمون-فروکتوز خوراکی(گرد)پودر-مواد افزودنی17-139



80221383ویژگی ها و روش های آزمون-الکتوز خوراکی(گرد)پودر-مواد افزودنی17-140

402810ویژگی ها و روش های آزمون گلیسیرین خوراکی17-141

427010خوراکی (بیکربنات سدیم)ویژگی ها و روش های آزمون جوش شیرین 17-142

431310ویژگی ها و روش های آزمون بیکربنات آمونیوم خوراکی17-143

43821روش های آزمون-موم کارنوبا-افزودنی های خوراکی مجاز17-144

465610های خوراکی مجاز در صنایع آب میوه و کنسانتره آئین کار، کاربرد آنزیم17-145

482510گیری اسید سوربیک و سوربات پتاسیم در فرآوردههای خوراکی اندازه17-146

49471روش های آزمون-پتاسیم آسه سولفام -شیرین کننده های خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز17-147

50471ویژگی ها و روش های آزمون کربنات منیزیم خوراکی17-148

1624ویژگی ها و تشخیص خلوص- آنتی اکسیدان ها 17-149

531710روش آزمون رنگهای مصنوعی مجاز خوراکی17-150

689610فهرست اجزاء –کف زداهای مجاز مصرفی در فرآیند مواد خوراکی - مواد افزودنی 17-151

698910روش آزمون- تعیین میزان هیدروژن سولفور به روش تیتراسیون  –اسید فسفریک خوراکی  –مواد افزودنی 17-152

74045فهرست و ویژگی های عمومی-رنگ های خوراکی -افزودنی های خوراکی مجاز 17-153

763210ویژگی ها و روش های آزمون –ریبوفالوین به کاربردنی در صنایع خوراکی 17-154

763310ویژگی ها و روش های آزمون –اسید فولیک مورد مصرف در صنایع خوراکی 17-155

80181ویژگی ها و روش های آزمون-اسید سوکسنیک خوراکی-مواد افزودنی17-156

80191ویژگی ها و روش های آزمون-دی اکسید تیتان خوراکی-مواد افزودنی17-157

80211ویژگی ها و روش های آزمون-فروکتوز خوراکی(گرد)پودر-مواد افزودنی17-158

80221ویژگی ها و روش های آزمون-الکتوز خوراکی(گرد)پودر-مواد افزودنی17-159

80241ویژگی ها و روش های آزمون- درصد خوراکی محلول در آب10بتاکاروتن -مواد افزودنی17-160

85371آئین کار-افزودن مواد مغذی ضروری به مواد خوراکی17-161

11-949فهرست و ویژگی ها-امولسیفایرها-افزودنی خوراکی مجاز 17-162



21-949فهرست و ویژگی ها-پایدار کننده ها -افزودنی خوراکی مجاز 17-163

95052نگهدارنده های مجاز خوراکی17-164

95252مواد طعم دهنده مجاز خوراکی17-165

96810صمغ های مجاز خوراکی17-166

101378-2200ویژگی ها وروش های آزمون- آنزیم های مورد مصرف در صنایع غذایی 17-167

201378-2200روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی- آلفا آمیالز 17-168

311378-2200گیری فعالیت آنزیمی تجدید نظر اول روش اندازه- کاتاالز 17-169

401378-2200اندازه گیری فعالیت آنزیمی- لیپاز 17-170

501378-2200اندازه گیری فعالیت آنزیمی- گلوکو آمیالز 17-171

611378-2200روش اندازه گیری فعالیت کل آنزیم-سلوالز17-172

701378-2200اندازه گیری فعالیت آنزیمی-  پپسین 17-173

911379-2200روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی-پکتیناز17-174

486901380های مورد مصرف در صنایع غذایی و کاربرد آنها بندی آنزیم فهرست17-175

57411379(روش جذب اتمی با شعله)اندازه گیری کلسیم- اسید فسفریک برای مصارف غذایی 17-176

57421379(روش تیترومتری)اندازه گیری دی اکسید کربن - بی کربنات آمونیوم خوراکی 17-177

57431381(روش حجمی)بی کربنات آمونیوم مصرفی در صنایع غذایی روش آزمون قلیاییت 17-178

601401380ویژگی ها و روش های آزمون- دی ال آلفاتوکوفرول - افزودنی ها - مواد غذایی 17-179

60921380آرژینین مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگی ها و روش های آزمون- ال 17-180

609301381انیورپنول مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگی ها و روش های آزمون17-181

60941380گزانتان گام مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگی ها و روش های آزمون17-182

609701380راهنمای کلی برای استفاده در صنایع غذایی- پروتیین های گیاهی 17-183

66991382روش آزمون- اندازه گیری اسید گلیسیریزیک در عصاره به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال -شیرین بیان17-184

689601381فهرست اجزاء –مواد افزودنی کف زداهای مجاز مصرفی در فرآیند - مواد غذایی17-185



693501382پروتئین گیاهی و فرآورده های آن ـ  پودر کتلت ـ ویژگیها و روشهای آزمون17-186

61121380ویژگی ها و روش های آزمون- مورد مصرف در صنایع غذایی - نیاسین 17-187

43831377ویژگی ها و روش های آزمون- اسید مالیک مورد مصرف صنایع غذایی 17-188

43841377ویژگی ها و روش های آزمون- متیل پارابن مورد مصرف در صنایع غذایی 17-189

43851377ویژگی ها و روش های آزمون- اسید فوماریک مورد مصرف در صنایع غذایی 17-190

344401373ویژگی ها و روش های آزمون اسید اسکوربیک مورد مصرف صنایع غذایی17-191

347201373ویژگی ها و روش های آزمون سیترات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی17-192

347301373ویژگی ها و روش های آزمون اسیدسوربیک مورد مصرف در صنایع غذایی17-193

347401373ژالتین مورد مصرف در صنایع غذایی17-194

17-195
اندازه گیری فلوئور موجود روش نورسنجی آلزارین  (و غذایی)استاندارد فسفریک اسیدو سدیم فسفاتها برای مصارف صنعتی 

کمپلکسون والنتانیوم نیترات
348501373

348601373روش طیف سنجی فسفر تنگستن وانادات- اندازه گیری وانادیم موجود  - (و غذایی)فسفریک اسید برای مصارف صنعتی 17-196

348701373 زایلن ال4|3روش طیف سنجی - تعیین اکسیدهای نیتروژن موجود  - (و غذایی)فسفریک اسید برای مصارف صنعتی 17-197

461601377ویژگی ها و روش های آزمون اسید تارتاریک مورد مصرف در صنایع غذایی17-198

473101378ویژگی ها و روش های آزمون گلیسین مورد مصرف در صنایع غذایی17-199

486901380های مورد مصرف در صنایع غذایی و کاربرد آنها بندی آنزیم فهرست17-200

475201378ویژگی ها و روش های آزمون اِل میتونین مورد مصرف در صنایع غذایی17-201

479201378ویژگی ها و روش های آزمون اسید اِل گلوتامیک مورد مصرف در صنایع غذایی17-202

500901378ویژگی ها و روش های آزمون دکسترین مورد مصرف در صنایع غذایی17-203

57411379روش جذب اتمی با شعله-روش اندازه گیری کلسیم موجود در اسید فسفریک مصرفی در صنایع غذایی 17-204

57421379روش تیترومتری-روش آزمون دی اکسید کربن موجود در بی کربنات آمونیوم مصرفی در صنایع غذایی17-205



18

سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

107741387کشمش راهنمای اجرای برنامه های پیش نیازی و سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در واحدهای فراوری و بسته 18-1

111021387در کارخانه های خوراک دام (HACCP)راهنمای پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل خطر ونقاط کنترل بحرانی -خوراک دام 18-2

455711387(HACCP)راهنمای سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی 18-3

18-4
در واحدهای فرآوردی کنسرو  (HACP)داهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی - آئین کار آبزیان 

آبزیان
571201380

61141380(HACCP)آئین کار راهنما جهت استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر نقاط کنترل بحرانی-شیر پاستوریزه18-5

18-6
فراوردی کامل -در واحدهای تولیدی (haccp)راهنمای عمومی پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل مخاطرات نقاط کنترل بحرانی

کشتار دام-(تولید ،بسته بندی نشانه گذاری)گوشت قرمز و گوشت طیور
61211380

18-7
فراوری کامل گوشت -در واحدهای تولیدی  (haccp)راهنمای پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل مخاطرات ،نقاط کنترل بحرانی 

قطعه بندی گوشت قرمز-(تولید ،بسته بندی و نشانه گذاری)قرمز و گوشت طیور 
61651380

18-8
فراوری کامل گوشت -در واحدهای تولیدی  (haccp)راهنمای پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل مخاطرات ،نقاط کنترل بحرانی 

کشتار طیور-(تولید ،بسته بندی و نشانه گذاری)قرمز و گوشت طیور 
61661380

67600راهنمای استقرارتجزیه وتحلیل عوامل خطرزاونقاط کنترل بحرانی درتولیدکنسرورب گوجه فرنگی- کنسرو18-9

676211386راهنما-سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی پس از برداشت تا بسته بندی-زعفران 18-10

67970آیین کار- در تولید سوریمی منجمد  (HACCP)راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی  –آبزیان 18-11

18-12
آیین - در تولید آبزیان پرورشی (HACCP)راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی  –آبزیان پرورشی 

کار
67980

757301383آئین کار- (HACCP)راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر نقاط کنترل بحرانی  –آدامس 18-13

777101383(HACCP)راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل عوامل خطرزا و نقاط کنترل بحرانی  –کره پاستوریزه 18-14

85991385راهنما-پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در فرآیند تولید افشرده آب سیب و آب سیب-نوشیدنی ها18-15

(HACCP)راهنمای سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی 



89141385آئین کار-راهنمای استفاده از سیستم تجزیه وتحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در واحدهای فراوری-پسته خام18-16

90511385راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی-آرد گندم18-17

91301386راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی-کنسرو قارچ خوراکی18-18

18-19
راهنمای اجرای برنامه های پیش نیازی و سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در -خرمای خشک و نیمه خشک

واحدهای فراوری و بسته بندی
96371386
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122481388ویژگی ها و روش های آزمون- بذر کلم19-1

122491388ویژگی ها و روش های آزمون- بذر طالبی 19-2

13811386ویژگی ها و روش های آزمون-پنبه-بذر19-3

144211388ویژگی ها و روش های آزمون-بذر هندوانه 19-4

144301371بذر شبت19-5

161791392ویژگی ها و روش های آزمون-بذر شلغم 19-6

161801392ویژگی ها و روش های آزمون- بذر تربچه19-7

161811392ویژگی ها و روش های آزمون-  بذر بامیه 19-8

18311386ویژگی ها(پودر)بذر گشنیز کامل سائیده شده 19-9

197021393بذر سیب زمینی ویژگی ها و روش های آزمون19-10

197031393بذر گلرنگ ویژگی ها و روش های آزمون19-11

197041393بذر سویا ویژگی ها و روش های آزمون19-12

205661394آزمون چسبندگی پودر به بذر برای پودرهای ضد عفونی کننده بذر-افت کش ها19-13

266811388ویژگی ها و روش های آزمون-بذر خربزه 19-14

(تمامی استانداردهاتشویقی اند)بذرها 



269221392ویژگی ها و روش های آزمون- بذر ذرت شیرین 19-15

269311388ویژگی ها و روش های آزمون-بذر کاهو 19-16

27221392ویژگی ها و روش های آزمون- بذر گوجه فرنگی19-17

27311370. میباشد12248این استاندارد باطل شده و جایگزین آن شماره استاندارد_بذر کلم پیچ19-18

2740بذر لوبیا19-19

2750بذر نخود معمولی19-20

27611386روش نمونه برداری-بذر 19-21

27821375کنجاله بذر پنبه و روش های آزمون19-22

281211388ویژگی ها و روش های آزمون- بذر خیار 19-23

281321393بذر گندم ویژگی ها و روش های آزمون19-24

281411393بذر برنج  ویژگی ها و روش های آزمون19-25

281501367ویژگی های بذر فلفل19-26

281611386ویژگی ها و روش های آزمون-بذر آفتاب گردان روغنی 19-27

281711393بذر پیاز ویژگی ها و روش های آزمون19-28

291111393بذر جو ویژگی ها و روش های آزمون19-29

291211388ویژگی ها و روش های آزمون- بذر کدو 19-30

291301368. میباشد12249این استاندارد باطل شده و جایگزین آن شماره استاندارد_بذر طالبی19-31

291401367. میباشد12249این استاندارد باطل شده و جایگزین آن شماره استاندارد_بذر گرمک19-32

302901369(ترتیزک)بذر شاهی 19-33

303011379بذر باقال19-34

316611388ویژگی ها و روش های آزمون- بذر بادنجان 19-35

316701370بذر کدوی حلوایی19-36

319701370بذر نخودفرنگی19-37



346001373ویژگی ها و روش های آزمون بذر کنجد19-38

346201373ویژگی ها و روش های آزمون بذر کتان19-39

346301373ویژگی ها و روش های آزمون بذر ارزن19-40

346401373ویژگی ها و روش های آزمون بذر شبدر شیرین19-41

346701373ویژگی ها و روش های آزمون بذر جعفری فرنگی19-42

346811386ویژگی ها و روش های آزمون-بذر کلزا19-43

346901373ویژگی ها و روش های آزمون بذر عدس19-44

347001373. میباشد12248این استاندارد باطل شده و جایگزین آن شماره استاندارد_ویژگی ها و روش های آزمون بذر کلم دلمه ای19-45

347101373ویژگی ها و روش های آزمون بذر زیره سیاه19-46

35321392ویژگی ها و روش های آزمون- بذر هویج 19-47

353001373بذر کرفس19-48

353101373. میباشد12248این استاندارد باطل شده و جایگزین آن شماره استاندارد_بذر کلم قمری19-49

353201373بذر ترب سیاه19-50

353301373بذر پیازچه19-51

353401373. میباشد12248این استاندارد باطل شده و جایگزین آن شماره استاندارد_بذر کلم گل19-52

35401346بذر چغندر19-53

44311381(تجدیدنظر)ویژگی ها و روش های آزمون –بذر گشنیز - میوه ها و سبزیها 19-54

4580(غذایی دام)کنجاله بذر کتان 19-55

54221373ویژگی های بذر یونجه19-56

54311373بذر اسپرس19-57

54421367ویژگی های بذر شبدر ایرانی19-58

583401382ویژگی ها و روش های آزمون –بذربلوط  19-59

79831393بذر چغندر قند ویژگی ها و روش های آزمون19-60



82471384ویژگی ها و روش های آزمون-بذر چای19-61

88211388ویژگی ها و روش های آزمون-بذر اسفناج 19-62

92671385ویژگی ها و روش های آزمون-بذر یوالف19-63

92681385ویژگی ها و روش های آزمون-بذر چاودار19-64

93891386ویژگی ها و روش های آزمون-بذر خرفه 19-65

20
سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

989911394الزامات کلی و راهنما برای آزمون های میکروبیولوژی-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 20-1

20-2
روش شمارش کلنی در -قسمت اول -روش جامع برای شمارش کپک ها و مخمرها-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

0/95بیشتر از  (AW)فرآورده های با فعالیت آبی 
10899-11387

20-3
روش شمارش کلنی در -قسمت دوم -روش جامع برای شمارش کپک ها و مخمرها -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

/.95مساوی یا کمتر از  (aw)فرآورده های با فعالیت آبی 
10899-21387

20-4274801366

222191396آئین کار-کنترل ریسک های میکروبی حین فرآیند _(CBHP) تولید فرآوردههای مراقبت بهداشتی مبتنی بر سلول 20-514

20-6
در برابر یک  (اختصاصی)پروتکل صحه گذاری روش جایگزین : 2قسمت - صحه گذاری روش ها- میکروبیولوژی زنجیره غذایی

روش  مرجع
10527-21396

11396-10527واژه نامه: 1قسمت - صحه گذاری روش ها- میکروبیولوژی زنجیره غذایی20-7

20-8
روش شمارش کلنی در فرآورده های با - 3قسمت -روش شمارش کپک ها و مخمرها-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

0/60مساوی یا کمتر از  (Aw)فعالیت آبی 
10899-31392

105271386پروتکل صحه گذاری روش های جایگزین-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 20-9

31401369روش شناسائی و شمارش پزودوموناس آئروژنیوزا20-10

میکروبیولوژی سایر



20-11
 (M-PCR)ردیابی ویبریوپارا همولیتکوس با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمر از مالتیپلکس -میکروبیولوژی مواد غذایی 

TRH,TDH و ژن های همولیزین R72Hبراساس شناساگر جنس 
107911387

107921387(PCR)ردیابی گونه های شیگال به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز -میکروبیولوژی مواد غذایی 20-12

107931387(PCR)ردیابی لیستریا مونوسیتوژنز به روش واکنش زنجیره ای پلیمر از -میکروبیولوژی مواد غذایی 20-13

20-14
 از صدفهای خوراکی آلوده ، با استفاده از روش واکنش IIIتغلیظ و ردیابی نورو ویروس ژنوگروپ -میکروبیولوژی مواد غذایی 

(RT-PCR)زنجیره ای پلیمر از نسخه برداری معکوس 
107941387

112521387روش آزمون-شناسایی باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس -میکروبیولوژی آب میوه و فرآورده های آن 20-15

116021387میکروبیولوژی دانه های غالت و حبوبات ویژگی ها و روش های آزمون20-16

116031387ویژگی ها و روش های آزمون-میکروبیولوژی انواع اسنک 20-17

20-18
روش هایی برای ارزیابی و کنترل میکروبیولوژیک محیط های کشت مورد استفاده برای شمارش کلنی در آزمون های -کیفیت آب

کیفیت آب
117041387

117851387روش های شناسایی توکسوپالسما-میکروبیولوژی 20-19

118041387جستجو و شناسایی باکتریهای مزوفیل هوازی-آرایشی -میکروبیولوژی فرآورده های بهداشتی 20-20

126381388(pcr)ردیابی سالمونال به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز - میکروبیولوژی مواد غذایی20-21

o157127421388روش جامع برای جستجو و شناسایی اشریشیاکلی - میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام20-22

129451389راهنمای ارزیابی آزمونهای میکروبی غیر متعارف جهت شمارش باکتریها20-23

136801354روش شمارش کلی میکروبها در شیر و پودر الکتوسوم20-24

LAL/GNB137731389غربال گری میکروبیولوژی برای مواد غذایی پرتودیده با استفاده از روش -خوراک دام20-25

20-26
ارزیابی عملکرد آزمون گر در روش - 1کنترل کیفیت در آزمایشگاههای میکروبیولو ژیک قسمت - شیر و فرآورده های آن 

شمارش کلنی
14130-11390

20-27
تعیین قابلیت اطمینان شمارش کلنی پلیتهای - 2کنترل کیفیت در آزمایشگاههای میکروبیولو ژیک قسمت - شیر و فرآورده های آن 

موازی و مراحل متوالی رقت
14130-21390

143601390روش آزمون-اندازه گیری فوالت با روش سنجش میکروبیولوژیک -مواد غذایی 20-28



146801390ویژگی ها و روش های آزمون میکروبی-پیتزا آماده طبخ منجمد 20-29

162171392ویژگی و روش های آزمون میکروبیولوژیک- خرمای نرم بسته بندی شده 20-30

166791391خطوط راهنما-تجزیه و تحلیل ریسک مقاومت ضد میکروبی غذازاد 20-31

166871391آیین کار-پاک سازی ظروف شیشه ای ، پالستیکی و تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در آزمون های میکروبی 20-32

170701392ویژگی ها و روش های آزمون- میکروبیولوژی چای20-33

172191392نمونه برداری از الشه دام و طیور برای آنالیز های میکروبی-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام20-34

172551391جداسازی و شمارش گونه های پدیوکوکوس-میکروبیولوژی خوراک دام 20-35

172561391جداسازی و شمارش گونه های مخمری پروبیوتیک-میکروبیولوژی خوراک دام 20-36

177141392روش آزمون-اثر بخشی ضد میکروبی مواد گندزدا برای مصارف دامپزشکی و کشاورزی20-37

179801392روش های نمونه برداری-مرحله آماده سازی اولیه -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 20-38

179831392ویژگی ها و روش های آزمون-میکروبیولوژی دسر و فرآورده های ژله ای 20-39

180751393روش آزمون-ارزیابی اثر بخشی -غیر فعال کننده های مواد ضد میکروبی20-40

20-41
ردیابی عوامل بیماری زای منتقل شده از غذا به روش واکنش زنجیره پلیمراز همزمان -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

(real-time PCR)- الزامات کلی و اصطالحات
180881392

20-42
ردیابی و تعیین کمیت عوامل بیماری زای منتقل شده از غذا به روش واکنش زنجیره -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

ویژگی های عملکردی -(PCR)پلیمراز همزمان 
180891392

180901393(آنتروکوکوس فاسیوم )جدا سازی و شمارش گونه های آنتروکوکوس -میکروبیولوژی خوراک دام20-43

181041393روش جامع برای جستجو و شناسایی گونه های سالمونال-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 20-44

193361393ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی -(در آب،شربت یا آب میوه )پوره ،پالپ ،برچه و تکه های میوه و سبزیجات 20-45

197271393آئین کار-روش های اجرای اصول مدیریت ریسک میکروبی 20-46

198881394ویژگی ها و روش های آزمون-میکروبیولوژی نان های مسطح و نان های حجیم و نیمه حجیم 20-47

20-48
  و نوروویروس در مواد غذایی با استفاده از aروش افقی برای تعیین ویروس هپاتیت -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

real -time RT-PCR -  روش تشخیص کیفی- 2قسمت
20110-21395



207051394ویژگی های میکروبی-آب آشامیدنی نمک زدایی شده در سامانه های صنعتی و خانگی 20-49

208341394روش های نمونه برداری برای آزمون های میکروب شناسی-میکروبیولوژی زنجیره مواد غذایی 20-50

208351394اصول و راهنمای اجرا-ارزیابی ریسک میکروبی 20-51

215441395ویژگی های فیزیکوشیمیایی،میکروبیولوژی و رو ش های آزمون-اینولین20-52

219711385روش جامع برای جستجو،شناسایی و شمارش کلستریدیوم پرفرنژانس-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام20-53

219811387جستجو ،شناسایی و شمارش انتروکوک های روده ای در مواد غذایی-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 20-54

232311384روش آزمون-تشخیص سم به روش بیولوژیکی -کلستریدیوم بوتولینوم-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام20-55

20-56
 درجه 30روش شمارش باسیلوس سرئوس احتمالی به روش شمارش کلنی در دمای -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

روش آزمون-ساسیوس 
232421385

232641395ویژگی ها و روش های آزمون-میکروبیولوژی مواد غذایی کنسرو شده سترونی تجاری20-57

239321392ویژگی ها و روش های آزمون  میکروبیولوژی- انواع فرآورده های غالت و حبوبات،آرد و پروتئین سویا 20-58

239611386ویژگی های میکروبیولوژی-انواع سوپ های خشک20-59

240631395ویژگی ها-ویژگی ها و روش های آزمون ژی شیر و فرآورده های آن -میکروبیولوژی شیر و فرآورده های آن 20-60

20-61
-قسمت اول-روش جامع برای جستجو ،شناسایی و شمارش آنتروباکتریاسه-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

با پیش غنی سازی (MPN)جستجو،شناسایی و شمارش به شیوه محتمل ترین تعداد 
2461-111386

20-62
روش -قسمت دوم - روش جامع برای جستجو ،شناسایی و شمارش آنتروباکتریاسه-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

شمارش کلنی
2461-21387

262711386روش جامع برای شناسایی گونه های شیگال-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام20-63

262911382(تجدیدنظر اول)شمارش میکروارگانیسم های سرماگرا ـ روش آزمون -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام20-64

263011385روش شناسایی-باکتریهای بی هوازی اسپوردار گرما دوست-میکروبیولوژی مواد غذایی 20-65

294621384روش جستجو و شمارش اشریشیاکلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی- میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام20-66

296811387ویژگی ها و روش های آزمون-میکروبیولوژی فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت 20-67

313911386ردیابی علل فساد میکروبی-مواد غذایی کم اسید بسته بندی شده در ظروف نفوذناپذیر 20-68



318811386ردیابی علل فساد در مواد غذایی اسیدی بسته بندی شده در ظروف نفوذ ناپذیر-میکروبیولوژی مواد غذایی 20-69

319411385روش شناسایی اسپور-کپک های مقاوم به حرارت-میکروبیولوژی مواد غذایی 20-70

319611384روش شمارش-مخمرهای اسموفیلیک-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام20-71

320701371ویژگی های بهداشتی و میکروبیولوژیکی مواد اولیه خوراک طیور و دان آماده20-72

327011386ویژگی ها-میکروبیولوژی گالب 20-73

341411385ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی-آب میوه و فرآورده های آن-نوشیدنی ها20-74

354511386ویژگی ها-میکروبیولوژی عرقیات گیاهی 20-75

384511395ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی نوشابه های گازدار20-76

385011386ویژگی های میکروبیولوژی-فرآورده های یخی خوراکی و مخلوط های یخی20-77

385121392پودرهای نیمه آماده، گلوتن و سبوس  ویژگی ها و روش های آزمون  میکروبیولوژیک- فرآورده های غالت 20-78

420811386آئین کار-نمونه برداری از آب برای آزمونهای میکروبیولوژی -کیفیت آب20-79

440311392ویژگی ها و روش های آزمون –میکروبیولوژی آب معدنی طبیعی 20-80

451801377آزمونهای میکروبی شیرو فرآوردههای آن شمارش باکتریهای مقاوم به حرارت20-81

451901376روش های آزمون میکروبی شیر و فرآوردههای آن شمارش هاگ باکتریهای هوازی20-82

20-83
روش -روش جامع برای جستجو وشناسایی یرسینیا انترکولیتیکا بیماری زای احتمالی -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

آزمون
455611386

479101378روش های آزمون میکروبی گوشت وفرآوردههای آن  شمارش سودوموناسها20-84

480611386روش های جامع نمونه برداری از سطوح با استفاده از پلیت های تماسی و سوآب-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام20-85

20-86
درجه سانتی گراد با 30شمارش کلنی در - 1قسمت -روش جامع برای شمارش میکروارگانیسم ها-میکروبیولوژی زنجیره غذایی 

استفاده از روش کشت آمیخته
5272-11393

20-87
درجه سانتی گراد با 30شمارش کلنی در - 2قسمت -روش جامع برای شمارش میکروارگانیسم ها-میکروبیولوژی زنجیره غذایی 

استفاده از روش کشت سطحی
5272-21393

563701381ویژگی های میکروبی -(کره نباتی)مارگارین 20-88



401381-5711بیولوژی، میکروبیولوژی- بخش چهارم - واژه نامه - آب 20-89

57541379شناسایی و شمارش کاندیدا آلبیکانس-میکروبیولوژی آب20-90

583311387ویژگی ها-میکروبیولوژی پودر جوانه گندم 20-91

583901382ویژگی های میکروبیولوژی- غذای کودک 20-92

585901382روش آزمون میکروبیولوژی –جستجو و شناسایی لژیونال - آب20-93

586001382روش آزمون میکروبیولوژی- جستجو و شناسایی ژیاردیا المبلیا- آب20-94

586101382روش آزمون میکروبیولوژی –جستجو و شناسایی باکتریهای آهن - آب20-95

586401382میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک داماسپورهای طنابی ـ روش جستجو و شمارش20-96

586601382آب ـ جستجو و شناسایی هایفومیست های آبی روش آزمون میکروبیولوژی20-97

586801382آب شناسایی و شمارش قارچ ها ـ روش های آزمون میکروبیولوژی20-98

586911392روش های آزمون میکروبی-آب معدنی طبیعی 20-99

587001382 ـ روش آزمون میکروبیولوژیMPNآب ـ شناسایی و شمارش باکتریهای احیاء کنند ه سولفات به روش 20-100

587501382روش آزمون میکروبیولوژی – (MIC)نگهدارنده ها ـ تعیین حداقل غلظت بازدارنده 20-101

593911387ویژگی ها-میکروبیولوژی انواع سبزی خشک 20-102

60221380ویژگی های میکروبیولوژی وروش های آزمون-سیب زمینی سرخ شده در روغن20-103

60951380ویژگی ها و روش های میکروبی و بهداشتی-خمیر مایه نان 20-104

2577ویژگی ها و روش های میکروبی و بهداشتی-خمیر مایه نان 20-105

60981380ویژگی های میکروبی و بهداشتی-عصاره مالت20-106

61111380روش جستجوی استرپتوکوکوس آکاالکتیه-آزمون های میکروبی -شیرخام20-107

61601379ویژگی های میکروبیولوژی و روش های آزمون-تمبر هندی 20-108

620311390ویژگی هاو روش های آزمون-میکروبیولوژی تخم ماکیان و فرآورده های آن20-109

62671380ویژگی های میکروبیولوژی-آب آشامیدنی بسته بندی شده20-110

62741381ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی-شربتها20-111



63070ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی –نوشابه های گازدار مالت 20-112

65970اصول طرح نمونه برداری مواد غذائی صادراتی و وارداتی از نظر شاخص های میکروبیولوژی –میکروبیولوژی 20-113

65980واژه نامه- میکروبیولوژی مواد غذایی 20-114

20-115
ویژگی  ها –میکروبیولوژی ـ غالت و فرآورده های آن ـ پودر مورد استفاده در پوشش فرآورده پف کرده بلغـور و آرد ذرت 

میکروبیولوژی- وروش های آزمون
67560

20-116
شمارش : میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام ـ شمارش اشریشیاکلی بتا ـ گلوکورونیداز ـ مثبت ـ روش آزمون قسمت دوم 

 درجه سلسیوس44 ـ اندولیل ـ بتا ـ دی ـ گلوکورونید در 3 ـ کلرو ـ 4ـ برومو ـ 5پرگنه با استفاده از  
680501382

20-117
شمارش -قسمت اول -مثبت -روش جامع برای شمارش اشریشیاکلی بتاگلوکورونیداز-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

44cگلورونیددر -دی-بتا- اندولیل3- کلرو4-برومو-5پرگنه با استفاده از صافی غشایی و 
6805-11387

20-118
روش -قسمت سوم -روش جامع برای شمارش اشریشیا کلی بتا گلوکورونیداز مثبت -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

دی گلوکورونید-بتا-کلرو ایندول - 4برمو -5با استفاده از  (MPN)محتمل ترین تعداد 
6805-311395

20-119
-(استافیلوکوکوس ارئوس و سایر گونه ها)شمارش استافیلوکوکوسهای کواگوالز مثبت-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

پارکراگار-روش استفاده از محیط کشت برد:قسمت اول-روش آزمون
6806-11384

20-120
استافیلوکوکوس )روش جامع برای شمارش استافیلوکوکوس های کواگوالز مثبت -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

روش استفاده از محیط کشت رابیت پالسما فیبرینوژن آگار-قسمت دوم (اورئوس و سایر گونه ها
6806-21386

20-121

استافیلوکوکوس )روش جامع برای شمارش استافیلوکوکوس های کواگوالز مثبت -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

برای تعداد کم ( MPN)جستجو،شناسایی و شمارش به شیوه محتمل ترین تعداد -قسمت سوم(اورئوس و سایر گونه ها

میکروارگانیسم

6806-31385

682201382آب ـ جداسازی آنتروویروسها ـ روش آزمون میکروبیولوژی20-122

698701382روش آزمون  میکروبیولوژی- شناسایی و شمارش ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم به روش ایمونوفلورسانس- آب 20-123

70231383روش آزمون میکروبیولوژی-جستجو و شناسایی سیانوباکترها-آب20-124

70241383روش آزمون میکروبیولوژی-کلی فاژهای سوماتیک -قسمت دوم -جستجو و شناسایی باکتریوفاژها-آب20-125

706701380آب ـ جستجو و شناسایی آنتاموبا هیستولیتیکا ـ روش آزمون میکروبیولوژی20-126



722301382روش آزمون میکروبیولوژی- جستجو و شناسایی ویبریوکلرا - آب 20-127

722501382روش آزمون میکروبیولوژی- عدم وجود - جستجو و شناسایی کلیفرم ها به روش وجود -  آب 20-128

761101383روش آزمون میکروبیولوژی-مهار رشد سودوموناس پوتیدا-کیفیت آب20-129

20-130
شناسایی نوکلئاز مقاوم به حرارت حاصل از استافیلوکوکوس اورئوس کوآگوالز مثبت -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

روش آزمون –
761201383

768701383آئین کار –کاهش عوامل خطرزای میکروبی  –میوه و سبزی تازه 20-131

772601383اصول شناسایی و شمارش میکروارگانیسم ها در مواد غذایی با استفاده از روش امپدانس –میکروبیولوژی مواد غذایی 20-132

772701383جستجو و شناسایی سالمونال با استفاده از روش امپدانس –میکروبیولوژی مواد غذایی 20-133

786801383انجیر فرآیند شده   ویژگی های میکروبیولوژی20-134

799301384ارزیابی صافی های غشایی مورد استفاده برای آزمونهای میکروبیولوژی –کیفیت آب 20-135

20-136
روش جستجو و -قسمت اول-روش جامع برای جستجو و شمارش لیستر یامونوسایتوژنز-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

شناسایی
8035-111386

211386-8035روش شمارش-قسمت دوم -روش جامع برای جستجو و شمارش لیستر یامونوسایتوژنز-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام20-137

809101383روش آزمون –شمارش میکروارگانیسم های هاگزا مقاوم به اسید  –میکروبیولوژی مواد غذایی 20-138

809201383روش میکرواسالید –شناسایی سم استافیلوکوکوس - میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 20-139

20-140
روش -  درجه سیلسیوس30روش شمارش کلی در - شمارش میکروارگانیسم های آلوده کننده- شیرهای تخمیری و پنیرتازه- کره

آزمون میکروبیولوژی
824801384

20-141
آشکار سازی مواد غذایی پرتو دیده حاوی مواد معدنی سیلیکاتی قابل تفکیک با استفاده از -میکروبیولوژی مواد غذایی

روش آزمون-ترمولومینسانس
85831384

20-142
آماده سازی ،ساخت ،ذخیره سازی و آزمون عملکرد محیط های کشت-میکروبیولوژی مواد غذایی ،خوراک دام و آب 

. باطل شده است8663-2 و 8663-1استانداردهای * 
86631394

87881384ویژگی ها و روش های آزمون میکروبیولوژی-آب لیمو20-143



20-144
سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمونهای -آماده سازی آزمایه-میکروبیولوژِی مواد غذایی و خوراک دام 

مقررات کلی برای آماده سازی سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری-قسمت اول -میکروبیولوژی
8923-11386

20-145
-آماده سازی آزمایه،سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

مقررات ویژه برای آماده سازی گوشت و فرآورده های آن-قسمت دوم
8923-21385

20-146
-آماده سازی آزمایه،سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

مقررات ویژه برای آماده سازی ماهی و فرآورده های آن-قسمت سوم
8923-31385

20-147
- آماده سازی آزمایه ، سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبی-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام

مقررات ویژه برای آماده سازی فرآورده ها به جز شیر ، گوشت ، ماهی و فرآورده های آنها- 4قسمت 
8923-411392

20-148
سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی -آماده سازی آزمایه -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

مقررات ویژه برای آماده سازی شیر و فرآورده های آن- 5قسمت -
8923-51390

20-149
آماده سازی آزمایه ،سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

مقررات  ویژه برای آماده سازی نمونه های گرفته شده در مرحله اولیه تولید- 6قسمت -
8923-61393

92631386روش شمارش کلنی- روش جامع برای شمارش کلیفرم ها-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 20-150

94321386روش جامع برای شمارش باکتری های احیاء کننده سولفیت در شرایط بی هوازی-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 20-151

95291386ویژگی ها و روش های آزمون-میکروبیولوژی خمیر مرغ20-152

95971386آئین کار-روش های سترون سازی محیط های کشت و وسایل آلوده-میکروبیولوژی20-153

96061386راهنما-تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های کمی-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام20-154

96571386تعیین فعالیت آبی-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 20-155

20-156
-روش جامع برای جستجو ، شناسایی و شمارش گونه های کمپیلوباکتر قسمت اول -میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

روش جستجو
9661-11386

20-157
روش -روش جامع برای جستجو ،شناسایی و شمارش گونه های کمپیلوباکتر قسمت دوم-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

شمارش کلنی
9661-21386



20-158
روش نیمه -3قسمت-روش جامع برای جستجو،شناسایی و شمارش گونه های کمپیلوباکتر-میکروبیولوژی موادغذایی و خوراک دام

کمی
9661-31389

20-159
-قسمت اول -روش جامع برای جستجو و شناسایی گونه های انتروپاتوژنیک ویبریو-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

شناسایی ویبریوپارا همولیتکوس و ویبریو کلرا
9667-11386

20-160
شناسایی -قسمت دوم -روش جامع برای شناسایی گونه های بالقوه انتروپاتوژنیک ویبریو-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 

گونه هایی به غیر از ویبریوپاراهمولیتیکوس و ویبریوکلرا
9667-21386

96691386راهنمای توصیف روش های استاندارد شده در ارتباط با آزمون های مهار کننده میکروبی-شیر و فرآورده های آن20-161

978711395اصول و راهنمای استقرار و کاربرد معیارهای میکروبیولوژی مواد غذایی-میکروبیولوژی مواد غذایی 20-162

97991386روش شمارش جنس آلیسایکلوباسیلوس-میکروبیولوژی آب میوه و فرآورده های آن 20-163

20-164
نگهداری باکتری ،قارچ ها،آغازیان ، ویروس ها، عناصر ژنتیکی و بافت های حیوانی و گیاهی به روش انجماد ، -میکروبیولوژی

آیین کار-خشک کردن تصعیدی و دمای پایین 
98941386

2201501396راهنما- ارزیابی میکروارگانیسم های پروبیوتیک در غذا20-165

21
سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

129681389بیشینه رواداری فلزات سنگین-دام-خوراک انسان21-1

a-129681392(1اصالحیه شماره )بیشینه روا داری فلزات سنگین -دام-خوراک انسان 21-2

170331392آئین کار- و بنزو آلفا پیرنMCPD-3روش های نمونه برداری برای کنترل رسمی فلزات سنگین ، -مواد غذایی 21-3

321701370در ظروف مورد مصرف در پزشکی و تعیین حد مجاز آن (سرب و قلع)روش آزمون مقدار فلزات سنگین 21-4

102141386روش طیف سنجی نوری-تعیین غلظت محلول استاندارد -Aاکراتوکسین 21-5

120041387روش نمونه برداری برای کنترل رسمی سطوح مایکوتوکسین ها-مواد غذایی و فرآورده های کشاورزی 21-6

122591388آیین کار - Aعملیات انبار داری مناسب برای کاهش آلودگی به اکراتوکسین -غالت 21-7

(....فلزات سنگین، سموم و )سایر آالینده ها 



21-8
در جو و قهوه برشته شده به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال و تخلیص به وسیله Aتعیین مقدار اکراتوکسین- مواد غذایی

روش آزمون- ستون ایمونوافینیتی
131221389

21-9
سایر دانه های روغنی و مغز هسته زرد آلو و مشتقات آن ها برای -بادام زمینی - نمونه برداری از مغزهای درختی-مواد غذایی 

آیین کار- آزمون آفالتوکسین 
135341389

limulus amebocyte Iysate (LAL)141531390)روش آزمون -آزمون اندوتوکسین نانو مواد در سیستم های برون تن - فناوری نانو21-10

21-11
 در غذاهای بر پایه غالت برای نوزادان و کودکان به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی Aاندازه گیری اکراتوکسین -مواد غذایی 

روش آزمون-باال با پاک سازی ستون ایمونوآفینیتی وآشکار سازی فلوئورسانس
145561390

21-12
 درکره به روش کرماتوگرافی مایع با کارآیی باال و خالص سازی با ستون M1اندازه گیری آفالتوکسین -شیر و فرآورده های آن 

روش آزمون-ایمونوافینیتی 
147701390

168861392آئین کار- Aنمونه برداری از قهوه و فرآورده های آن ، ریشه و عصاره شیرین بیان برای آزمون اکراتوکسین -مواد غذایی 21-13

21-14
 در پنیر به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال و  خالص سازی با ستون m1اندازه گیری آفالتوکسین -شیر و فرآورده های آن

روش آزمون-ایمونوافینیتی
185451392

21-15
ردیابی  -(pcr)ردیابی عوامل بیماری زا منتقل شده از غذا به روش واکنش زنجیره ای پلیمر از -میکروبیولوژی مواد غذایی 

A.B.E.Fکلستریدیوهای تولید کننده نوروتوکسین بوتولینوم نوع 
190951393

21-16
 به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی b,gاندازه گیری آفالتوکسین های گروه -روغن بادام زمینی و روغن کنجد -روغن زیتون 

روش آزمون-باال و تخلیص با استفاده از ستون ایمونوافینیتی
191951393

270711381تعیین غلطت و درجه خلوص به روش اسپکتروفتومتری- M و B ، Gآفالتوکسین های گروه های 21-17

M1492501378روش جستجو واندازه گیری آفالتوکسین . شیر،شیر خشک 21-18

59251380بیشینه رواداری مایکوتوکسین ها-دام -خوراک انسان21-19

a-59251389(1اصالحیه شماره )بیشینه رواداری مایکوتوکسین ها - دام - خوراک انسان21-20

61881380پس از تصفیه باستون سیلیکاژل به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باالAاندازه گیری اکراتوکسین -غالت و فرآورده های آن21-21

21-22
پس از تصفیه مقدماتی با بیکربنات به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی Aگیری اکراتوکسین   اندازه-  غالت و فرآوردههای آن

باال
618901381



633411392روش های کروماتوگرافی الیه نازکB1اندازه گیری نیمه کمی آفالتوکسین -خوراک دام 21-23

640101381 به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی عالیB1اندازه گیری آفالتوکسین - خوراک دام21-24

21-25
 در مواد غذایی مختلف به وسیلة کروماتوگرافی صفحه نازک و تخلیص بوسیلة B,Gتعیین آفالتوکسین گروههای  –مواد غذایی 

روش آزمون- ستون ایمونوافینیتی 
66960

21-26
 به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال و خالص سازی با B, Gاندازه گیری آفالتوکسین های گروه - خوراک انسان و دام 

روش آزمون-ستون ایمونوافینیتی
687211390

21-27
 به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی و خالص سازی با B,Gاندازه گیری آفالتوکسین های گروه -خوراک انسان و دام 

(1اصالحیه شماره )روش آزمون -استفاده از ستون ایمونوافینیتی 
a-68721392

727201381روش آزمون - (الیزا) به روش سنجش ایمنی آنزیمی G و Bتعیین آفالتوکسین گروه های - غالت و خشکبار 21-28

80361384 با استفاده از روش اینمی سنجی آنزیماتیک رقابتیM1راهنمای توصیفی اندازه گیری آفالتوکسین -شیر و فرآورده های آن21-29

21-30
ستون -به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال و خالص سازی با  -  Aاندازه گیری  اکراتوکسین -میوه های خشک 

ایمونوافینیتی روش آزمون
923711390

92641386آئین کار-پیشگیری و کاهش آلودگی آفالتوکسین-بادام زمینی21-31

93901386آیین کار-ایمنی و آلودگی زدایی-آزمایشگاه مایکوتوکسین ها21-32

93911386پیشگیری و کاهش مایکوتوکسین ها آئین کار بهداشتی-غالت 21-33

94711386 آیین کار بهداشتیb1پیشگیری و یا کاهش آفالتوکسین -خوراک دام21-34

21-35
 به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال و خالص سازی با B, Gاندازه گیری آفالتوکسین های گروه - خوراک انسان و دام 

روش آزمون-ستون ایمونوافینیتی
687211390

21-36
 به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی و خالص سازی با B,Gاندازه گیری آفالتوکسین های گروه -خوراک انسان و دام 

(1اصالحیه شماره )روش آزمون -استفاده از ستون ایمونوافینیتی 
a-68721392

1110121396بیشینه مقدار مجاز باقی مانده داروهای دامی در مواد غذایی21-37

1258111394صیفی جات-مرز بیشینه مانده آفت کش ها-افت کش ها21-38

2244901396راهنما-ها¬استفاده از طیف سنجی جرمی برای شناسایی، تأیید و تعیین مقدار کمی باقی مانده- آفت کش ها21-39



224501396راهنما- تخمین عدم قطعیت نتایج- ها ¬کش¬آفت21-40

1258211394سبزی های غده ای و ریشه ای- مرز بیشینه مانده آفت کش ها -آفت کش ها21-41

1258311394سبزی های برگی-مرز بیشینه مانده آفت کش ها-آفت کش ها 21-42

1311611394حبوبات-مرز بیشینه مانده آفت کش ها-آفت کش ها 21-43

1311711394میوه های سردسیری- مرز بیشینه مانده آفت کش ها- آفت کش ها21-44

a-131171392(1اصالحیه شماره )میوه های سردسیری -مرز بیشینه مانده آفت کش ها-آفت کش ها21-45

1311811394میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری-مرز بیشینه مانده آفت کش ها-آفت کش ها21-46

1311911394دانه های روغنی-مرز بیشینه مانده آفت کش ها-آفت کش ها21-47

1312011394غالت-مرز بیشینه مانده آفت کش ها- آفت کش ها21-48

165961392مرز بیشینه مانده نیترات در محصوالت کشاورزی21-49

196241394(pahs)بیشینه رواداری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای -خوراک انسان 21-50

59251380بیشینه رواداری مایکوتوکسین ها-دام -خوراک انسان21-51

a-59251389(1اصالحیه شماره )بیشینه رواداری مایکوتوکسین ها - دام - خوراک انسان21-52

21-53
 13116این استاندارد باطل شده است و جایگزین آن شماره استاندارد - حبوبات-قسمت اول-مرز بیشینه مانده مجاز-آفت کش ها 

.میباشد
6349-111386

21-54
این استاندارد باطل شده است و جایگزین آن شماره - سبزیجات-قسمت دوم-مرز بیشینه مانده آفت کش ها-آفت کش ها 

.میباشند12583و12582و12581استانداردهای
6349-2

21-55
این استاندارد باطل شده است و جایگزین آن شماره استانداردهای - میوه ها-قسمت سوم-مرز بیشینه مانده مجاز-آفت کش ها 

.میباشند13118و13117
6349-311386

41380-6349مرز بیشینه مانده آفت کشها در فرآورده های دامی- آفت کش ها21-56

21-57
این استاندارد باطل شده است و جایگزین آن شماره استاندارد - دانه های روغنی-قسمت پنجم-مرز بیشینه مانده مجاز-آفت کش ها 

. میباشد13119
6349-511386



21-58
 13120این استاندارد باطل شده است و جایگزین آن شماره استاندارد - غالت-قسمت ششم-مرز بیشینه مانده مجاز-آفت کش ها 

.میباشد
6349-611386

21-59
این استاندارد باطل شده است و -روش های نمونه گیری مواد غذایی محصوالت کشاورزی در تعیین باقیمانده سموم آفت کش

. میباشد8366جایگزین آن شماره 
26490

83661384روش های نمونه برداری-تعیین باقیمانده در محصوالت کشاورزی و دامی- آفت کش ها21-60

22

سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

107151386راهنمای مکمل های غذایی ویتامینی و مواد معدنی22-1

112431387 به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باالCاندازه گیری ویتامین -مواد غذایی 22-2

22-3
اندازه گیری رتینول تمام - 1قسمت  (HPLC) به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال Aاندازه گیری ویتامین -مواد غذایی 

روش آزمون-سیس رتینول - 13ترانس و 
13394-111393

22-4
روش -کاروتن - اندازه گیری بتا- 2قسمت -  به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باالAاندازه گیری ویتامین - مواد غذایی 

آزمون
13394-21389

135781389روش های آزمون- ویژگی ها- مکمل ویتامینی و معدنی - خوراک دام 22-5

22-6
یا ارگو  (D3)اندازه گیری کوله کلسیفرول -  به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باالDاندازه گیری ویتامین - مواد غذایی 

(D2)کلیسفرول 
135791389

22-7
-توکوفرول ها-گاما و دلتا-بتا -اندازه گیری آلفا - به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باالEاندازه گیری ویتامین -مواد غذایی 

روش آزمون
1367011392

163221391روش آزمون- (HPLC) باکروماتوگرافی مایع با کارایی باالk1اندازه گیری ویتامین -مواد غذایی 22-8

175711392به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال (شامل اشکال گلیکوزیله شده) b6اندازه گیری ویتامین -مواد غذایی 22-9

(تمامی استانداردهاتشویقی اند)غذاهای رژیمی  و سایر ویتامین ها 



175721392 به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باالb1اندازه گیری ویتامین -مواد غذایی 22-10

238721386ویژگی ها-مکمل های ویتامینی و معدنی-خوراک طیور22-11

285001367 در شیر خشک مخصوص تغذیه اطفالCروش اندازه گیری ویتامین 22-12

285301367 در شیر خشک مخصوص تغذیه اطفالb1روش اندازه گیری ویتامین 22-13

285401373 در شیر خشک مخصوص تغذیه اطفالB2روش اندازه گیری ویتامین 22-14

296901368آیین کار برای حفظ و نگهداری ویتامینها در فرآیند مواد غذایی22-15

22-16
ریبوفالوین، پیریدوکسین، نیاسین و اسید فولیک در مکمل های ویتامینی خشک به روش کروماتوگرافی مایع - اندازه گیری تیامین 

با کارایی باال
533301380

560901380) روش متداول( - ) ویتامین ث(گیری اسید اسکوربیک  اندازه- ها، سبزیها و فرآوردههای آنها  میوه22-17

568701380بوسیله دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی باالAروش آزمون ویتامین  - غذای شیرخوار بر پایه شیر 22-18

A57811379روش آزمون ویتامین-غذاهای رژیمی22-19

111389-5817روش رنگ سنجی-1قسمت -Aاندازه گیری مقدار ویتامین -شیر خشک بدون چربی22-20

21389-5817روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-2قسمت - Aتعیین مقدار ویتامین -شیر خشک بدون چربی22-21

61511380 درغذاهای رژیمیdروش اندازه گیری ویتامین -رژیم های غذایی22-22

714901382روش های آزمون (اسپکتروفتومتری) به روش بیناب سنجی Aاندازه گیری ویتامین - مکمل های ویتامینی 22-23

715001382روش آزمون- به روش فلوریمتری  (ریبوفالوین) 2Bاندازه گیری ویتامین - مکمل های ویتامینی 22-24

743201383روش آزمون – به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال Aاندازه گیری مقدار ویتامین  –خوراک دام و طیور 22-25

743401383 به روش کروماتوگرافی مایع با کارآئی باالEاندازه گیری مقدار ویتامین -خوراک دام و طیور22-26

88141385 روش آزمونAاندازه گیری ویتامین (مارگارین)کره گیاهی 22-27

92691386 با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارآرایی باالdتعیین میزان ویتامین -شیر خشک بدون چربی 22-28

439001377اندازه گیری آسپار تام در فرآوردههای رژیمی به روش کروماتوگرافی مایع با کارآئی باال22-29

446801377برچسب گذاری غذاهای رژیمی بسته بندی شده22-30

463001377روش اندازه گیری سوربیتول در فرآوردههای رژیمی22-31



504801378روش اندازه گیری پتاسیم اسسولفام درفرآورده های رژیمی22-32

55091379روش اندزاه گیری مقدار آهن کل در غذاهای رژیمی-غذاهای رژیمی22-33

A57811379روش آزمون ویتامین-غذاهای رژیمی22-34

61511380 درغذاهای رژیمیdروش اندازه گیری ویتامین -رژیم های غذایی22-35

715201382ویژگی ها- غذاهای رژیمی خیلی کم انرژی به منظور کاهش وزن - غذاهای آماده و  از پیش بسته بندی شده 22-36

725101382ویژگی ها- موادغذایی رژیمی مخصوص بامیزان نمک طعام کم 22-37

794801383غذاهای بدون گلوتن22-38

23
سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

770401383آیین کار بهداشتی –از برداشت تا بسته بندی و انبار داری   –بادام زمینی23-1

805911393آیین کار-کالیبراسیون پایه ای ویسکومترهای مرجع و روغن های با ویسکوزیته استاندارد23-2

809611384آیین کار –انبار کردن  –ترب کوهی 23-3

83011387آیین کار-نگهداری در سردخانه - میوه ها و سبزی ها23-4

84521384آیین کار- تولید کنجاله سویا در واحدهای روغن کشی- خوراک دام23-5

85741384آیین کار-نگهداری سرد و ترابری سردخانه ای-خربزه-میوه ها 23-6

864521396آیین کار-ذخیره سازی و حمل و نقل به صورت فله-روغن ها و چربی های خوراکی23-7

86891385آیین کار بهداشتی-مغزهای درختی23-8

87281381آیین کاربرد بهینه علف کش های متداول-حبوبات 23-9

87291381آیین کاربرد بهینه علف کش های متداول-غالت 23-10

89251385آیین کار-تعیین اثر بسته بندی بر محصوالت غذایی و آشامیدنی در طی انبارش -بسته بندی 23-11

93551386آیین کار بهداشتی تولید و بسته بندی-چای 23-12

93901386آیین کار-ایمنی و آلودگی زدایی-آزمایشگاه مایکوتوکسین ها23-13

(تمامی استانداردهاتشویقی اند)آیین کار 



93931386آیین کار بهداشتی-انجیر خشک23-14

94611369آیین کار نگهداری سیب در سردخانه23-15

94711386 آیین کار بهداشتیb1پیشگیری و یا کاهش آفالتوکسین -خوراک دام23-16

96111386آیین کار-فرآوری ،جابجایی و یخ زدن در کشتی ماهیگیری در دریا-ماهی و فرآورده های آن23-17

96121386آیین کار-فرآوری ،جابجایی و یخ زدن در کارگاه فراوری و سردخانه ساحل-ماهی و فرآورده های آن23-18

96551386آیین کار بهداشتی-شیر و فرآورده های آن 23-19

98691386تولید و بسته بندی-آیین کار فراوری -ناگت مرغ آماده مصرف منجمد23-20

98861386آیین کار-حفاظت و جابجایی نمونه های آب-آب23-21

23-22
نگهداری باکتری ،قارچ ها،آغازیان ، ویروس ها، عناصر ژنتیکی و بافت های حیوانی و گیاهی به روش انجماد ، -میکروبیولوژی

آیین کار-خشک کردن تصعیدی و دمای پایین 
98941386

101361386آیین کار بهداشتی-سس مایونز و سس های ساالد23-23

105281386آیین کار تهیه و تولید-دوغ 23-24

107551386آیین کار-استخراج تانن از مواد خام و محصوالت جانبی -تانن ها23-25

107561387آیین کار-تانن های نمونه برداری از مواد گیاهی حاوی تانن 23-26

109281387آیین کار-نگهداری در سردخانه -نان ،شیرینی آردی و خمیر آن ها23-27

116941387آیین کار برداشت-گیاهان خودرو(زیستی)محصوالت ارگانیک 23-28

121771388آیین کار- تخم فرآوری شده ماهیان استخوانی 23-29

121831388تولید و بسته بندی-آیین کار فراوری-فرآورده های منجمد آماده مصرف مرغ23-30

122591388آیین کار - Aعملیات انبار داری مناسب برای کاهش آلودگی به اکراتوکسین -غالت 23-31

125851388آیین کار آماده سازی، فراوری و بسته بندی- ناگت میگو و میگوی سوخاری آماده منصرف منجمد23-32

125911388آیین کار- نگهداری در سردخانه  -(پاپایا)میوه خربزه درختی 23-33

125921388آیین کار-نگه داری در سرد خانه - میوه چیکو23-34

125931388آیین کار-نگه داری در سرد خانه - میوه گواوا23-35



126401389نشانه گذاری و بارگیری فرآورده های فوالدی برای حمل و نقل- آیین کار بسته بندی 23-36

128491386آیین کار واحدهای تولید نمک- نمک خوراکی 23-37

131211389آیین کار-(PCB)روش نمونه برداری برای آزمون دیوکسین ها و دیوکسین شبه بی فنیل چند کلره- مواد غذایی23-38

132011389آیین کار –داری های غذایی و نوشیدنی در طی دوره نگهبندی بر فرآوردهتعیین تاثیرات بسته23-39

135271389آیین کار بهداشتی- تولید پنیر اولیه 23-40

135321389آیین کار- روش های نمونه برداری برای آزمون نیترات ها-غالت و غذای کودک -سبزیجات -مواد غذایی 23-41

23-42
- کاهش آلودگی هیدروکربن های چند حلقه ای آروماتیک ناشی از فرایندهای دود دادن و خشک کردن مستقیم -مواد غذایی 

آیین کار
135331389

23-43
سایر دانه های روغنی و مغز هسته زرد آلو و مشتقات آن ها برای -بادام زمینی - نمونه برداری از مغزهای درختی-مواد غذایی 

آیین کار- آزمون آفالتوکسین 
135341389

136911389آیین کار- نگهداری در سرد خانه - هلو23-44

137061389آیین کار-ماهی نمک سود شده و ماهی نمک سودشده خشک23-45

162181391آیین کار- عملیات بهداشتی گوشت23-46

166741391آیین کار بهداشتی تولید-ترشی ها و شورها23-47

169611392آیین کار-نگه داری در سردخانه -کلم 23-48

169871392آیین کار-نگه داری در سردخانه -گوشت شتر مرغ 23-49

172911389آیین کار- نگهداری در سردخانه -گیالس 23-50

175711389آیین کار- نگهداری در سردخانه -هویج23-51

183631388اصول کلی بهداشت در مواد غذایی- آیین کار 23-52

190481393آیین کار-حمام ضد کنه گوسفند و بز23-53

201071394آیین کار بهداشتی تولید-کنسرو مرغ23-54

201311389آیین کار- نگهداری در سردخانه - اسفناج23-55

202121394آیین کار تولید-روغن کشی از میوه زیتون23-56



233901362(فرمیکاسیون)آیین کار ضدعفونی خشکبار و حبوبات 23-57

249301364آیین کاربرد ضدعفونی غالت23-58

260611392آیین کار تولید بهداشتی-آب معدنی طبیعی 23-59

260801373آیین کار برداشت پیاز و نگهداری آن23-60

268111378آیین کار اندازه گیری دمای غالت و حبوبات در سیلوها23-61

278401366آیین کار نگهداری سیب زمینی در فضای آزاد23-62

284701368آیین کار نگهداری انگور در سردخانه23-63

296901368آیین کار برای حفظ و نگهداری ویتامین ها در فرآیند مواد غذایی23-64

303901369آیین کار فرآیند انجماد مواد غذایی و عرضه آن23-65

310201374آیین کاربرد پرتودهی ادویه23-66

320011378آیین کار واحدهای تولیدکننده ماکارونی23-67

324801371آیین کار استفاده از دستگاه آمیلوگراف جهت تعیین فعالیت آنزیماتیک گندم و چاودار23-68

328011392آیین کار تولید –عرقیات گیاهی 23-69

337201373آیین کار و بهداشت نگهداری و حمل و نقل قارچهای تازه خوراکی پرورشی23-70

339901373آیین کار روش چیدن کاال در سردخانه مواد غذایی23-71

340201373آیین کار شرایط بهداشتی تولید و جابجایی یخ برای مصرف خوراکی انسان23-72

344611393آیین کار-نگه داری در سرد خانه -سیر 23-73

348411373آیین کار بهداشتی و فنی مرغداریهای صنعتی23-74

349601375آیین کار نگهداری و عرضه تخم مرغ خوراکی23-75

349901375پیش و پس از کشتار, بهداشتی مرغ و خروس, آیین کار بازرسی فنی23-76

352401373آیین کار نگهداری واتربری لوبیا سبز در سردخانه23-77

353601373آیین کار شستشو و ضدعفونی تجهیزات و دستگاههای تهیه بستنی23-78

353701373آیین کار شستشو و ضدعفونی وسایل و تجهیزات مربوط به تهیه و حمل و نقل شیرهای تغلیظ شده و شیرهای خشک23-79



353801373آیین کار شستشو و ضد عفونی دستگاههای تهیه ماست و بسته بندی آن23-80

354001373آیین کار شستشو و ضدعفونی دستگاههای پنیرسازی و پنیر بعمل آمده و بسته بندی آن23-81

355001373آیین کار شیردوشی23-82

357501374آیین کار تولید انواع فطعات سیب زمینی سرخ شده در روغن23-83

358801374آیین کار و ترابری گوجه فرنگی در سردخانه23-84

361301374آیین کار تهیه مغز گردو از برداشت تا بسته بندی23-85

365601374آیین کار تولید کشک23-86

366201374آیین کار آماده سازی و نگهداری تخم مرغ جوجه کشی23-87

366301374آیین کار عرضه جوجه یک روزه23-88

367301374 هفته گوشتی و تخمگذار3آیین کار پرورش و نگهداری جوجه یکروزه تا 23-89

369001374آیین کار بهداشتی واحدهای تولید کننده نوشابه گازدار23-90

369701374آیین کار نگهداری و ترابری هندوانه در سردخانه23-91

369801374آیین کار نگهداری و ترابری کلم پیچ در سردخانه23-92

376601375آیین کار بهداشتی تجهیزات و لوازم مورد مصرف در صنایع غذایی23-93

383601375آیین کار نگهداری، پخش و عرصه گوشت طیور23-94

389501375آیین کار نگهداری و ترابری کاهو در سردخانه23-95

409801376آیین کار نگهداری توت فرنگی در سردخانه23-96

421501376آیین کار نگهداری و ترابری سبزیهای ریشه ای در سردخانه23-97

427301376آیین کار نگهداری، پخش و عرضه گوشت کله، زبان و مغز گاو23-98

438921394آیین کار بهداشتی-ادویه و گیاهان خوشبوی خشک شده -فرآورده های کشاورزی 23-99

453701377آیین کار قطعه بندی الشه گاو و گاومیش23-100

455101377آیین کار نگهداری پیاز23-101

460701377آیین کار پخش و عرضه گوشت گاو و گاومیش23-102



460801377آیین کار نگهداری گوشت گاو و گاومیش23-103

461101377آیین کار مهر کردن الشه های گوسفند و بز23-104

461401377آیین کار مهر کردن الشه های گاو و گاومیش23-105

461501377آیین کار نگهداری سیب زمینی با هوادهی مصنوعی23-106

477401378غذاهای اسید ی و کم اسید- بندی اسپتیک  آیین کار بهداشتی تولید و بسته23-107

483001378 کار نگهداری دل، جگر و قوله گوسفند و بز آیین23-108

483201378سازی دل، جگر و قلوه گوسفند و بز آیین کار آماده23-109

487101378آیین کار برش الشه منجمد گاو وگاومیش23-110

487201378آیین کار بازرسی فنی بهداشتی گاو  گاومیش زنده پیش از کشتار، در کشتارگاه23-111

487511378آیین کار برش الشه گاو و گاومیش23-112

487601378آیین کار برش الشه گوسفند و بز23-113

497301378آیین کار نگهداری و ترابری گیالس و آلبالو در سردخانه23-114

497401378شده آیین کار نگهداری سیب در هوای کنترل23-115

503601378سازی و فرآوری گوشت طیور های آماده آیین کار بهداشت فردی کارکنان محل23-116

503701378سازی و فرآوری گوشت طیور آیین کار بهداشتی آماده23-117

503801378سازی و فرآوری گوشت طیور آیین کار بهداشتی وسایل و تجهیزات آماده23-118

50611387آیین کار-نگهداری در سردخانه -شیر و فرآورده های آن 23-119

559201380آیین کار کنترل استفاده از داروهای دامی- داوهای دامی 23-120

56321379آیین کار نگهداری به در سرد خانه23-121

576201380آیین کار تولید- ای  خیار و گوجه فرنگی گلخانه23-122

630511394آیین کار بهداشتی-(به غیر از آب معدنی )آب آشامیدنی بسته بندی شده 23-123

63280آیین کار بهداشتی تولید –پودر نوشیدنی فوری 23-124

63971380آیین کار مصرف بهینه کودهای شیمیایی متداول-غالت23-125



641101381(دل ، جگر و سنگدان)مرغ تازه   آیین کار بسته بندی و نشانه گذاری اندرونه خوراکی 23-126

67590آیین کار- استفاده از آغازگر در تولید پنیر - شیر و فرآورده های آن 23-127

67630آیین کارتولید- شکر23-128

67970آیین کار- در تولید سوریمی منجمد  (HACCP)راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی  –آبزیان 23-129

23-130
آیین - در تولید آبزیان پرورشی (HACCP)راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی  –آبزیان پرورشی 

کار
67980

69211386آیین کار-گوشت،مرغ،تخم مرغ و ماهی،نگهداری در سردخانه23-131

704201378آیین کار- کاهش ضایعات برداشت گندم و جو –غالت و فرآورده های آن 23-132

713601382آیین کار بهداشتی- خشک کردن سبزی ها - میوه ها و سبزی ها 23-133

716601382تانن ها ـ تهیه محلول عصاره های مایع تاننی گیاهی آیین کار23-134

716701382تاننی گیاهی ـ آیین کار (جامد، خمیری و پودر شده)تانن ها ـ تهیه محلول عصاره های 23-135

721501381میوه های خشک ـ آیین کار تولید بهداشتی23-136

24
سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

11388-12192مسئولیت های کارکنان- راهنمای کلی برای کارکنان آزمایشگاه ارزیابی حسی قسمت اول - ارزیابی حسی24-1

21388-12192استخدام و آموزش رهبران گروه ارزیابی- راهنمای کلی برای کارکنان آزمایشگاه ارزیابی حسی قسمت دوم- ارزیابی حسی24-2

128321389واژه نامه- ارزیابی حسی 24-3

182941393راهنمایی هایی برای پایش عملکرد یک گروه ارزیابی حسی کمی-روش شناسی-ارزیابی حسی24-4

185441393روش بررسی حساسیت چشایی-روش شناسی -ارزیابی حسی24-5

1868911395روش آزمون-ارزیابی حسی-روغن زیتون 24-6

197111394راهنمای انتخاب ،تعلیم،آموزش و پایش ارزیابان حسی و ماهر روغن زیتون بکر-ارزیابی حسی روغن زیتون24-7

214011395راهنما-روش های ارزیابی حسی برای تعیین عمر مفید حسی محصوالت مصرفی 24-8

(تمامی استانداردهاتشویقی اند)ارزیابی حسی 



344311395راهنمای استفاده از مقیاس های پاسخ دهی کمی-ارزیابی حسی24-9

435811394رده بندی-روش شناسی -ارزیابی حسی24-10

469101378دهی اصول کل ارزیابی حسی شیر و فرآوردههای آن با روش نمره24-11

469201378دهی ارزیابی حسی کره با روش نمره24-12

469301378دهی ارزیابی حسی شیرخشک با روش نمره24-13

493601378روش ارزیابی حسی شیر مایع24-14

493701378روش ارزیابی حسی بستنی24-15

493801378روش ارزیابی حسی پنیر24-16

493901378روش ارزیابی حسی خامه24-17

494001378روش ارزیابی حسی فرآورده های تخمیر شده شیر24-18

693311393راهنما-رنگ فرآورده ها-ارزیابی حسی-آزمون های حسی 24-19

741201383روش آزمون –ارزیابی حسی –روغن ها و چربی های خوراکی 24-20

743101381راهنمای ارزیابی حسی در آزمایشگاه –ماهیان ، سخت پوستان و نرمتنان 24-21

91701386روش شناسی راهنمای عمومی برای ایجاد و ترسیم نمودار توصیف حسی- ارزیابی حسی24-22

113011387شیشه آزمون چشایی روغن زیتون-وسایل -آنالیز حسی24-23

120421388روش متداول-قسمت دوم -تخمین کیفیت پخت با آزمون های حسی -انواع ماکارونی از سمولینای گندم دوروم24-24

24-25
مزه و طعم براساس روش انتخاباجباری سه - راهنمایی عمومی برای اندازه گیری آستانه های بو- روش شناسی - آ زمون حسی 

گزینه ای
139651389

167201391اریابی حسی گرمی فلفل قرمز تند24-26

298111386آزمون دوتایی-روش شناسی-آزمون حسی24-27

342221395راهنمای عمومی برای طرح اتاق های آزمون-تحلیل حسی 24-28

342311390آزمون سه تایی-روش شناسی - تجزیه حسی24-29

344211387راهنمای عمومی-روش شناسایی-آزمون حسی24-30



344311395راهنمای استفاده از مقیاس های پاسخ دهی کمی-ارزیابی حسی24-31

358001374تشخیص عطر و طعم, روش های نموداری, روش شناسایی, آزمون حسی24-32

358101374دستگاهها و لیوان برای آزمون چشایی فرآوردههای مایع,آزمون حسی24-33

372001374آزمون حسی راهنمای تهیه نمونه هایی که آزمون مستقیم حسی آنها انجام پذیر نمیباشد24-34

408511387برای آزمون های حسی-آماده سازی نمونه-قهوه خام24-35

435701377(آزمون نمونه غیر الف- آزمون نمونه الف )روش شناسی - آزمون حسی 24-36

24-37
 95/11/25مورخ 1563این استاندارد در اجالسیه شماره -روش های آزمون حسی راهنمای کلی شناخت روش های آزمون حسی

.جایگزین آن گردیده است21799ابطال گردیده و استاندارد شماره 
498601380

24-38
این استاندارد در اجالسیه -کارشناسان: بخش دوم- راهنمای کلی برای گزینش، آموزش و نظارت بر ارزیابیها - آزمون حسی 

.جایگزین آن گردیده است21799 ابطال گردیده و استاندارد شماره 95/11/25مورخ 1563شماره 
498701379

217991395راهنمایی های کلی برای گزینش ،آموزش و پایش ارزیاب های برگزیده و ارزیاب های متخصص حسی-آزمون حسی 24-39

693311393راهنما-رنگ فرآورده ها-ارزیابی حسی-آزمون های حسی 24-40

741201383روش آزمون –ارزیابی حسی –روغن ها و چربی های خوراکی 24-41

76851383روش های ارزیابی تغییرات بو ومزه ماده غذایی در اثر بسته بندی-تجزیه و تحلیل حسی24-42

809511393آشنایی و آموزش ارزیاب ها در آشکار سازی و تشخیص بوها-روش شناسی -تجزیه و تحلیل حسی24-43

84371384ـآزمون دواز سه-روش شناسی-آزمون حسی24-44

90331384تخمین کیفیت پخت اسپاگتی به روش تجزیه حسی-سمولینای گندم دوروم و فرآورده های خمیری24-45

91701386روش شناسی راهنمای عمومی برای ایجاد و ترسیم نمودار توصیف حسی- ارزیابی حسی24-46

94401386نمودار بافت-روش شناسی-آزمون حسی24-47

25
سال تصویبتجدید نظرشماره استانداردموضوعردیف

123561388واژه نامه-عملیات بهداشتی گوشت 25-1

واژه نامه



125881388واژه نامه-  میوه ها و سبزی های تازه 25-2

128321389واژه نامه- ارزیابی حسی 25-3

130191389واژه نامه- کاربرد مواد شیمیایی در کشاورزی25-4

133251389واژه نامه-(ایران گپ)عملیات خوب کشاورزی ایران 25-5

202131394واژه نامه-مواد معطر طبیعی 25-6

275021393واژه نامه-وانیل 25-7

342421395واژه نامه-غالت 25-8

359901374استاندارد واژه نامه چای سیاه25-9

383301375(تعاریف و اصطالحات)واژه نامه صنعت مرغداری 25-10

101378-4890قسمت اول-  نامه سبزیها  استاندارد واژه25-11

49601377واژه نامه ظروف شیشه ای25-12

49671377واژه نامه آزمون های غیر مخرب25-13

506001378واژه نامه مانده آفت کشها25-14

559101380واژه نامه- باقی مانده داروهای دامی 25-15

101380-5711فهرست الفبایی و موضوعی- بخش یک - واژه نامه - آب 25-16

201379-5711آب در طبیعت، نمونه برداری- بخش دو - واژه نامه - آب 25-17

301380-5711بخش سه   آب آشامیدنی، آب صنعتی، فاضالب- واژه نامه - آب 25-18

401381-5711بیولوژی، میکروبیولوژی- بخش چهارم - واژه نامه - آب 25-19

51378-5711شیمیایی و آمار-بخش پنجم -واژه نامه -آب25-20

65980واژه نامه- میکروبیولوژی مواد غذایی 25-21

688201382آفت کش ها  ـ واژه نامه25-22

740801383واژه نامه- پرورش و نگهداری - طیور25-23

791801383واژه نامه –پودر ماهی 25-24



88101385واژه نامه-زیست پاالیی-بیوتکنولوژی25-25

881111392واژه نامه-تاثیرات زیستی و سرنوشت محیطی -زیست فناوری 25-26

89321385واژه نامه-کربن فعال25-27

92851386واژه نامه-طیور25-28

92861386واژه نامه-دام25-29

94901386واژه نامه-فرآیندهای غشایی میکروفیلتراسیون،اولترافیلتراسیون،نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس 25-30

94991386واژه نامه(زیستی)کشاورزی ارگانیک25-31

95251386واژه نامه-تجهیزات خدماتی مواد غذایی 25-32

96101386واژه نامه-فرآوری ،جابجایی و یخ زدن -ماهی و فرآورده های آن25-33

97121386واژه نامه-زیست تخریب پذیری وسمیت بومی روغن های روان کننده -یبوتکنولوژی25-34

26
موضوعردیف

شماره 

استاندارد
سال تصویبتجدید نظر

100831386راهنمای سیستم های کنترل واردات مواد غذایی26-1

102571386پوست کن های سبزی الزامات ایمنی وبهداشتی-ماشین های فرآیند مواد غذایی 26-2

107631387استخراج اسید نوکلئیک-روش های ردیابی ارگانیسم های تغییر ژنتیکی یافته و فرآورده های حاصل از آنها-مواد غذایی 26-3

1100011392الزامات تولید، فراوری ، بازرسی و صدور گواهی ، برچسب گذاری و بازار رسانی مواد غذایی ارگانیک26-4

110901387راهنمای طراحی،اجرا،ارزیابی و تایید صالحیت سیستم های بازرسی و گواهی کردن برای واردات و صادرات مواد غذایی26-5

110911387راهنمای عقد توافق نامه های هم تراز در مورد سیستم های بازرسی و گواهی کردن واردات و صادرات مواد غذایی26-6

111001387آئین کار-شبیه دی اکسین  (PCBs)پیشگیری و کاهش آلودگی مواد غذایی و خوراک دام به دی اکسین و بی فنیل های چند کلردار 26-7

111291387اندازه گیری سیکالمات به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-مواد غذایی 26-8

111301387کا،آسپارتام و ساخارین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-اندازه گیری آسه سولفام-مواد غذایی 26-9

سایر استاندارد های غذایی



112431387 به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باالCاندازه گیری ویتامین -مواد غذایی 26-10

114991387نحوه صحیح نگهداری آماده سازی و توزیع مواد غذایی در منطقه آسیب دیده-شرایط بحرانی 26-11

115401387راهنما-کاربرد مواد طعم دهنده -مواد غذایی 26-12

115431387راهنما-تعیین میزان مونومر وینیل کلراید و آکریلونیتریل در مواد غذایی و بسته بندی 26-13

115441387آیین کار-اقدامات به منظور کاهش آلودگی مواد غذایی به مواد شیمیایی از مبدا26-14

1155311392راهنمای کاربرد اصول کلی بهداشت مواد غذایی برای کنترل لیستریا مونوسایتوژنز-مواد غذایی 26-15

116181387روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای-اندازه گیری میزان کلسیم -(شامل صنایع غذایی)پلی فسفات ها برای مصارف صنعتی 26-16

26-17
روش های کمی مبتنی بر اسید -روش های ردیابی ارگانیسم های تغییر ژنتیکی یافته و محصوالت حاصل از آن ها -مواد غذایی 

نوکلئیک
1178611395

26-18
-روش های مبتنی بر اسید نوکلئیک برای ردیابی ارگانیسم های تغییر ژنتیکی یافته و محصوالت حاصل از آنها -مواد غذایی 

11786یا9617،10763اطالعات موردنیاز برای الحاق روش های مبتنی بر اسید نوکلئیک به استانداردهای ملی ایران 
117941387

118261387ردیابی محصول به عنوان ابزاری در سیستم بازرسی مواد غذایی و صدور گواهی-اصول قابلیت ردیابی 26-19

122431388راهنما-صحه گذاری اقدامات کنترلی ایمنی غذایی 26-20

122441388راهنما- اصول تبادل اطالعات در وضعیت های اضطراری ایمنی غذایی26-21

125481388الزامات ایمنی و بهداشتی-برش دهنده های نان -ماشین آالت فراوری مواد غذایی 26-22

125491388الزامات ایمنی و بهداشتی- ماشین های تزریق مواد عمل آوری گوشت - ماشین های فراوری مواد غذایی 26-23

125521388الزامات- مدیریت بهداشت در تولید بسته بندی برای مواد غذایی - بسته بندی 26-24

126231388الزامات ایمنی و بهداشتی- برش دهنده های نان - ماشین آالت فراوری مواد غذایی 26-25

128411386روش عیار سنجی- اندازه گیری بنزوات سدیم - مواد غذایی 26-26

131211389آیین کار-(PCB)روش نمونه برداری برای آزمون دیوکسین ها و دیوکسین شبه بی فنیل چند کلره- مواد غذایی26-27

26-28
در جو و قهوه برشته شده به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال و تخلیص به وسیله Aتعیین مقدار اکراتوکسین- مواد غذایی

روش آزمون- ستون ایمونوافینیتی
131221389

133221389آئین کار- پیشگیری و کاهش آلودگی سرب- مواد غذایی 26-29



11389-13323مالحظات عمومی- 1قسمت - ردیابی آلرژن های غذایی توسط روش های ایمونولوژیکی - مواد غذایی 26-30

26-31
اندازه گیری رتینول تمام - 1قسمت  (HPLC) به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال Aاندازه گیری ویتامین -مواد غذایی 

روش آزمون-سیس رتینول - 13ترانس و 
13394-111393

26-32
روش -کاروتن - اندازه گیری بتا- 2قسمت -  به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باالAاندازه گیری ویتامین - مواد غذایی 

آزمون
13394-21389

26-33
دانه های - 1تعیین مقدار نیتروژن کل به وسیله احتراق طبق اصل دوماس و محاسبه مقدار پروتئین خام قسمت - فرآورده های غذایی 

روغنی و خوراک دام و طیور
13482-11389

26-34
غالت - 2قسمت -تعیین مقدار نیتروژن کل بوسیله احتراق طبق اصل دوماس و محاسبه مقدار پروتئین خام-فرآورده های غذایی

،حبوبات و فرآورده های غالت آسیاب شده
13482-21393

135321389آیین کار- روش های نمونه برداری برای آزمون نیترات ها-غالت و غذای کودک -سبزیجات -مواد غذایی 26-35

26-36
- کاهش آلودگی هیدروکربن های چند حلقه ای آروماتیک ناشی از فرایندهای دود دادن و خشک کردن مستقیم -مواد غذایی 

آیین کار
135331389

26-37
سایر دانه های روغنی و مغز هسته زرد آلو و مشتقات آن ها برای -بادام زمینی - نمونه برداری از مغزهای درختی-مواد غذایی 

آیین کار- آزمون آفالتوکسین 
135341389

26-38
یا ارگو  (D3)اندازه گیری کوله کلسیفرول -  به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باالDاندازه گیری ویتامین - مواد غذایی 

(D2)کلیسفرول 
135791389

136691389( HPLC)بیوتین با روش کروماتو گرافی مایع با کارایی باال- اندازه گیری دی - مواد غذایی26-39

26-40
-توکوفرول ها-گاما و دلتا-بتا -اندازه گیری آلفا - به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی باالEاندازه گیری ویتامین -مواد غذایی 

روش آزمون
1367011392

26-41
- آلومینیوم باز پخت شده و ورق نازک آلیاژ آلومینیوم به عنوان الیه نفوذ ناپذیر نرم در تماس با مواد غذایی و کاربردهای دیگر

ویژگی ها
137351389

121389-13737روش آزمون- مهاجرت کل در دماهای پایین-12قسمت- پالستیک ها- مواد و محصوالت در تماس با مواد غذایی26-42

LAL/GNB137731389غربال گری میکروبیولوژی برای مواد غذایی پرتودیده با استفاده از روش -خوراک دام26-43



11389-13774مالحظات کلی-1قسمت-ردیابی آلرژن های غذایی با روش های بیولوژی مولکولی-موادغذایی26-44

26-45
 DNAآشکار سازی یک توالی اختصاصی - 2قسمت -آشکار سازی آلرژن های غذایی با روش بیولوژی مولکولی -مواد غذایی 

در سوسیس پخته شده با روش واکنش زنجیره ای پلیمر از هم زمان (آپیوم گراوئولنس )کرفس 
13774-21393

138101389اصول کلی و الزامات پایه برای طراحی و پیاده سازی سیستم-قابلیت ردیابی در زنجیره خوراک دام وموادغذایی26-46

138111389الزامات نهادی ممیزی کننده و گواهی کننده  سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی- سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی 26-47

139241389پاکت های حمل و نقل مواد غذایی- پاکت های کاغذی 26-48

11389-13963تولید مواد غذایی-1قسمت -برنامه های پیش نیاز برای ایمنی مواد غذایی 26-49

21394-13963کیترینگ- 2قسمت -برنامه های پیش نیاز ایمنی مواد غذایی 26-50

31394-13963کشاورزی-3قسمت -برنامه های پیش نیاز برای ایمنی مواد غذایی 26-51

41394-13963واحدهای تولید بسته بندی مواد غذایی- 4برنامه های پیش نیاز برای ایمنی مواد غذایی قسمت 26-52

61395-13963تولید خوراک دام و طیور و غذای حیوانات- 6قسمت -برنامه های پیش نیاز برای ایمنی مواد غذایی 26-53

21389-13976الزامات بهداشتی- 2قسمت - مفاهیم پایه - ماشین آالت فراوری مواد غذایی26-54

139771389راهنمای انتخاب جنس قطعات در تماس با مواد غذایی- ماشین آالت فراوری مواد غذایی 26-55

140931393(تجدینظر سوم)ویژگی ها و روش های آزمون-ظروف شیشه ای مخصوص بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی 26-56

1386141231389 سال 22000راهنمای کاربرد استاندارد ایران ایزو -سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی 26-57

143441390راهنما-اصول کاری تجزیه و تحلیل احتمال وقوع خطر برای دستیابی به ایمنی مواد غذایی 26-58

143601390روش آزمون-اندازه گیری فوالت با روش سنجش میکروبیولوژیک -مواد غذایی 26-59

144041390تعیین شاخص گلیسمی و توصیه هایی برای طبقه بندی غذاها-فرآورده های غذایی 26-60

26-61
اندازه گیر پاتولین در آب میوه و پوره های میوه ای برای استفاده نوزادان و کودکان به روش کروماتوگرافی مایع با -مواد غذایی 

مایع و استخراج فاز جامد و آشکار ساز فرابنفش- کارایی باال با پاک سازی تفکیک مایع
145541390

145551390اندازه گیری همزمان نه شیرین کننده به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال و آشکار ساز پراکندگی نور تبخیری-مواد غذایی26-62

26-63
 در غذاهای بر پایه غالت برای نوزادان و کودکان به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی Aاندازه گیری اکراتوکسین -مواد غذایی 

روش آزمون-باال با پاک سازی ستون ایمونوآفینیتی وآشکار سازی فلوئورسانس
145561390



26-64
اندازه گیری قلع به وسیله اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای و کروه گرافیتی پس از -اندازه گیری عناصر کم مقدار-مواد غذایی 

هضم فشاری
145571390

149481391طرحی برای استاندارد نمونه برداری از یک بهر-فرآورده های غذایی و کشاورزی 26-65

26-66
آلکیل سیکلو - 2طیف نمایی جرمی -آشکار سازی مواد غذایی پرتو دیده حاوی چربی با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی

روش آزمون-بوتانون ها
160341391

160351391روش آزمون -(ESR)آشکار سازی مواد غذایی پرتو دیده حاوی بلورهای قند با استفاده از طیف نمایی تشدید اسپین الکترون 26-67

160361391روش آزمون-آشکار سازی مواد غذایی پرتو دیده حاوی چربی با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی هیدروکربن ها26-68

160531391آیین کار-تحلیل هزینه چرخه عمر تجهیزات خدمات غذایی تجاری26-69

26-70
الزامات توسعه ، صحه گذاری و روش کنترل روزمره فرایند پرتودهی با استفاده از پرتوهای یون ساز برای -پرتو دهی مواد غذایی

تیما مواد غذایی
160661391

165811391ویژگی ها و روش آزمون-درزگیرهای نهان - 1قسمت -درزگیرهای مورد مصرف در بسته بندی فلزی مواد غذایی و آشامیدنی 26-71

167111391(ESR)تشخیص غذاهای پرتو دیده حاوی استخوان با روش طیف بینی رزونانس اسپین الکترون -مواد غذایی 26-72

167121391اندازه گیری ایزومالت ، الکتیتول،مالتیتول ، مانیتول ،سوربیتول و زایلیتول در مواد غذایی-مواد غذایی 26-73

167131391(ICP-MS)اندازه گیری ید با روش طیف سنجی جرمی پالسمای جفت شده القایی -اندازه گیری عناصر کم مقدار -مواد غذایی 26-74

167141391اندازه گیری سدیم و منیزیم با طیف سنجی جذب اتمی شعله ای پس از هضم به کمک ریز موج ها-اندازه گیری عناصر کم مقدار -مواد غذایی 26-75

11391-16721مالحظات کلی- 1قسمت -اندازه گیری مقدار نیترات و یا نیتریت-مواد غذایی 26-76

26-77
اندازه گیری آرسنیک کل با روش طیف سنجی جذب اتمی تولید هیدرید - اندازه گیری عناصر کم مقدار -مواد غذایی

(HGAAS) پس از خاکستر سازی خشک
167221391

167231391(GC/MS)طیف سنجی جرمی -دیول با کروماتوگرافی گازی- 2و 1-مونوکلر وپروپان - 3اندازه گیری -مواد غذایی26-78

26-79
درزگیرهای آشکار پالستی سولها ویژگی ها و - 2درزگیر های مورد مصرف در بسته بندی فلزی مواد غذایی و آشامیدنی قسمت 

روش های آزمون
168891392



26-80

و یا - طیف سنجی جرمی- اندازه گیری میزان باقی مانده آفت کش ها به روش کروماتوگرافی گازی- مواد غذایی با منشاء گیاهی

جداسازی استو نیتریلی و پاکسازی با فاز جامد پخشی -طیف سنجی جرمی متوالی پس از استخراج - کروماتوگرافی مایع 

(dispersive)- روش آزمون-روش کچرز

170261392

170331392آئین کار- و بنزو آلفا پیرنMCPD-3روش های نمونه برداری برای کنترل رسمی فلزات سنگین ، -مواد غذایی 26-81

173801392مالحظات کلی و صحه گذاری روش ها-تشخیص آلرژن های غذایی -مواد غذایی 26-82

26-83
اسپکترومتری -اندازه گیری مانده آفت کش ها بااستفاده از کروماتوگرافی مایع اسپکترومتی جرمی -مواد غذایی با منشاء گیاهی

به دنبال استخراج با متانول وپاک سازی با استفاده از خاک دیاتومه (LC-MS/MS)جرمی 
173821392

11392-17383ویلیامز-روش بهینه شده مونیه - 1قسمت -اندازه گیری مقدار سولفیت -مواد غذایی 26-84

21392-17383روش آنزیمی- 2قسمت -اندازه گیری مقدار سولفیت -مواد غذایی 26-85

175701392اندازه گیری نیاسین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال-مواد غذایی 26-86

175711392به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال (شامل اشکال گلیکوزیله شده) b6اندازه گیری ویتامین -مواد غذایی 26-87

175721392 به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باالb1اندازه گیری ویتامین -مواد غذایی 26-88

183631388اصول کلی بهداشت در مواد غذایی- آیین کار 26-89

186771392الزامات ایمنی و بهداشتی-ماشین های جدا سازی خودکار گوشت از الشه ها-ماشین آالت فراوری مواد غذایی 26-90

186781392الزامات ایمنی و بهداشتی-همزن های خمیر -ماشین آالت فراوری صنایع غذایی 26-91

11392-18686اندازه گیری برمید کل به عنوان برمید معدنی- 1قسمت -اندازه گیری باقی مانده برمیده -مواد غذایی غیر چرب26-92

21392-18686اندازه گیری برمید معدنی- 2قسمت -اندازه گیری باقی مانده برمیده -مواد غذایی غیر چرب26-93

188111380ویژگی ها-ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت نگهداری مواد غذایی 26-94

191941393آیین کار-روش های کاهش اکریل آمید-مواد غذایی 26-95

192721394ویژگی ها و روش های آزمون-ظروف پلی پروپیلنی قالب گیری شده به روش دمشی برای بسته بندی مواد غذایی مایع-پالستیک ها26-96

194771393جستجوی سالمونال به روش ایمنواسی-مواد غذایی 26-97

197131393آئین کار-اجرای آزمون های سمیت غذایی تحت حاد در گونه های پرندگان 26-98



26-99
اندازه گیری آرسنیک ،کادمیم ،جیوه و سرب در مواد غذایی به وسیله اسپکترومتری -اندازه گیری عناصر کم مقدار -مواد غذایی 

پس از هضم فشاری (ICP-MS)جرمی پالسمای جفت شده القایی 
197321393

26-100
اندازه گیری سرب ،کادمیم ،روی ،مس و آهن به وسیله اسپکترومتری جذب اتمی -اندازه گیری عناصر کم مقدار -مواد غذایی 

(AAS) پس از هضم با ریز موج
198211394

26-101
اندازه گیری آرسنیک در غذاهای دریایی به روش اسپکترومتری جذب اتمی با کوره گرافیتی -تعیین عناصر کم مقدار -مواد غذایی 

(GFAAS) پس از هضم با ریز موج
198221394

198431392الزامات ایمنی و بهداشت-فرهای گردان ایستاده -ماشین های فراوری صنایع غذایی 26-102

199181393روش های مبتنی بر پروتئین-تجزیه و تحلیل بیومارکرهای مولکولی -مواد غذایی 26-103

201191394الزامات ایمنی و بهداشتی-دستگاه چانه پهن کن -ماشین آالت فرآوری مواد غذایی 26-104

202481394روش آزمون-تجزیه کیفی ترکیبات قابل استخراج فرار در سسپتورهای مایکروفر استفاده شده برای گرم کردن محصوالت غذایی 26-105

208211381َشرایط بهداشتی مراکز فروش مواد غذایی26-106

210951393راهنما- روزه در جوندگان 90بررسی سمیت خوراکی با دز مکرر -آزمون سمیت مواد غذایی و خوراک دام26-107

211231395انتخاب و استفاده مواد بسته بندی برای مواد غذایی تحت پرتو-بسته بندی 26-108

213511389ویژگی های عمومی برچسب گذاری مواد غذایی از پیش بسته بندی شده- بسته بندی 26-109

214461395به روش ایمنی سنجی آنزیمی رنگ سنجی پادتن های تک تیره-اندازه گیری گلیادین جهت ارزیابی گلوتن در مواد غذایی 26-110

101378-2200ویژگی ها وروش های آزمون- آنزیم های مورد مصرف در صنایع غذایی 26-111

220401372مقررات بهداشتی کارگران کارگاههای تولید مواد غذایی26-112

223501364ظرفیت و قطرقوطیهای گرد سرباز برای مصارف عمومی- ظروف فلزی غیرقابل نفوذ برای مواد غذایی 26-113

23270قوطی فلزی ـ بسته بندی مواد غذایی و غیر غذایی روش  های آزمون26-114

245521393ویژگی ها-پوشش های آلی مورد مصرف در بسته بندی فلزی مواد غذایی و آشامیدنی -بسته بندی 26-115

266401366فسفره در مواد غذایی و محصوالت کشاورزی, روش های آزمون تعیین باقیمانده سموم آفت کشی کلره26-116

283601373نمونه برداری از فرآوردههای کشاورزی بسته بندی شده که مصرف غذایی دارند26-117



287201373ویژگی ها و روش های آزمون آگار غذایی26-118

292201368ویژگی ها و روش های آزمون کارتن جهت بسته بندی قوطیهای فلزی محتوی مواد غذایی صادراتی26-119

310511388روش عمومی- اندازه گیری مقدار فیبر خام - فرآورده های غذایی و کشاورزی 26-120

313911386ردیابی علل فساد میکروبی-مواد غذایی کم اسید بسته بندی شده در ظروف نفوذناپذیر 26-121

ph319511386روش اندازه گیری -مواد غذایی فراوری شده به روش حرارتی و بسته بندی شده در ظروف نفوذ ناپذیر 26-122

319611384روش شمارش-مخمرهای اسموفیلیک-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام26-123

337601372ویژگی ها و روش های آزمون سدیم کربوکسی متیل سلولز مورد مصرف در صنایع غذایی26-124

337701372ویژگی ها و روش های آزمون متابیسولفیت سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی26-125

337801372ویژگی ها و روش های آزمون اسید پروپیونیک مورد مصرف در صنایع غذایی26-126

339901373آیین کار روش چیدن کاال در سردخانه مواد غذایی26-127

344401373ویژگی ها و روش های آزمون اسید اسکوربیک مورد مصرف صنایع غذایی26-128

347201373ویژگی ها و روش های آزمون سیترات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی26-129

347301373ویژگی ها و روش های آزمون اسیدسوربیک مورد مصرف در صنایع غذایی26-130

347401373ژالتین مورد مصرف در صنایع غذایی26-131

26-132
اندازه گیری فلوئور موجود روش نورسنجی آلزارین  (و غذایی)استاندارد فسفریک اسیدو سدیم فسفاتها برای مصارف صنعتی 

کمپلکسون والنتانیوم نیترات
348501373

348601373روش طیف سنجی فسفر تنگستن وانادات- اندازه گیری وانادیم موجود  - (و غذایی)فسفریک اسید برای مصارف صنعتی 26-133

348701373 زایلن ال4|3روش طیف سنجی - تعیین اکسیدهای نیتروژن موجود  - (و غذایی)فسفریک اسید برای مصارف صنعتی 26-134

351501373مقررات عمومی ایمنی و بهداشتی- ماشین  آالت تهیه مواد غذایی 26-135

356211389ویژگی ها و روش های آزمون- بنزوات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی 26-136

357101374ویژگی ها و روش های آزمون پلی فسفات های سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی26-137

361501374ویژگی ها و روش های آزمون نیترات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی26-138

361601374مورد مصرف در صنایع غذایی (آکاسیا)ویژگی ها و روش های آزمون صمغ عربی 26-139



361701374ویژگی ها و روش های آزمون سوربات پتاسیم مورد مصرف در صنایع غذایی26-140

362401374ویژگی ها و روش های آزمون پکتین مورد مصرف در صنایع غذایی26-141

364501374ویژگی ها و روش های آزمون نیتریت سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی26-142

26-143
پلی -3قسمت - برای مصارف صنعتی  (تتراسدیم پیروفسفات )و سدیم پیروفسفات  (پنتاسدیم تری فسفات )سدیم تری پلی فسفات

اندازه گیری مقدار آهن-فسفات برای مصارف صنعتی و غذایی 
3675-1011391

26-144
پلی -14قسمت - برای مصارف صنعتی  (تتراسدیم پیروفسفات )و سدیم پیروفسفات  (پنتاسدیم تری فسفات )سدیم تری پلی فسفات

اندازه گیری مقدار کلرید-فسفات برای مصارف صنعتی و غذایی 
3675-211391

376601375آیین کار بهداشتی تجهیزات و لوازم مورد مصرف در صنایع غذایی26-145

391201376ویژگی ها و روش های ازمون بوتیلیتد هبدورکسی آنیزول مورد مصرف در صنایع غذایی26-146

404301376ویژگی ها و روش های آزمون اسید آلژینیک مورد مصرف در صنایع غذایی26-147

447011388مقررات بر چسب گذاری کلی-مواد غذایی از پیش بسته بندی شده 26-148

475101378ویژگی ها و روش های ازمون بیوتین مورد مصرف در صنایع غذایی26-149

574301381روش حجمی-  روش قلیائیت بیکربنات آمونیوم مصرفی در صنایع غذایی 26-150

695401382مواد غذایی ـ غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طوالنی ـ آئین کار بهداشتی26-151

26-152
 اندازه گیری فومانایزین های در ذرت با کروماتوگرافی مایع با کارایی عالی و تخلیص به وسیله ستون b1,b2غالت -مواد غذایی 

ایمونوافینیتی
761301383

76851383روش های ارزیابی تغییرات بو ومزه ماده غذایی در اثر بسته بندی-تجزیه و تحلیل حسی26-153

781801383الزامات  ایمنی و بهداشتی- دستگاه های سانتریفوژ برای فرآوری روغن ها و چربی های خوراکی- دستگاه های فرآوری مواد غذایی26-154

781901383الزامات ایمنی و بهداشتی- مخلوط کن های خمیر- دستگاه های فرآوری مواد غذایی26-155

803311383آیین کار کاربرد –تجهیزات پرتودهی مواد غذایی 26-156

84681384راهنما-ساختار رسمی عمومی گواهی و تهیه و صدور آن-فرآورده های غذایی26-157

85701384ویژگی ها و روش های آزمون-کتین با درجه غذایی26-158



89251385آیین کار-تعیین اثر بسته بندی بر محصوالت غذایی و آشامیدنی در طی انبارش -بسته بندی 26-159

92651386روش طیف سنجی نوری جذب اتمی با شعله-اندازه گیری مقدار قلع-مواد غذایی کنسرو شده26-160

92661386روش طیف سنجی نوری جذب اتمی-اندازه گیری مقدار سرب،کادمیم ،مس،آهن و روی-مواد غذایی 26-161

94321386روش جامع برای شمارش باکتری های احیاء کننده سولفیت در شرایط بی هوازی-میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام 26-162

94721386آئین کار بهداشتی-حمل و نقل مواد غذایی فله و نیمه بسته بندی شده26-163

95251386واژه نامه-تجهیزات خدماتی مواد غذایی 26-164

95431386ویژگی ها و روش های آزمون-مقررات کلی فیلم های پالستیکی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی -بسته بندی 26-165

96131386الزامات کلی و تعاریف-روش های ردیابی ارگانیسم های تغییر ژنتیکی یافته و فرآورده های حاصل از آنها -مواد غذایی 26-166

26-167
روش های کیفی مبتنی بر اسید -روش های ردیابی ارگانیسم های تغییر ژنتیکی یافته و محصوالت حاصل از آنها -مواد غذایی 

نوکلئیک
96171386

115471387ویژگی ها-ظروف پلی استایرن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی جهت بسته بندی مواد غذایی -بسته بندی 26-168

a-115471392(1اصالحیه شماره )ویژگی ها-ظروف پلی استایرن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی جهت بسته بندی مواد غذایی -بسته بندی 26-169

a2-115471394(2اصالحیه شماره )ویژگی ها-ظروف پلی استایرن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی جهت بسته بندی مواد غذایی -بسته بندی 26-170

115481387ویژگی ها و روش های آزمون-(ساشه)لفاف های چند الیه جهت بسته بندی تک نفره مواد غذایی -بسته بندی 26-171

116041387ویژگی ها-ظروف پلی پروپیلن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی جهت بسته بندی مواد غذایی -بسته بندی 26-172

a-116041392(1اصالحیه شماره )ویژگی ها-ظروف پلی پروپیلن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی جهت بسته بندی مواد غذایی -بسته بندی 26-173

116101387ویژگی ها و روش های آزمون-برای بسته بندی فرآورده های غذایی(پی ای تی)بطریهای پلی اتیلن ترفتاالت -بسته بندی 26-174

a-116101392(1اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -برای بسته بندی فرآورده های غذایی  (پی ای تی )بطری های پلی اتیلن ترفتاالت -بسته بندی 26-175

a2-116101394(2اصالحیه شماره )ویژگی ها و روش های آزمون -برای بسته بندی فرآورده های غذایی (پی  ای تی)بطری های پلی اتیلن ترفتاالت -بسته بندی 26-176

204421370ویژگی های کیسه پالستیکی مخصوص نگهداری مواد غذایی در فریزر26-177



a-20441391(1اصالحیه شماره)ویژگی ها و روش های آزمون کیسه پالستیکی مخصوص نگهداری مواد غذایی در فریزر26-178

a2-20441392(2اصالحیه شماره )ویژگی های و روش های آزمون کیسه پالستیکی مخصوص نگهداری مواد غذایی در فریزر 26-179

1100011392الزامات تولید، فراوری ، بازرسی و صدور گواهی ، برچسب گذاری و بازار رسانی مواد غذایی ارگانیک26-180

213511389ویژگی های عمومی برچسب گذاری مواد غذایی از پیش بسته بندی شده- بسته بندی 26-181

217591395الزامات برچسب گذاری پیش بسته بندی ها26-182

446801377برچسب گذاری غذاهای رژیمی بسته بندی شده26-183

446911393راهنمای برچسب گذاری تغذیه ای26-184

ISO-220001386الزامات هر سازمان در زنجیره مواد غذایی-سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی26-185

311520ویژگی ها- لفاف های آماده شده با الیه آلومینیم برای بسته بندی مواد خوراکی 26-186

333110انواع بسته بندیهای مواد خوراکی در ظروف شکل داده شده از مواد پلیمری و ورقهای آلومینیومی26-187

334122ورق مقوایی و جعبه مقوایی مواد خوراکی ویژگی های فیزیکی و روش های آزمون-بسته بندی26-188

26-189
زنی و -بر روی جوانه ¬های آلوده¬تأثیرات خاک:¬2قسمت  ¬–ها بر روی فلور خاک¬تعیین تأثیرات آالینده –کیفیت خاک

رشد اولیه گیاهان عالی
11703-211395

26-190
- تعیین فعالیت ضدمیکروب عوامل ضدمیکروبی تحت شرایط تماس دینامیکی

روش آزمون
2197201395

2173101394رواداری های استاندارد برای بطری ها-  ظروف شیشه ای26-191

26-192
اندازه گیری حالل های باقیمانده توسط کروماتوگرافی گازی با فضای فوقانی استاتیک- مواد    بسته بندی انعطاف پذیر-    بسته بندی   - 

روش های مطلق: 1قسمت 
21732-101395

26-193
- اندازه گیری حالل های باقیمانده توسط کروماتوگرافی گازی با فضای فوقانی استاتیک- مواد بسته بندی انعطاف پذیر- بسته بندی

روش های صنعتی: 2قسمت 
21732-201395

26-194
خوانده شده با  (RFID)های رادیوشناسه  گیرنده/های آزمون توانایی فرستنده¬رویه: 5قسمت -شناسایی حیوانات با بسامد رادیویی

12813 و 12812ترانسپوندر های مطابق با استانداردهای ملی ایران شمارة 
14947-501396

701396-1281314947های شناسایی مطابق با استاندارد ملی ایران شمارة ¬سازی سیستم¬همزمان: 7قسمت -شناسایی حیوانات با بسامد رادیویی 26-195



26-196
حیوانات خانگی : 1قسمت -های مختلف حیوانی های تزریق برای گونه¬استانداردسازی محل-شناسایی حیوانات با بسامد رادیویی

(ها¬ها و سگ گربه)
21971-101396

26-197
های ¬ها در گروه¬کش¬یابی مرز بیشینه باقی مانده آفت¬راهنمای انتخاب محصوالت نماینده برای برون- آفت کش ها 

محصوالت کشاورزی
2179701395

21798راهنما- پرتودهی تولیدات تازه کشاورزی به عنوان تیمار بهداشت گیاهی26-198

1610(استاندارداجباری)ویژگی ها   - (الکل اتیلیک)اتانول 26-199

250111395روش آزمون و شرایط استاندارد-اندازه گیری مقاومت در برابر کشیدن و افت فشار شاخه های فیلتر-توتون و فرآورده های آن26-200

لیست مجددا به روز رسانی خواهد شد

استفاده از خدمات ربات و ارسال فایل استانداردها کامال رایگان است، آن را به دوستان خود معرفی کنید

با تشکر


