
تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400جرم پایه (گرم بر متر مربع)- الف : الیه بیرونی1

- ب : الیه درونی 194,400جرم پایه (گرم بر متر مربع)
172,800حداکثر جذب آب مویینگی 2
518,400نفوذ پذیري به هوا (لیتر بر ثانیه در متر مربع )3
194,400مقاومت در برابر ترکیدن4
(میلی نیوتن )5 MD 259,200مقاومت در برابر پارگی در جهت
(میلی نیوتن )6 CD 259,200مقاومت در برابر پارگی در جهت
نیوتن بر 15میلی متر )7 ) MD 194,400مقاومت در برابر پارگی در جهت
نیوتن بر 15میلی متر )8 ) CD 194,400مقاومت در برابر کشش در جهت
میلی متر)9 (نیوتن بر 15 MD 194,400مقاوت در برابر کشش مرطوب در جهت
میلی متر)10 (نیوتن بر 15 CD 194,400مقاوت در برابر کشش مرطوب در جهت
21,600طرح و ساخت پاکت 11
86,400ابعاد پاکت 12
21,600در بندي13
21,600بسته بندي و نشانه گذاري 14

2,721,600

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
21,600نوع کیسه1
2MD(n/15mm) 194,400مقاومت به کشش در جهت
3CD 194,400مقاومت به کشش در جهت
4(gr/m2) 194,400جرم پایه هر الیه کاغذي
5(gr/m2) 194,400جرم پایه  الیه پلی اتیلن
6(mm) 64,800ضخامت الیه کاغذ
7(mm) 64,800ضخامت الیه پلی اتیلن
21,600شکل پاکت8
43,200ابعاد پاکت9
129,600ایستادگی کیسه در برابر سقوط آزاد10
21,600نشانه گذاري11
43,200چاپ پذیري12

1,188,000

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
-تعداد الیه1
388,800جنس کاغذ2
194,400جرم پایه مجموع یک یا چند الیه (گرم بر متر مربع)3
4( kn/m)MD 194,400مقاومت به کشش مجموع یک یا چند الیه در جهت
5( kn/m)CD 194,400مقاومت به کشش مجموع یک یا چند الیه در جهت
6MD 194,400در صد افزایش طولی مجموع یک یا چند الیه در جهت
7CD 194,400در صد افزایش طولی مجموع یک یا چند الیه در جهت
ثانیه (گرم در متر مربع )8 259,200قابلیت جذب آب مجموع یک یا چند الیه در مدت زمان 60
(میلی نیوتن )9 MD 194,400مقاومت به پارگی در جهت
(میلی نیوتن )10 CD 194,400مقاومت به پارگی در جهت
11( m2/ j)MD 194,400جذب انرژي کششی در جهت 
12( m2/ j)CD 194,400جذب انرژي کششی در جهت
194,400نفوذ پذیري به هوا (در ثانیه)13
194,400مقاومت به ترکیدن (کیلو پاسکال )14
129,600مقاومت پاکت پر شده در مقابل سقوط آزاد15
-قیف سر و ته پاکت 16
-شکل پاکت17
43,200طول پاکت18
-عرض پاکت 19
-عرض نوار (سانتی متر )20
43,200قابلیت چاپ رویه خارجی پاکت 21

21,600نشانه گذاري
3,024,000

نام و نوع نمونه:پاکت جارو برقی

نام و نوع نمونه:پاکت کاغذي

نام و نوع نمونه:پاکت کاغذي سیمان 

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

از 25 صفحه 1



تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400گرماژ مقوا(گرم برمتر مربع)1
64,800ضخامت مقوا(میلی متر)2
259,200شقی مقوا در جهت ساخت ماشین(میلی نیوتن)3
259,200شقی مقوا عمود بر جهت ساخت ماشین(میلی نیوتن)4
43,200وزن خالص پودر بر حسب گرم5
194,400جذب آب6
388,800مقاومت جعبه در برابر فشار عمودي 7
194,400مقاومت جعبه در برابرسقوط آزاد 8
43,200وزن خالص پودر بر حسب گرم9
21,600در بندي جعبه10
21,600پرفوراژ جعبه11

1,684,800

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
43,200قابلیت تا خوردگی مقواي جعبه 1
21,600یکنواختی مقواي جعبه 2
43,200مجموع وزن درب و جعبه(حد اکثر)3
194,400وزن پایه مقواي جعبه (گرم بر متر مربع)4
194,400مقاومت به ترکیدن مقوا جعبه (کیلو پاسکال )5
259,200شقی در مقوا در جهت ساخت ماشین 6
259,200شقی در مقوا عمود بر جهت ساخت ماشین 7
194,400مقاومت به ترکیدن مقواي درب (کیلو پاسکال )8
194,400وزن پایه مقواي درب (گرم بر متر مربع )9
21,600نشانه گذاري 10

1,425,600

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400گرماژ مقوا1
64,800ضخامت (میلی متر )2
ثانیه (به روش کب )3 194,400جذب آب در مدت 60
259,200شقی مواد در جهت ساخت ماشین 4
64,800نشانه گذاري5
64,800بسته بندي6
259,200شقی مواد عمود در جهت ساخت ماشین 7
64,800تعداد صابون8
194,400مقاومت در برابر ترکیدن 9

1,360,800

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
43,200قابلیت تا خوردگی مقواي جعبه 1
21,600یکنواختی مقواي جعبه2
64,800گرماژ مقواي جعبه3
194,400مقاومت به ترکیدن مقوا جعبه (کیلو پاسکال )4
259,200شقی مواد در جهت ساخت ماشین5
259,200شقی مواد عمود بر جهت ساخت ماشین6
21,600نشانه گذاري7
194,400مقاومت جعبه پر شده در برابر سقوط آزاد 8
388,800مقاومت جعبه پر شده در برابرفشار عمودي 9

1,447,200

نام و نوع نمونه:جعبه پودر شوینده

نام و نوع نمونه:جعبه شیرینی

نام و نوع نمونه:جعبه مقوایی صابون 

نام و نوع نمونه:جعبه مواد خوراکی

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
21,600نوع کارتن1
21,600نوع گنگره2
194,400جرم پایه مجموع الیه ها3
194,400مقاومت به ترکیدن4
5(ECT)324,000لهیدگی لبه ورق
259,200حداکثر جذب آب الیه بیرونی6
43,200نوع اتصال 7
43,200طرح ساخت8
43,200قابلیت تا شدن9
43,200اتصال انتهائی10
43,200مجموع ابعاد داخلی11
388,800مقاومت کارتن در برابر فشار12
194,400مقاومت کارتن در برابرسقوط آزاد 13
21,600نشانه گذاري 14
86,400بین دوختها 15
86,400فاصله اولین و آخرین دوخت از دو طرف تا خوردگی16

2,008,800

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
21,600نوع کارتن 1
194,400مقاومت به ترکیدن خشک 2
388,800مقاومت به ترکیدن مرطوب3
259,200حداکثر جذب آب الیه بیرونی4
43,200نوع اتصال 5
43,200طرح ساخت 6
43,200قابلیت تاشدن7
43,200اتصال انتهایی8
43,200مجموع ابعاد داخلی9
388,800مقاومت کارتن در برابر فشار10
194,400مقاومت کارتن در برابر سقوط آزاد 11
21,600نشانه گذاري12
86,400فاصله بین دوختها 13
86,400فاصله اولین و آخرین دوخت از دو طرف تا خوردگی14
194,400مقاومت در برابر لرزش 15

2,052,000

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
21,600طول رول (متر )1
21,600عرض رول (سانتی متر )2
194,400جرم پایه (گرم بر متر مربع )3
172,800میزان خاکستر (در صد )4
194,400مقاومت به ترکیدگی(کیلو پاسکال)5
64,800ضخامت (میلیمتر)6
194,400جذب آب به روش کب (گرم بر متر مربع)7

864,000

نام و نوع نمونه:کارتن

نام و نوع نمونه:کارتن میوه

نام و نوع نمونه:کاغذ دیواري 

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف

ناقص1
بد شکل2
بهم چسبیده3
سرشکسته4
بدون سر5
شکننده6

زمان افروختگی7
انتقال شعله8
اخگر افکنی9
عدم کارائی(روشن نشدن)10
چوب کبریت هاي غیر مقاوم11
درجه سلسیوس12 چوب کبریت هاي غیر مقاوم در حرارت 170
اشتعال در اثر سایش به کاغذ زبر 13

صدمه دیدگی14
باز شدگی محل اتصاالت 15
عدم پوشش کامل سطح افروزنده16
لغزش ماده سطح افروزنده به سطوح جانبی قوطی 17
لغزش ماده سطح افروزنده به داخل قوطی 18

عدم تطابق توئی و روئی19
عدم کارائی (روشن نکردن چوبهاي کبریت)20
افروختگی سطح افروزنده به داخل قوطی21
عدم مقاومت در رطوبت 22
43,200میانگین تعداد چوب کبریت 23
129,600مقاومت قوطی کبریت پر شده به لهیدگی در حالت عمودي24
129,600مقاومت قوطی کبریت پر شده به لهیدگی در حالت افقی25
43,200مقاومت در برابر سقوط آزاد قوطی پرشده 26
21,600بسته بندي و نشانه گذاري 27

1,144,800

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400گرماژ کاغذ1
194,400مقاومت به کشش در جهت طولی (کیلو نیوتن بر متر)2
194,400مقاومت به کشش در جهت عرضی  (کیلو نیوتن بر متر)3
194,400جذب انرژي کششی در جهت طولی (ژول بر متر مربع)4
194,400جذب انرژي کششی در جهت عرضی(ژول بر متر مربع)5
194,400مقاومت به پارگی در جهت طولی (میلی نیوتن)6
194,400مقاومت به پارگی در جهت عرضی (میلی نیوتن)7
194,400در صد افزایش طولی در جهت طولی کاغذ8
194,400در صد افزایش طولی در جهت عرضی  کاغذ9
194,400مقاومت به ترکیدن (کیلو پاسکال)10
ثانیه به روش کب (گرم در متر مربع)11 172,800جذب آب در مدت 60
518,400نوع خمیر 12

2,635,200

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400گرماژ کاغذ1
2(kpa) 194,400مقاومت در برابر ترکیدن
43,200رنگ و روکش مقوا 3
43,200تا خوردگی مقوا4
259,200حداکثر در صد رطوبت5
21,600نشانه گذاري 6

756,000

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
64,800ضخامت مقوا (میلی متر)1
194,400جرم پایه(گرم بر متر مربع)2
259,200درصد رطوبت 3
در جهت طولی مقوا4 345,600شقی مقوا با زاویه خمش 5
در جهت عرضی5 345,600شقی مقوا با زاویه خمش 5
194,400مقاومت به کشش در جهت طولی6
194,400مقاومت به کشش در جهت عرضی7
194,400قابلیت جذب آب سطحی رویی(گرم در متر مربع )8

1,792,800جمع کل (ریال)

نام و نوع نمونه:کاغذ کرافت سبک 

نام و نوع نمونه:مقواي بهداشتی 

نقایص ظاهري قوطی ، درصد ،حداکثر 

نقائص ظاهري قوطی ، درصد ،حداکثر 

259,200

نام و نوع نمونه:کبریت 

نقایص ظاهري چوب کبریت، درصد ، حداکثر

نقایص کاربردي چوب کبریت 

129,600

259,200

129,600

نام و نوع نمونه: مقواي تویی و رویی کبریت

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
518,400مواد اولیه 1
194,400قطر داخلی استوانه2
-قطر خارجی استوانه میانی(میلی متر)3
21,600استحکام استوانه میانی4
21,600عرض اسمی نوار چسب (میلی متر)5
129,600طول نوار چسب6
129,600قدرت چسبندگی7
194,400فاکتور مقاومت به ترکیدن8
194,400وزن پایه کاغذ نوار چسب (گرم برمتر مربع)9
21,600نشانه گذاري10

1,425,600

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400جرم پایه (گرماژ)کاغذ بدون اندود1
برگی2 43,200ابعاد کاغذ 200
194,400ثبات رنگ3
21,600اندود کاغذ4
194,400مقاوت به ساییده شدن 5
194,400نسخه برداري متوالی 6
129,600مقاوت به پیچیده شدن 7
194,400جرم براي زدودن اندود 8
21,600نشانه گذاري 9
21,600بسته بندي10

1,209,600

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400گرماژ (گرم بر متر مربع)1
64,800ضخامت (میلی متر)2
259,200رطوبت موجود3
129,600واکنش در برابر نور فرا بنفش4
5pH216,000
21,600شکل ظاهري 6
43,200چگالی7
194,400روشنی8
259,200مواد آلی استخراجی9
172,800میانگین طول الیاف10
194,400مقاومت در برابر ترکیدن11
43,200حجم مخصوص12
172,800خاکستر13
518,400نوع خمیر کاغذ14

2,484,000

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400جرم پایه یک ورق دستمال کاغذي1
43,200ضریب تغییرات جرم پایه2
43,200ازدیاد طول (کرپ)یک الیه دستمال کاغذي در جهت ماشین3
259,200مقاومت به کشش یک ورق در حالت خشک در جهت طولی4
259,200مقاومت به کشش یک ورق در حالت خشک در جهت عرضی5
259,200مقاومت به کشش یک ورق دستمال در حالت خیس در جهت ماشین6
259,200مقاومت به کشش یک ورق دستمال در حالت خیس در خالف جهت ماشین7
129,600واکنش در برابر نور فرا بنفش8
9pH216,000
259,200حداکثر رطوبت موجود10
172,800حداکثر خاکستر11
259,200زبري (انعطاف پذیري)یک ورق دستمال- میانگین دو طرف و دو جهت12
21,600بوي نامطلوب13
194,400روشنی14
64,800لکه15
259,200زمان جذب آب16
64,800سطح خالی از الیاف17
21,600وضعیت ظاهري دستمال18
21,600بسته بندي و نشانه گذاري 19

3,002,400 جمع کل (ریال)

نام و نوع نمونه:دستمال کریر 

نام و نوع نمونه: نوار چسب کاغذي 

A4 نام و نوع نمونه:کاغذ کاربن

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

نام و نوع نمونه:خمیر کاغذ بهداشتی تیمار نشده

از 25 صفحه 5



تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
21,600ابعاد دفتر1
21,600وضعیت خطوط2
21,600وضعیت ظاهري کاغذ3
194,400رنگ کاغذ4
21,600جلد دفتر5
21,600خطوط کاغذ6
43,200برش کناره هاي کاغذ7
64,800تعداد ورق کاغذ در دفتر8
194,400گرماژ کاغذ9
194,400مقاومت به پاره شدن10
259,200طول پارگی11
259,200جذب آب به روش کب12
194,400روشنی13
194,400کدري14
15pH216,000
259,200رطوبت موجود16
324,000مقاومت به پاره  شدن پس از یکبار پاك شدن با پاك کن17
324,000مقاومت به پخش جوهر پس از یکبار پاك شدن با پاك کن 18
21,600نشانه گذاري دفتر19

2,851,200

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400گرماژ1
64,800ضخامت 2
194,400درجه روشنی3
194,400مقاومت به کشش در جهت ماشین 4
194,400مقاومت به کشش در خالف جهت ماشین 5
194,400کدري6
432,000دماي عملکرد7

1,468,800

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

نام و نوع نمونه:دفتر نقاشی سیمی

نام و نوع نمونه:کاغذ الکترو کاردیو گرافیک
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400جرم پایه (گرماژ)1
2pH216,000
518,400کلرید محلول در آب3
518,400سولفات محلول در آب4
میلی متر5 64,800نقاط فلوئورسانس با قطر 1
194,400مقاومت در برابر کشش در جهت ماشین6
194,400مقاومت در برابر کشش در خالف جهت ماشین7
43,200ازدیاد طول در جهت ماشین 8
43,200ازدیاد طول در خالف جهت ماشین 9
259,200مقاومت به کشش در حالت مرطوب در جهت  10
259,200مقاومت به کشش در حالت مرطوب درخالف جهت  11
259,200مقاومت در مقابل جذب آب12
194,400رنگ13
518,400خمیر کاغذ14

3,477,600

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400جرم پایه1
64,800ضخامت2
3MD194,400شاخص مقاوت در برابر کشش
4CD 194,400شاخص مقاومت در برابر کشش
194,400درجه روشنی5
194,400درجه کدري6
259,200جذب آب به روش کب7
21,600وضعیت ظاهري کاغذ8
259,200رطوبت موجود9
10pH216,000
64,800مقاومت به پخش جوهر11
259,200خاکستر موجود12
194,400نفوذ پذیري به هوا(سطح رویی)13
518,400نوع و ترکیب خمیر کاغذ14

2,829,600

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400جرم پایه (گرماژ)1
194,400مقاومت به ترکیدن2
194,400مقاوت به پاره شدن3
194,400اثر نوشت افزار4
43,200نسخه برداري متوالی5
43,200مقاوت در برابر نور6
43,200آزمون تایپ کردن7
43,200آزمون تحریر 8
21,600وضعیت ظاهري کاغذ9

972,000

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400وزن یک متر مربع کاغذ توالت 1
129,600وزن یک رول کاغذ توالت بدون لوله میانی2
میلی متر در جهت ساخت ماشین3 259,200مقاومت به کشش دو الیه نمونه کاغذ توالت به عرض 15
میلی متر در خالف جهت ساخت ماشین4 259,200مقاومت به کشش دو الیه نمونه کاغذ توالت به عرض 15
43,200میانگین مقاومت در دو جهت 5
میلی لیتر آب مقطر 6 129,600زمان جذب 0/02
براي رول مادر7 129,600زبري (انعطاف ناپذیري )
براي رول محصول کاغذ توالت 8 129,600زبري (انعطاف ناپذیري )
43,200قطر داخلی لوله میانی کاغذ توالت 9
21,600پرفوراژ10
43,200قطر کاغذ توالت 11
43,200عرض کاغذ توالت پرفوراژ شده12
21,600وضع ظاهري رول کاغذ توالت13
21,600تعداد الیه ها14
15pH21,600
194,400رنگ16
21,600سطح خالی از الیاف17
64,800لکه و تراشه18
259,200رطوبت موجود19
21,600بسته بندي و نشانه گذاري 20

2,052,000

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

نام و نوع نمونه:کاغذ بسته بندي لوازم پزشکی

نام و نوع نمونه:کاغذتحریر رول

نام و نوع نمونه:کاغذتکثیر بدون کاربن

نام و نوع نمونه:کاغذتوالت 

از 25 صفحه 7



تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
324,000وزن یک رول و یک متر مربع حوله1
میلی متر در حالت خشک در جهت و خالف ساخت ماشین 2 518,400مقاومت به کشش دو الیه نمونه حوله  به عرض 15
میلی متر در حالت مرطوب در جهت و خالف ساخت ماشین 3 518,400مقاومت به کشش دو الیه نمونه حوله  به عرض 15
64,800درصد مجموع جذب آب 4
میلی لیتر آب5 129,600زمان جذب 0/02
43,200قطر داخلی لوله میانی حوله6
21,600وضع ظاهري رول حوله7
21,600تعداد الیه ها8
21,600پرفوراژ9
43,200قطر حوله کاغذي10
43,200ابعاد یک ورق حوله پرفوراژ شده11
21,600وضع ظاهري رول حوله12
براي رول مادر و محصول13 129,600زبري (انعطاف ناپذیري)
14pH216,000
64,800رنگ15
21,600سطح خالی از الیاف16
64,800لکه و تراشه17
259,200رطوبت موجود18
21,600متراژ رول حوله19
21,600بسته بندي و نشنه گذاري20

2,570,400

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
129,600جرم پایه یک ورق دستمال کاغذي 1
21,600ضریب تغییرات جرم پایه2
86,400ازدیاد طول (کرپ)یک الیه دستمال کاغذي در جهت ماشین3
259,200مقاومت به کشش یک ورق در حالت خشک در جهت طولی 4
259,200مقاومت به کشش یک ورق در حالت خشک در جهت عرضی5
259,200مقاومت به کشش یک ورق دستمال در حالت خیس در جهت ماشین 6
129,600زبري (انعطاف پذیري)یک ورق دستمال میانگین دو طرف و دو جهت 7
259,200روشنی - دستمال (در صد)8
10pH216,000
259,200درصد رطوبت 11
میلی لیتر آب مقطر12 129,600حداکثر زمان جذب 0/02
172,800درصد خاکستر13
194,400رنگ (دستمال رنگی)14
21,600بوي نامطلوب15
21,600پرز16
21,600پرفوراژ(خارج شدن دستمال از بسته)17
64,800لکه و تراشه18
21,600سطح خالی از الیاف19
43,200ابعاد دستمال و تعداد الیه ها 20
21,600بسته بندي و نشانه گذاري 21

2,592,000

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400جرم پایه1
64,800ضخامت 2
3MD259,200شاخص مقاومت در برابر کشش
4CD 259,200شاخص مقاومت در برابر کشش
194,400درجه کدري5
259,200جذب آب به روش کب6
21,600وضعیت ظاهري کاغذ7
259,200رطوبت موجود8
9pH216,000
64,800مقاومت به پخش جوهر10
172,800خاکستر موجود11
194,400نفوذ پذیري به هوا12
518,400نوع و ترکیب خمیر کاغذ 13

2,678,400

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

نام و نوع نمونه:حوله کاغذي

نام و نوع نمونه:دستمال کاغذي

(A4)نام و نوع نمونه:کاغذ چاپ رنگی

از 25 صفحه 8



تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400جرم پایه 1
64,800ضخامت 2
3MD259,200شاخص مقاومت در برابر کشش
4CD 259,200شاخص مقاومت در برابر کشش
194,400درجه روشنی 5
194,400درجه کدري6
259,200جذب آب به روش کب7
21,600وضعیت ظاهري کاغذ8
259,200رطوبت موجود9
10pH216,000
324,000مقاومت به پخش جوهر11
259,200خاکستر موجود12
194,400نفوذ پذیري به هوا(سطح رویی)13
518,400نوع و ترکیب خمیر کاغذ14

3,218,400

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400جرم پایه (گرماژ)1
64,800ضخامت2
3MD 43,200طول پارگی در جهت ماشین کاغذ
4MD 259,200ازدیاد طول در جهت ماشین
5CD 259,200مقاومت در برابر پاره شدن در خالف جهت ماشین
194,400درجه روشنی 6
194,400درجه کدري7
259,200رطوبت8
21,600وضعیت ظاهري کاغذ9

1,490,400

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400جرم پایه (گرماژ)1
64,800ضخامت2
3MD 259,200مقاومت کششی در جهت ماشین کاغذ
194,400قابلیت عبور هوا4
194,400سرعت سوزش5
194,400درجه سفیدي6
194,400درجه کدري7
259,200رطوبت8
21,600وضعیت ظاهري کاغذ9
324,000خاکستر10
432,000نیترات11
432,000تارتارات12

2,764,800

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400جرم پایه 1
64,800ضخامت2
259,200شاخص مقاومت به کشش در جهت ماشین3
259,200شاخص مقاومت به کشش در جهت عرضی ماشین4
194,400درجه روشنی5
194,400درجه کدري6
259,200رطوبت موجود7
21,600ابعاد8
21,600وضعیت ظاهري کاغذ9
259,200میزان شقی در جهت طولی10
259,200میزان شقی در جهت عرضی11

1,987,200

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400گرماژ1
64,800ضخامت یک الیه2
-میزان عبور هوا3
194,400مقاومت در مقابل ترکیدن4
518,400نوع خمیر5
43,200رنگ6
259,200نوع آغشتگی7

1,274,400

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

4A نام و نوع نمونه:کاغذ چاپ سفید

نام و نوع نمونه:کاغذ روزنامه

نام و نوع نمونه:کاغذ سیگارت 

A4 نام و نوع نمونه:کاغذ فتوکپی

نام و نوع نمونه:کاغذ فیلتر هوا یا روغن 

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

از 25 صفحه 9



تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400جرم پایه (گرماژ)1
259,200مقاومت در مقابل پارگی در جهت ماشین 2
259,200مقاومت در مقابل پارگی در خالف جهت ماشین 3
در  جهت ماشین4 518,400کاهش مقاومت در مقابل پارگی (بعد از پیر شدن)
در خالف جهت ماشین5 518,400کاهش مقاومت در مقابل پارگی (بعد از پیر شدن)
518,400نوع خمیر 6

2,268,000

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
194,400جرم پایه1
64,800ضخامت2
3MD 259,200شاخص مقاومت در برابر کشش
4CD 259,200شاخص مقاومت در برابر کشش
194,400درجه روشنی5
194,400درجه کدري6
259,200جذب آب به روش کب7
259,200رطوبت موجود8
9pH216,000
259,200خاکستر موجود10
43,200رنگ11
518,400نوع و ترکیب خمیر کاغذ12

2,721,600

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
21,600طول کیسه فریزر بر حسب میلیمتر1
21,600عرض کیسه فریزر بر حسب میلیمتر2
43,200ضخامت دو الیه بر حسب میلیمتر3
388,800مقاومت دوخت حرارتی کیسه4
21,600مشخصات و عالمتگذاري5
21,600تعداد کیسه درون یک بسته6
86,400گرماژ بر حسب گرم بر حسب متر مربع 7
21,600فاصله دوخت8

626,400

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/شرح آزمونردیف
21,600طول کیسه زباله  بر حسب میلیمتر1
21,600عرض کیسه فریزر بر حسب میلیمتر2
43,200ضخامت دو الیه بر حسب میلیمتر3
388,800مقاومت دوخت حرارتی کیسه4
21,600تعداد کیسه درون یک بسته 5
21,600بسته بندي و عالمتگذاري6
86,400گرماژ بر حسب گرم بر متر مربع 7
777,600مقاومت به کشش 8
21,600فاصله دوخت 8

1,404,000

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
172,800نمره نخ(دنیر)کیسه هاي ساده1
21,600عرض تار (میلی متر)2
21,600عرض پود(میلی متر)3
43,200تراکم تار و پود4
21,600تراکم بخیه دوخت در ده سانتی متر5
907,200مقاومت کششی و در صد ازدیاد طول 6
86,400وزن متر مربع (گرم بر متر مربع)7
21,600بافت کیسه 8
21,600آزادي کیسه هاي المینه9
86,400جنس کیسه هاي المینه10

1,404,000 جمع کل (ریال)

نام و نوع نمونه:کاغذکالک

نام و نوع نمونه:کاغذ چاپ افست

کیسه فریزر - شماره استاندارد ملی 2044

کیسه زباله - شماره استاندارد ملی 2057

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

کیسه پلی پروپیلن گونی - شماره استاندارد ملی 2972

از 25 صفحه 10



تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
21,600.00کیفیت فویل آلومینیوم1
21,600.00لکه هاي روغنی و سفید2
86,400.00تعداد منافذ سوزنی (در متر مربع)3
64,800.00ضخامت فویل آلومینیوم (میکرون)4
21,600.00عرض فویل آلومینیوم (میلی متر)5
21,600.00طول فویل آلومینیوم (میلی متر)6
453,600.00مقاومت کشش و ازدیاد طول7
21,600.00بسته بندي و نشانه گذاري8
86,400.00تعیین چربی9

799,200.00

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
86,400تعداد منافذ سوزنی1
518,400سرعت عبور بخار آب فویل آلومینیوم2
432,000سرعت عبور گاز3
259,200نفوذ ناپذیري4
64,800ضخامت الیه داخلی (میکرون)5
129,600گرماژ کل (گرم بر متر مربع)6
21,600نشانه گذاري و بسته بندي7
518,400سرعت عبور بخار آب الیه آستري8
86,400نوع و ترتیب قرار گیري الیه آستري9

2,116,800

ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
تعرفه جدید (ریال )

8,640,000ترتیب و قرار گرفتن الیه ها و ضخامت1
25,920,000مقاومت به ترکیدن2
4,320,000پایداري در برابر محصول3
2,160,000پهناي دوخت4
12,960,000نفوذ پذیري5
77,760,000مقاومت درزبندي در مقابل در رفتن درز (نیوتن)6
19,440,000مقاومت درز بندي در محل گردن (نیوتن)7
77,760,000مقاومت به کشیده شدن (نیوتن)8
9(m1/m2.1bar.24h)!43,200,000سرعت عبور گاز
2,160,000نشانه گذاري و بسته بندي10

274,320,000

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1(m1/m2.1bar.24h) 432,000سرعت عبور گاز
518,400درصد جذب آب 2
43,200نشتی3
21,600پهناي دوخت4
129,600مقاومت به لهیدگی5
21,600آزمون چشایی6
43,200یکنواختی دوخت7
194,400ضخامت الیه ها8
777,600مقاومت درزبندي9
21,600نشانه گذاري و بسته بندي10
518,400سرعت عبور بخار آب11
86,400وجود منافذ سوزنی12
388,800مقاومت الیه ها به جدا شدن13
21,600وضعیت الیه ها14

3,218,400

با الیه آلومینیوم جهت بسته بندي آب میوه ها - شماره استاندارد ملی 3191 کیسه هاي پالستیکی (پاکت هاي مجوف)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

کیسه هاي قابل انعطاف چند الیه با الیه آلومینیوم براي بسته بندي مواد غذائی با روش آسپتیک - شماره استاندارد ملی 3116

فویل آلومینیوم جهت بسته بندي مواد خوراکی و مصارف خانگی - شماره استاندارد ملی 3010

ویژگیهاي لفاف هاي آماده شده با الیه آلومینیومی براي بسته بندي مواد خوراکی - شماره استاندارد ملی 3115

از 25 صفحه 11



تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
518,400درصد جذب آب در آب جوش در سه شرایط1
86,400پوشش الك (گرم بر متر مربع)2
129,600ضخامت فویل آلومینیوم (میکرون)3
86,400ضخامت الیه داخلی (میکرون)4
259,200نفوذ ناپذیري5
172,800تاثیر متقابل محتوي و ظروف6
21,600سقوط آزاد7
21,600وضعیت ظاهري8
21,600نشانه گذاري و بسته بندي9
43,200ابعاد10

1,360,800

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
64,800ضخامت1
21,600رنگ بسته2
388,800کیفیت دوخت حرارتی 3
21,600کیفیت چاپ 4
21,600نشانه گذاري و بسته بندي5

518,400

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
259,200آب بندي محل اتصال شانه به بدنه1
388,800مقاومت اتصال شانه به بدنه در برابر کشش2
86,400یکنواختی درز جوش3
21,600برجستگی لبه در امتداد درز جوش4
172,800پایداري در زمان مصرف5
21,600سقوط آزاد6
43,200پهناي خط سفید در محل جوش درز بدنه7
21,600پرده دهانه تیوب8
43,200تغییر محتواي تیوب (مزه - بو - رنگ)9
43,200طول دهانه تیوب10
21,600کیفیت چاپ سطح خارجی تیوب11
21,600نشانه گذاري و بسته بندي12
86,400پایداري در زمان انبارداري13

1,231,200

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
388,800مقاومت درزبندي (نیوتن)1
259,200نفوذناپذیري2
43,200مقاومت به سقوط آزاد3
21,600ویژگیهاي ظاهري لفاف4
172,800تاثیر بین محصول و بسته چندالیه (پایداري)5
43,200یکنواختی الیه داخلی (الیه در تماس با مواد غذایی)6
86,400آب بندي نوار درزبندي7
21,600نشانه گذاري و بسته بندي8
9(m1/m2.1bar.24h) 432,000سرعت عبور گاز
ساعت)10 518,400سرعت عبور بخار آب (گرم بر متر مربع در 24
864,000مهاجرت کلی11
345,600جداسازي الیه هاي لفاف چندالیه و تعیین ضخامت12
129,600مقاومت لهیدگی13
14pH216,000
259,200رطوبت15

3,801,600

بسته بندي ماکارونی - شماره استاندارد ملی 3816

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

تیوب چند الیه - شماره استاندارد ملی 5938

بسته بندي چندالیه مقوایی با الیه آلومینیومی براي مواد خوراکی - شماره استاندارد ملی 6021

جمع کل (ریال)

ظروف استرال - شماره استاندارد ملی 3331
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
453,600استحکام کششی نهایی در جهت طولی و افزایش طول1
151,200استحکام کششی نهایی در جهت عرضی و افزایش طول2
194,400استحکام ضربه اي درات (گرم)3
388,800استحکام دوخت افقی4
129,600استحکام دوخت عمودي5
432,000سرعت عبور اکسیژن (میلی لیتر بر متر مربع در روز)6
518,400عبور بخار آب (گرم بر متر مربع در روز)7
21,600ویژگیهاي ظاهري8
64,800ضخامت و اختالف ضخامت در عرض فیلم (میکرون)9
129,600براقیت10
129,600کدري11
259,200استحکام پارگی در جهت طولی (گرم)12
86,400استحکام پارگی در جهت عرضی (گرم)13
43,200بو14
259,200ضریب اصطکاك15
172,800اثر متقابل لفاف و محتوي16
345,600تعداد الیه ها17
21,600کیفیت چاپ18
43,200مقاومت در برابر سقوط آزاد (فرو افتادن)19
21,600نشانه گذاري و بسته بندي20

3,866,400

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1(N) 777,600استحکام کششی
2(N) 21,600استحکام دوخت حرارتی
21,600ویژگیهاي ظاهري3
64,800نشانه گذاري و بسته بندي4
432,000ضخامت بر حسب میکرون5
6 mol/(m2.s.pa)194,400سرعت عبور اکسیژن
259,200استحکام ضربه اي7
518,400مقاومت در برابر سوراخ شدن8
86,400سرعت عبور بخار آب9
777,600مقاومت در برابر گرما10

3,153,600

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
ویژگیهاي منسوج:

186,400-1جنس نوار
143,200-2میزان نایکنواختی نوار

121,600-3چسبندگی بین روکش و زمینه
186,400-4جنس درپوش انتهایی

586,400-1جرم در واحد سطح منسوج روکش دار(گرم بر متر مربع)
621,600-1عرض منسوج روکش شده(میلیمتر)

21,600خواص ظاهري کیسه2
21,600شکل کیسه3

-ابعاد کیسه و حدود رواداري ابعاد:
21,600طول (میلیمتر)
21,600عرض (میلیمتر)

21,600طول دهانه قیف (میلیمتر)
21,600عرض دهانه قیف (میلیمتر)

و ازدیاد طول5 (N) 907,200مقاومت کششی کیسه
21,600کیفیت چاپ رویه خارجی کیسه6
21,600نشانه گذاري و بسته بندي7
129,600نفوذپذیري هوا8
43,200سقوط آزاد9
10UV 64,800مقاومت

1,663,200

کیسه هاي پلی پروپیلنی روکشدار سیمان و گچ - شماره استاندارد ملی 10740

1

4

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

فیلم هاي پالستیکی مورد استفاده در بسته بندي مواد غذایی - شماره استاندارد ملی 9543

فیلم پالستیکی سه الیه جهت بسته بندي فراورده هاي لبنی آبگونه - شماره استاندارد ملی شماره استاندارد ملی8514
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
129,600فراریت1
172,800جذب آب2
43,200نشت پذیري3
129,600رفتار حرارتی4
864,000مهاجرت کلی5
86,400سوختن6
172,800تاثیر بین محصول و ظروف7
345,600تعداد الیه ها8
21,600ویژگیهاي ظاهري9
21,600کیفیت چاپ10
21,600نشانه گذاري و بسته بندي11

2,008,800

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1(m1/m2.1bar.24h) 432,000سرعت عبور گاز
518,400درصد جذب آب در سه شرایط2
3(N) 777,600استحکام دوخت
21,600پهناي دوخت (میلیمتر)4
21,600ویژگیهاي ظاهري5
21,600کیفیت چاپ6
21,600سهولت در بازشدن7
86,400جداشدن الیه8
43,200یکنواختی ضخامت (میکرون)9
172,800تاثیرات متقابل لفاف و محتوي10
43,200کیفیت چسب مورد استفاده از نظر عمل آوري و پخت11
86,400پایداري لمینت ها در برابر گرما از نظر چروکیدگی12
21,600نشانه گذاري و بسته بندي13
259,200ضریب اصطکاك14
691,200باقیمانده آمین هاي آروماتیک15

3,218,400

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
129,600فراریت1
172,800جذب آب2
43,200نشت پذیري3
129,600رفتار حرارتی4
864,000مهاجرت کلی5
86,400سوختن6
172,800تاثیر بین محصول و ظروف7
345,600تعداد الیه ها8
21,600ویژگیهاي ظاهري9
21,600کیفیت چاپ10
21,600نشانه گذاري و بسته بندي11
172,800تغییرات ابعاد12

2,181,600

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
43,200گنجایش (سانتی متر مکعب)1
43,200جرم بطري خالی (گرم)2
64,800یکنواختی ضخامت3
64,800مقاومت در برابر ضربه (سقوط آزاد)4
86,400مقاومت در برابر فشار عمودي5
259,200مقاومت در برابر فشارداخلی6
86,400سازگاري بطري و محتوا7
21,600دهانه و درب بطري8
21,600وضعیت ظاهري9
21,600یکنواختی شفافیت یا ماتی10
86,400نشت دربندي (نشت محتوا)11
21,600ایستایی12
21,600نشانه گذاري و بسته بندي13
864,000میزان مهاجرت کلی (میلی گرم بر دسی متر مربع ظرف)14
864,000ویسکوزیته ذاتی15
259,200نفوذ ناپذیري دربندي (تبادل هوا)16

2,829,600

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

براي بسته بندي فراورده  هاي غذایی - شماره استاندارد ملی 11610 (PET) بطري هاي پلی اتیلن ترفتاالت

جمع کل (ریال)

ظروف پلی استایرن - شماره استاندارد ملی 11547

لفاف هاي چندالیه جهت بسته بندي تکنفره مواد غذایی - شماره استاندارد ملی 11548

ظروف پلی پروپیلن - شماره استاندارد ملی 11604
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
172,800ساختمان خودکار (نوع خودکار، بدنه خودکار، مغزي خودکار، لوله جوهر، نوك نگارش، درپوش)1
129,600مقاومت نوك بدنه در مقابل ترك خوردگی2
172,800مقاومت قسمت هاي فلزي در برابر خوردگی3
86,400اندازه ساچمه4
64,800مقاومت مکانیسم جابجایی نوك قلم5
64,800مقاومت قلم6
129,600مقاومت قلم و یا مغزي در مقابل فرسودگی7

8

نگارش با دستگاه:
- طول نگارش (متر)

- پرش
- لکه

- تغییرات غلظت

259,200

9
نگارش با دست:

- صافی و پیوستگی خط
- شروع نگارش

129,600

43,200روغنی بودن جوهر و تمایل به نفوذ در کاغذ10
86,400زمان خشک شدن جوهر11
86,400مقاومت جوهر در مقابل آب12
1,209,600مقاومت جوهر در مقابل کم رنگ شدن13
بسته بندي14
عالمت گذاري15

2,656,800

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
نوك روان نویس1
اشکال و ابعاد مغزي2
اولین شروع ترسیم3
عملکرد یا کارایی نوشتن4
نفوذپذیري5
خشک شدن6 زمان (مدت)
تکثیر پذیري7
مقاومت در برابر آب (براي روان نویس هاي مقاوم به آب)8
مقومت در برابر نور9
مدت زمان بدون درپوش ماندن روان نویس10
بسته بندي11
نشانه گذاري12

1,857,600

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
86,400نوع ماژیک (پایه روغنی یا پایه ابی)1
43,200نوع و جنس بدنه و مغزي ماژیک2
259,200کارآیی ماژیک3
259,200مقاومت نوك قلم در برابر فشار4
432,000مقاومت در برابر نور5
194,400خشک شدن ماژیک6
86,400مقاومت در برابرآب ماژیک (مقاومت در برابر آب)7
864,000مقاومت در برابر شستشو (ماژیک مقاوم به آب)8
194,400مقاومت در برابر ضربه9
259,200قابلیت بازگشت به حالت اول10
259,200مقاومت در برابر حرارت11
259,200مقاومت در برابر سرما12
2,073,600تعیین حد فرمالدئید آزاد13
21,600نشانه گذاري و بسته بندي14

5,292,000

جمع کل (ریال)

خودکار - شماره استاندارد ملی 1709

21,600

روان نویس - شماره استاندارد ملی 7781-1

172,800

ماژیک معمولی - شماره استاندارد ملی 4653

جمع کل (ریال)

129,600

129,600

194,400

432,000

جمع کل (ریال)

21,600
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
21,600مشخصات ظاهري مغز مداد1
43,200رنگ مغز مداد2
-درجه سختی و پررنگی مغز مداد3
86,400حل شدن مغز آبرنگ در آب4
86,400ابعاد مغز مداد5
(براي مغز مداد اتود)6 259,200استحکام مغز (مقاومت مغز در مقابل تنش خمشی)

7

مواد مضر در مغز مداد
- آنتیموان
- آرسنیک

- باریم
- کادمیوم
- کرومیوم

- سرب
- جیوه

- سلیسیوم

4,665,600

21,600نشانه گذاري و بسته بندي (مغز مداد اتود)8
5,184,000

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
21,600مشخصات ظاهري1
43,200نوع و رنگ مداد (طبقه بندي مغز مداد)2

3

ابعاد مداد:
- طول مداد (میلی متر)

- طول قسمت تراشیده مداد
- قطر مغز مداد (میلی متر)

- قطر مداد (میلی متر)
- طول پاك کن (میلی متر)

129,600

86,400درجه سختی و پررنگی مغز مداد4
درجه5 194,400استحکام مغز مداد در زاویه 45
194,400اثر تراشیدن مکرر مداد6
نیوتن)7 194,400مقاومت مغز مداد در طول محور مداد (در بابر نیروي 50

8

مواد مضر در مغز مداد
- آنتیموان
- آرسنیک

- باریم
- کادمیوم
- کرومیوم

- سرب
- جیوه

- سلیسیوم

4,665,600

86,400چسبندگی مغز به غالف9
86,400حل شدن مغز مداد آبرنگ در برابر آب (مداد رنگی)10
259,200مرکزیت مغز مداد در غالف11
86,400یکنواختی رنگ مغز مداد12
129,600مقاومت مداد مشکی در مقابل آب اکسیژنه13
64,800قدرت نگاه دارنده غالف پاك کن14
259,200مقاومت غالف پاك کن در مقابل زنگ زدن15
43,200ثبات رنگ بدنه مداد16
21,600نشانه گذاري و بسته بندي17

6,566,400

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
43,200مشخصات ظاهري مداد1
43,200نوع و مکانیسم مداد اتود2
129,600کارآیی مداد اتود3
129,600قطر لوله هدایت کننده مداد اتود4
194,400مقاومت مداد اتود در مقابل فشار در طول محور مداد5
بسته بندي 6
نشانه گذاري7

561,600 جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

- شماره استاندارد ملی 7209 انواع مغز مداد اتود و مداد معمولی (رنگی یا مشکی)

- شماره استاندارد ملی 7209 انواع مداد و مغز مداد (رنگی یا مشکی)

انواع مداد اتود - شماره استاندارد ملی 7209

21,600
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
نوع مداد تراش 1
کامل بودن اجزاي مداد تراش2
بدنه مداد تراش3
پلیسه و ترك در پیچ، تیغه و بدنه4
شکل و بدنه مداد تراش5
دقیقه6 درجه سلسیوس به مدت 30 129,600تغییر شکل در مداد تراش هاي پالستیکی در دماي 80
43,200قطر ورودي بدنه مداد تراش7
64,800مقاومت ورودي بدنه مداد تراش8
129,600زنگ زدگی تیغه9
129,600زنگ زدگی پیچ فلزي10
عدد مداد11 518,400قدرت تراشیدن تا 30
86,400شکستن نوك مداد در مداد تراش12
یکنواختی ضخامت تراشه13
یکنواختی تراشه14
21,600نشانه گذاري15

1,209,600

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
21,600رنگ سنجی1
432,000ثبات رنگ در برابر نور2
129,600نرمی3
129,600مقاومت خمشی4

5

مواد مضر
- انتیموان
- آرسنیک

- باریم
- کادمیوم
- کرومیوم

- سرب
- جیوه

- سلنیوم

4,147,200

43,200خصوصیات ترسیمی6
43,200ذرات7
43,200شکل و ابعاد8
21,600نشانه گذاري و بسته بندي9

5,011,200

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
43,200اجزاء مداد طراحی1
86,400ابعاد مداد طراحی2
259,200جنس بدنه مداد طراحی3
259,200جنس مغزي مداد طراحی4
21,600نشانه گذاري و بسته بندي5

669,600

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
86,400نوع ماژیک (مرطوب یا مایع)1
43,200نوع و جنس بدنه و مغزي ماژیک2
259,200کارآیی ماژیک3
259,200مقاومت نوك قلم در برابر فشار4
345,600قابلیت پاك شدن اولیه5
345,600قابلیت پاك شدن بعد از یک  ماه6
259,200مقاومت در برابر حرارت7
259,200مقاومت در برابر سرما8
194,400مقاومت در برابر ضربه9
2,073,600تعیین حد فرمالدهید آزاد10
21,600نشانه گذاري و بسته بندي11

4,147,200 جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

43,200

43,200

مداد تراش - شماره استاندارد ملی 7780

مدادهاي شمعی و پاستل هاي  روغنی - شماره استاندارد ملی 14636

مدادهاي طراحی جهت مدارس و نقشه کشی هاي دقیق - شماره استاندارد ملی 14635

- شماره استاندارد ملی 4652 ماژیک تخته سفید (وایت برد)
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
نوع پاك کن1
مشخصات ظاهري2
21,600شکل  ظاهري پاك کن3
345,600مقاومت پاك کن در مقابل تخریب4
259,200قدرت پاك کنندگی پاك کن5
259,200میزان سختی6
4,147,200میزان عناصر مضر7
21,600نشانه گذاري8

5,076,000
دقیقه مجموع زمان موثر آزمون : 310

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
21,600ترك یا برآمدگی هاي تیز1
21,600صاف بودن سطح داخلی و خارجی بطري2
43,200برآمدگی محل اتصال و جوش روي بدنه (میلی متر)3
64,800انحراف محور طولی بطري از محور قائم (درجه)4
(میلی متر)5 86,400ضخامت قاعده (کف)
(میلی متر)6 86,400اختالف ضخامت قاعده (کف)
21,600رنگ شیشه7
21,600رگه8
43,200خطوط ممتد روي شیشه9
21,600سطوح تیره یا لکه10
43,200مواد ذوب نشده11
43,200قابلیت شکنندگی حباب ها12
194,400مقاومت در برابر شوك حرارتی13
43,200دربندي (آب بندي)14
172,800مقاومت در برابر فشار داخلی (کیلوگرم بر سانتی متر مربع)15
43,200مقدار محتویات درون بطري16
86,400ضخامت بدنه (میلی متر)17
86,400انحناء لبه18
43,200یکنواختی سطوح شیشه (موج)19
172,800تنش ظروف شیشه اي20
86,400دوپهنی شیشه21
86,400ابعاد رینگ (دهانه شیشه)22
21,600تغییر شکل ظاهري بطري هاي شیشه اي چندبار مصرف23
43,200حجم کل ظرف شیشه اي24
21,600نشانه گذاري25

1,620,000

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
324,000پهناي ترکیب آب بندي (درصد)1
324,000پهناي لبه خمیده بدنه (میلیمتر)2
21,600نشانه گذاري3
259,200وزن پوشش داخلی (گرم بر مترمربع)4
194,400یکنواختی پوشش داخلی5
129,600چسبندگی پوشش داخلی6
7A 972,000مقاومت پوشش داخلی در برابر محلو مشابه سازي نوع
8B 972,000مقاومت پوشش داخلی در برابر محلو مشابه سازي نوع
9C 972,000مقاومت پوشش داخلی در برابر محلو مشابه سازي حاوي ترکیبات سولفوره
259,200وزن ترکیب آب بندي10

3,456,000
2,484,000

جمع کل (ریال)

پاك کن - شماره استاندارد ملی 2709

جمع کل (ریال)

B و A مدت زمان موثر آزمون نوع جمع کل (ریال)
C مدت زمان موثر آزمون نوع جمع کل (ریال)

ظروف شیشه اي بسته بندي مواد غذایی و آشامیدنی

و 2509 - شماره استاندارد ملی 2455 C و قوطی کششی نوع B و A قوطی کششی- قوطی کششی نوع

21,600
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
129,600چگالی1
129,600گرانروي- براي پوشش سیال برحسب ثانیه2
194,400درصد مواد جامد3
21,600ذرات خارجی4
129,600نقطه اشتعال5
64,800دانه بندي6
64,800ضخامت7
259,200وزن پوشش داخلی (گرم بر مترمربع)8
129,600چسبندگی فیلم خشک9
86,400چسبندگی فیلم خشک در طول برش با گیوتین10
172,800مقاومت در برابر ضربه11
172,800مقاومت در برابر گوه اي شدن12
172,800مقاومت در برابر جامی شدن13
129,600مقاومت در برابر خراش14
129,600مقاومت در برابر کنگره اي شدن15
172,800مقاومت در برابر کشش عمیق و نیمه عمیق16
17A 1,555,200مقاومت پوشش داخلی در برابر محلول مشابه سازي نوع
18B 1,555,200مقاومت پوشش داخلی در برابر محلول مشابه سازي نوع
19C 1,555,200مقاومت پوشش داخلی در برابر محلول مشابه سازي حاوي ترکیبات سولفوره نوع

5,270,400
3,715,200

B و A مدت زمان موثر آزمون نوع جمع کل (ریال)
C مدت زمان موثر آزمون نوع جمع کل (ریال)

و 2509 پوشش خام - شماره استاندارد ملی 2455
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
324,000پهناي ترکیب آب بندي 1
259,200وزن ترکیب آب بندي2
بار3 64,800مقاومت قوطی در برابر فشار 1/36
میلیمتر و کمتر4 بار براي قوطی هاي با قطر 104 64,800مقاومت در برابر خال 0/508
194,400عمق دوخت5
194,400ارتفاع خارجی دوخت6
194,400طول قالب سر7
194,400طول قالب بدنه8
194,400ضخامت دوخت9
194,400ضخامت ورق سر10
194,400ضخامت ورق بدنه11
194,400درصد درگیري قالب ها12
259,200فضاي آزاد بین الیه ها13
259,200اختالف طول قالب ها- میلی متر14
21,600اشکاالت ظاهري دوخت15
21,600نشانه گذاري16
259,200وزن پوشش داخلی17
194,400یکنواختی پوشش داخلی18
129,600چسبندگی پوشش داخلی19
20A 972,000مقاومت پوشش داخلی در برابر محلول مشابه سازي نوع
21B 972,000مقاومت پوشش داخلی در برابر محلول مشابه سازي نوع
22C 972,000مقاومت پوشش داخلی در برابر محلول مشابه سازي حاوي ترکیبات سولفوره نوع
324,000پهناي لبه خمیده بدنه23

5,680,800
4,708,800

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
194,400عمق دوخت میلیمتر1
194,400ارتفاع خارجی دوخت میلیمتر2
194,400طول قالب کف  میلیمتر 3
194,400طول قالب بدنه   میلیمتر4
194,400ضخامت دوخت   میلیمتر5
194,400ضخامت ورق کف   میلیمتر6
194,400ضخامت ورق بدنه   میلیمتر7
259,200درصد درگیري قالبها8
259,200اختالف طول قالبها   میلیمتر9
259,200فضاي آزاد بین الیه ها   میلیمتر10
21,600اشکاالت ظاهري دوخت11
324,000وزن پوشش قلع      گرم بر متر مربع      داخل/خارج12
64,800نشتی13
21,600نشانه گذاري14

2,570,400

تعرفه جدید (ریال )ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
194,400عمق دوخت   میلیمتر1
194,400ارتفاع خارجی دوخت   میلیمتر2
194,400طول قالب کف   میلیمتر 3
194,400طول قالب بدنه   میلیمتر4
194,400ضخامت دوخت   میلیمتر5
194,400ضخامت ورق کف   میلیمتر6
194,400ضخامت ورق بدنه   میلیمتر7
648,000مقاومت پوشش داخلی در برابر محصول8
21,600اشکاالت ظاهري دوخت9
129,600چسبندگی پوشش داخلی10
64,800خالء داخل قوطی11
194,400یکنواختی پوشش داخلی 12
21,600نشانه گذاري13
21,600نشتی یا بادکردگی پایدار14
259,200فضاي آزاد بین الیه ها   میلیمتر15
259,200درصد درگیري قالبها   میلیمتر16
259,200اختالف طول قالبها   میلیمتر17
259,200وزن پوشش داخلی18

3,499,200

C مدت زمان موثر آزمون نوع جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

- شماره استاندارد ملی 2327-1881 "قوطی روغن""قوطی رنگ"

B و A مدت زمان موثر آزمون نوع جمع کل (ریال)

- 2509و 2327و 1881و قوطی سه تکه خالی - شماره استاندارد ملی 2455

قوطی پر شده - شماره استاندارد ملی 1881-2327-2455-2509
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
129,600درصد رطوبت1
43,200تعیین چگالی2
21,600گونیا بودن3
21,600تعیین چگالی4
ساعت5 43,200جذب آب در 2
ساعت6 43,200جذب آب در 24
ساعت7 43,200واکشیدگی ضخامت در 24
ساعت8 43,200واکشیدگی ضخامت در 24
129,600مقاومت خمشی در دو جهت 9
129,600مقاومت کششی در دو جهت10
129,600مقاومت برشی در محل اتصال 11
86,400برش12
21,600نشانه گذاري13
43,200اندازه گیري ابعاد14
2,073,600انتشار گاز اوره فرمالدئید15

3,002,400

تخته چند الیه - شماره استاندارد ملی 3492

جمع کل (ریال)
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
43,200.00اندازه گیري ابعاد1
43,200.00آزمون همواري رویه در2
43,200.00آزمون ضربه3
129,600.00باراستانیکی4
86,400.00روي در دو جهت قفل5
درجه6 43,200.00بارگذاري با زاویه 45
درجه7 43,200.00بارگذاري با زاویه 90
43,200.00بارگذاري در سمت سطح لنگه در8
129,600.00درصد رطوبت9
86,400.00برش10

691,200

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
86,400اندازه گیري ابعاد1
86,400بررسی وضعیت فیزیکی2
86,400سقوط آزاد3

259,200

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
172,800.00اندازه گیري ابعاد1
86,400.00بررسی وضعیت فیزیکی2
64,800.00درصد رطوبت3
86,400.00برش4

410,400

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
129,600.00اندازه گیري ابعاد1
86,400.00ثبات قفسه در وضعیت کاربردي2
86,400.00آزمون رنگ3
86,400.00استحکام طبقه4
86,400.00مقاومت میز5
21,600.00آزمون مستوي بودن سطوح6
43,200.00لکه پذیري7

540,000

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
64,800.00درصد رطوبت1
21,600.00اندازه گیري ابعاد2
129,600.00مقاومت در برابر ضربه3
43,200.00مقاومت در برابر آتش سیگار4
43,200.00مقاومت در برابر بخار آب5
21,600.00معایب سطح6
21,600.00ترك خوردگی 7
43,200.00لکه پذیري8
2,073,600.00انتشار گاز اوره فرمالدئید9
86,400.00برش10
21,600.00نشانه گذاري11

2,570,400

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
86,400.00اندازه گیري ابعاد1
129,600.00بررسی فیزیکی2
64,800.00درصد رطوبت3
86,400.00درصد واکشیدگی4
21,600.00درجه بندي5
21,600.00نشانه گذاري6

410,400 جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

عصاي چوبین زیر بغل - شماره استاندارد ملی2372

تجهیزات چوبی کتابخانه ها - شماره استاندارد ملی 3733

ویژگی هاي صفحه رویه کابینت - شماره استاندارد ملی 3723

فرش چوبی - شماره استاندارد ملی 806

جمع کل (ریال)

دربهاي چوبی- شماره استاندارد ملی 748

پالت چوبی مسطح - شماره استاندارد ملی 2677

جمع کل (ریال)
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
86,400.00اندازه گیري ابعاد1
86,400.00بارگذاري روي طبقات2
43,200.00روانی درهاي کشویی3
129,600.00استحکام سطح4
86,400.00لکه پذیري5
21,600.00نشانه گذاري6

453,600

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
86,400.00اندازه گیري ابعاد1
86,400.00بارگذاري2
86,400.00مقاومت به ضربه3
86,400.00مقاومت به بخار آب4
43,200.00لکه پذیري5
129,600.00آزمون سایش6
129,600.00مقاومت به خمش7

648,000

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
86,400.00درصد رطوبت1
86,400.00تعیین ابعاد2
86,400.00بررسی فیزیکی3
86,400.00آزمون بارگذاري4
86,400.00چسبندگی رنگ5
172,800.00آزمون اجزاي تشکیل دهنده6

604,800

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
43,200.00اندازه گیري ابعاد1
21,600.00بررسی فیزیکی2
86,400.00تغییر ابعاد3
21,600.00تاب خوردگی4
43,200.00مقاومت به گرماي خشک5
43,200.00مقاومت به آتش سیگار6
43,200.00مقاومت در برابر پرتاب گلوله7
43,200.00شکل پذیري با گرما8
129,600.00مقاومت به سایش9
86,400.00ترك خوردگی10
43,200.00مقاومت به لک کننده ها11
43,200.00غوطه وري در آب جوش12
21,600.00نشانه گذاري13
64,800.00سایش14

734,400

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
43,200.00اندازه گیري ابعاد1
64,800.00درصد رطوبت2
21,600.00گره زنده بدون ترك3
21,600.00گره زنده ترك دار4
21,600.00گره مرده5
21,600.00ترك هاي کوچک انتهائی6
21,600.00ترکهایی که از دو طرف دیده می شوند7
21,600.00لکه هاي روي8
21,600.00سوراخ هاي روي روکش9
21,600.00قارچ زدگی لبه روکش10
21,600.00جاي عدسک یا پوست داخلی11
21,600.00فیبر بریده12
21,600.00بقیه عیوب13
21,600.00نشانه گذاري14
21,600.00درجه روکش15

388,800 جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

تخت خواب یک و دو نفره - شماره استاندارد ملی 7492

روکش مصنوعی - شماره استاندارد ملی 3154

روکش طبیعی - شماره استاندارد ملی 1274

سطح رویه میز چوبی - شماره استاندارد ملی 3578

جمع کل (ریال)

جاکفشی چوبی - شماره استاندارد ملی 6608
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
86,400.00تعیین ابعاد1
86,400.00ثبات در وضعیت کاربردي2
86,400.00بار گذاري روي طبقات3
43,200.00روانی کشوها4
86,400.00دفعات رفت و برگشت کشوها5
86,400.00عملکرد لوالها6
43,200.00لکه پذیري7
21,600.00نشانه گذاري8

540,000

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
64,800.00درصد رطوبت1
ساعت2 129,600.00درصد واکشیدگی ضخامت در 24
43,200.00اندازه گیري ابعاد3
86,400.00برش4
43,200.00تعیین چگالی5
129,600.00مقاومت خمشی6
21,600.00تعیین مدول االستیسیته 73
388,800.00چسبندگی داخلی8
21,600.00نشانه گذاري9
2,073,600.00انتشار گازه اوره فرمالدئید10

3,002,400

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

میز مطالعه کتابخانه دار چوبی - شماره استاندارد ملی 6088

EN300 تخته رشته جهت دار - شماره استاندارد
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تعرفه آزمون - بسته بندي و سلولزي - برحسب محصول

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
43,200.00ضخامت نسبت به مقدار اسمی1
43,200.00اندازه گیري ابعاد2
43,200.00تعیین چگالی3
43,200.00معایب سطح4
129,600.00مقاومت به سایش5
43,200.00مقاومت به لک کننده ها6
43,200.00مقاومت به آتش سیگار7
43,200.00مقاومت در برابر پرتاب گلوله8
86,400.00برش9
2,073,600.00میزان انتشار گاز اوره فرمالدئید 10120
21,600.00نشانه گذاري11
129,600.00مقاومت خمشی12
388,800.00چسبندگی داخلی13
86,400.00آسیب دیدگی روکش در لبه14
86,400.00مسطح بودن15
43,200.00اختالف رنگ16
43,200.00بافت سطح17

3,391,200

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
64,800.00درصد رطوبت1
ساعت2 86,400.00درصد واکشیدگی ضخامت در 24
43,200.00اندازه گیري ابعاد3
43,200.00تعیین چگالی4
259,200.00اندازه گیري استحکام سطح5
129,600.00اندازه گیري مقاومت خمشی6
21,600.00تعیین مدول االستیسیته7
388,800.00اندازه گیري چسبندگی داخلی8
2,073,600.00تعیین میزان انتشار اوره فرمالدئید9
86,400.00برش10
21,600.00نشانه گذاري11

3,218,400

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
64,800.00درصد رطوبت1
ساعت2 86,400.00درصد واکشیدگی ضخامت در 24
43,200.00اندازه گیري ابعاد3
43,200.00تعیین چگالی4
129,600.00اندازه گیري مقاومت خمشی5
21,600.00تعیین مدول االستیسیته6
388,800.00اندازه گیري چسبندگی داخلی7
388,800.00اندازهگیري مقاومت سطح8
2,073,600.00اندازه گیري میزان انتشار گاز فرمالدئید9
86,400.00برش10
21,600.00نشانه گذاري11

3,348,000

تعرفه جدید (ریال)ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
64,800.00درصد رطوبت1
ساعت2 86,400.00درصد واکشیدگی ضخامت در 24
64,800.00میانگین حد تغییر ضخامت3
64,800.00حد تغییر طول باریکه4
64,800.00حد تغییر عرض باریکه5
43,200.00گونیا بودن زوایا6
43,200.00صافی سطح باریکه7
21,600.00فضاي باز بین دو باریکه8
21,600.00اختالف ارتفاع بین دو باریکه9
388,800.00استحکام سطح10
43,200.00مقاومت به لک کننده ها11
43,200.00مقاومت به آتش سیگار12
43,200.00مقاومت در برابر پرتاب گلوله13
43,200.00تعیین چگالی14
43,200.00اندازه گیري ابعاد15
86,400.00برش16
129,600.00مقاومت به سایش17
2,073,600.00انتشار گاز اوره فرمالدئید18

3,369,600 جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

تخته فیبر و تخته خرده چوب با روکش - شماره استاندارد ملی 14092

- شماره استاندارد ملی 9044 تخته خرده چوب خام(کاربرد در شرایط خشک بدون انجام آزمون هاي چرخه اي)

تخته فیبر خام - شماره استاندارد ملی 7416-5

EN باریکه براي پارکت - شماره استاندارد 13329

از 25 صفحه 25


