
تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
515,000108,000ضخامت الیه رویی1
515,000108,000ابعاد (طول، عرض؛ ضخامت)2
515,000108,000گونیا بودن3
515,000108,000تابیدگی4
530,000216,000استحکام خمشی و نیروي خمش5
5200,0001,440,000سایش6
520,000144,000مقاومت در برابر سر خوردن7
525,000180,000جذب آب مطلق8
540,000288,000جذب آب سطحی در فشار اتمسفر9
575,000540,000مقاومت در برابر یخ زدگی10
50,00072,000وضعیت ظاهري11
50,00072,000نشانه گذاري12

3,384,000

100000+(0.07*S)380,880

3,764,880

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
650,000432,000چگالی1
640,000345,600تنش فشاري در 10% تغییر شکل2
640,000345,600تنش فشاري در 1% تغییر شکل3
640,000345,600مقاومت خمشی4
630,000259,200جذب آب5
335,000151,200تغییرات ابعادي6
660,000518,400طبقه بندي واکنش در برابر آتش7
615,000129,600ابعاد8
615,000129,600گونیا بودن9
615,000129,600مسطح بودن10
50,00072,000نشانه گذاري11

2,858,400

100000+(0.07*S)344,088

3,202,488

تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

موزائیک - شماره استاندارد ملی 755

جمع کل (ریال)

صفحه پلی استایرن - شماره استاندارد ملی 11108

جمع کل (ریال)

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

از 22 صفحه 1



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
650,000432,000چگالی1
640,000345,600تنش فشاري در 10% تغییر شکل2
630,000259,200نیروي خمش3
630,000259,200جذب آب4
335,000151,200تغییرات ابعادي5
660,000518,400طبقه بندي واکنش در برابر آتش6
615,000129,600ابعاد7
615,000129,600گونیا بودن8
610,00086,400عرض تکیه گاه بلوك9
610,00086,400پختگی10
50,00072,000ویژگی ظاهري11
50,00072,000نشانه گذاري12

2,541,600

100000+(0.07*S)321,912

2,863,512

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
325,000108,000ضخامت (میلی متر)1
650,000432,000مقاومت در برابر ضربه2
390,000388,800مقاومت سایشی (کدر شدگی در برابر سایش)3
350,000216,000مقاومت در برابر دماي باال (آب جوش)4
3100,000432,000مقاومت در برابر پرتو فرابنفش5
3150,000648,000مقاومت در برابر رطوبت6
380,000345,600میزان عبور نور مرئی7
440,000230,400واپیچش نور (اعوجاج)8
440,000230,400انحراف نور (جدایش تصویر ثانویه)9
440,000230,400شناسایی رنگ ها10
325,000108,000آزمون هاي ابعادي (درازا، پهنا)11
315,00064,800میزان رواداري تحدب (خم شیشه)12
350,000216,000عیوب ظاهري13
50,00072,000نشانه گذاري14
50,00072,000کیفیت چاپ و نشانه گذاري15

3,794,400

100000+(0.07*S)409,608

4,204,008

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

بلوك سقفی پلی استایرن - شماره استاندارد ملی 11108

شیشه ایمنی الیه دار نوع Bخودرو - شماره استاندارد ملی 709-1

جمع کل (ریال)

گزارش نویسی

جمع کل (ریال)

از 22 صفحه 2



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
325,000108,000ضخامت (میلی متر)1
650,000432,000مقاومت در برابر نفوذ گلوله2
1050,000720,000مقاومت در برابر ضربه3
650,000432,000مقاومت در برابر ضربه مدل سر4
390,000388,800مقاومت سایشی (کدرشدگی در اثر سایش)5
350,000216,000مقاومت در برابر دماي باال (آب جوش)6
3100,000432,000مقاومت در برابر پرتو فرابنفش7
3150,000648,000مقاومت در برابر رطوبت8
380,000345,600میزان عبور نور مریی9
440,000230,400واپیچش نور (اعوجاج)10
440,000230,400انحراف نور (جدایش تصویر ثانویه)11
440,000230,400شناسایی رنگ ها12
325,000108,000آزمون هاي ابعادي (درازا و پهنا)13
315,00064,800میزان رواداري تحدب (خم شیشه)14
350,000216,000عیوب ظاهري15
50,00072,000نشانه گذاري16
50,00072,000کیفیت چاپ و نشانه گذاري17

4,946,400

100000+(0.07*S)490,248

5,436,648

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
325,000108,000ضخامت (میلی متر)1
450,000288,000خردشدگی2
650,000432,000مقاومت در برابر ضربه3
380,000345,600میزان عبور نور مریی4
440,000230,400واپیچش نور (اعوجاج)5
440,000230,400انحراف نور (جدایش تصویر ثانویه)6
440,000230,400شناسایی رنگ ها7
325,000108,000آزمون هاي ابعادي (درازا و پهنا)8
315,00064,800میزان رواداري تحدب (خم شیشه)9
350,000216,000عیوب ظاهري10
50,00072,000نشانه گذاري11
50,00072,000کیفیت چاپ و نشانه گذاري12

2,397,600

100000+(0.07*S)311,832

2,709,432

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
325,000108,000ضخامت (میلی متر)1
325,000108,000ابعاد2
310,00043,200گونیایی3
350,000216,000نواقص ظاهري4
150,00072,000نشانه گذاري5

547,200

100000+(0.07*S)182,304

729,504

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

شیشه ایمنی الیه دار نوع Aخودرو - شماره استاندارد ملی 709-1

جمع کل (ریال)

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

شیشه ایمنی نشکن خودرو- شماره استاندارد ملی 709-1

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

شیشه ساختمانی - شیشه مشجر- شماره استاندارد ملی 10673-5

از 22 صفحه 3



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
325,000108,000ضخامت (میلی متر)1
325,000108,000ابعاد2
310,00043,200گونیایی3
1250,000360,000نواقص نوري4
350,000216,000نواقص ظاهري5
150,00072,000نشانه گذاري6

907,200

100000+(0.07*S)207,504

1,114,704

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
325,000108,000ضخامت (میلی متر)1
325,000108,000ابعاد2
310,00043,200گونیایی3
1250,000360,000نواقص نوري4
350,000216,000نواقص ظاهري5
150,00072,000نشانه گذاري 6

907,200

100000+(0.07*S)207,504

1,114,704

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
325,000108,000ضخامت (میلی متر)1
325,000108,000ابعاد2
315,00064,800چهار گوشه بودن3
150,00072,000تغییر شکل لبه در اثر حرارت دهی4
315,00064,800مسطح بودن5
330,000129,600سوراخ ها (قطر و فواصل)6
350,000216,000خرد شدگی7
درجه)8 3120,000518,400پایداري حرارتی (تفاوت خرد شدگی در صفر و 250
50,00072,000نشانه گذاري9

1,353,600

100000+(0.07*S)238,752

1,592,352

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1010,000144,000ضخامت دیواره خارجی و جداره1
1015,000216,000ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)2
1010,000144,000تخت بودن3
1035,000504,000چگالی ظاهري4
1030,000432,000نیروي خمشی5
1015,000216,000ذرات منبسط شونده6
1290,000417,600سولفات منیزیم7
150,00072,000نشانه گذاري8

2,145,600

100000+(0.07*S)294,192

2,439,792

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

شیشه ساختمانی- شیشه تخت کششی - شماره استاندارد ملی 10673-4

جمع کل (ریال)

شیشه ساختمانی - شیشه فلوت - شماره استاندارد ملی 10673-2

جمع کل (ریال)

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

شیشه ساختمانی-شیشه ایمنی آبدیده - شماره استاندارد ملی 2385

جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

پنل هاي آجري رسی سبک غیر باربر با سوراخهاي افقی - شماره استاندارد ملی 7122

از 22 صفحه 4



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1010,000144,000مساحت ویژه سوراخ و مقطع عرضی دستگیره1
1010,000144,000عرض منطقه لبه و فواصل بین سوراخ دستگیره2

ضخامت دیواره خارجی و داخلی و مجموع ضخامت جداره ها3
1010,000144,000در طول و تعداد سوراخها در جهت عرضی

1035,000504,000ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)4
1035,000504,000چگالی ظاهري 5
1035,000504,000چگالی ظاهري بدنه6
1020,000288,000مقاومت فشاري7
700,0001,008,000مقاومت در برابر یخ بندان8
1015,000216,000ذرات منبسط شونده9
278,000400,320نمکهایی که باعث شوره زنی می شوند.10
50,00072,000نشانه گذاري11

3,928,320

100000+(0.07*S)418,982

4,347,302

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1010,000144,000ضخامت دیواره خارجی و جداره1
1015,000216,000ابعاد (طول،عرض،ارتفاع)2
1035,000504,000چگالی ظاهري3
1020,000288,000مقاومت فشاري4
1015,000216,000ذرات منبسط شونده5
290,000417,600سولفات منیزیم6
50,00072,000نشانه گذاري7

1,857,600

100000+(0.07*S)274,032

2,131,632

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1015,000216,000ابعاد(طول،عرض،ارتفاع)1
1015,000216,000تقر و تحدب2
1010,000144,000سوراخ آجر3
1020,000288,000مقاومت فشاري4
1025,000360,000جذب آب5
10525,0007,560,000یخ زدگی(پنجاه چرخه کامل)6
278,000400,320نمک هاي محلول7
50,00072,000ویژگی ظاهري و نشانه گذ اري8

9,256,320

100000+(0.07*S)791,942

10,048,262

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

جمع کل (ریال)

آجر رسی -شماره استاندارد ملی7

جمع کل (ریال)

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

جمع کل (ریال)

آجر رسی سبک غیر باربر با سوراخهاي قائم - شماره استاندارد ملی 7121

آجر رسی سبک غیر باربر با سوراخهاي قائم - شماره استاندارد ملی 7122

از 22 صفحه 5



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
625,000216,000ابعاد(طول،عرض،ارتفاع)1
335,000151,200وزن مخصوص ظاهري2
350,000216,000جذب آب3
350,000216,000رطوبت4
690,000777,600مقاومت فشاري5
3102,000440,640جمع شدگی خطی6
50,00072,000ویژگی ظاهري و نشانه گذاري7

2,089,440

100000+(0.07*S)290,261

2,379,701

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
625,000216,000ابعاد(طول،عرض،ارتفاع و ضخامت)1
335,000151,200وزن مخصوص توده اي2
350,000216,000جذب آب3
690,000777,600مقاومت فشاري4
150,00072,000ویژگی ظاهري و نشانه گذاري5

1,432,800

100000+(0.07*S)244,296

1,677,096

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
325,000108,000ابعاد (طول، عرض،ارتفاع)1
310,00043,200ضخامت جداره و تیغه ها2
310,00043,200عرض و ارتفاع تکیه گاه لبه3
380,000345,600نیروي خمشی4
350,000216,000جذب آب5
278,000400,320نمک هاي محلول در آب6
50,00072,000ویژگی هاي ظاهري و نشانه گذاري7

1,228,320

100000+(0.07*S)229,982

1,458,302

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

بلوك سیمانی سبک غیر باربر - شماره استاندارد ملی 7782

جمع کل (ریال)

بلوك سیمانی تو خالی - شماره استاندارد ملی 70-1

جمع کل (ریال)

بلوك سقفی سفالی - شماره استاندارد ملی 2909-2

جمع کل (ریال)

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

از 22 صفحه 6



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
325,000108,000ابعاد(طول، عرض،ارتفاع)1
310,00043,200ضخامت جداره و تیغه ها2
310,00043,200عرض و ارتفاع تکیه گاه لبه3
380,000345,600نیروي خمشی4
50,00072,000ویژگی ظاهري و نشانه گذاري5

612,000

100000+(0.07*S)186,840

798,840

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
450,000288,000قطر و نوع و فواصل میلگردها1
415,00086,400عرض و ضخامت بتن پاشنه2

3
ارتفاع خرپا، گامهاي میلگرد عرضی،زاویه میلگرد عرضی،

440,000230,400انحناي افقی در طول خرپا

480,000460,800نسبت مقاومت گسیختگی4
415,00086,400ویژگی فیزیکی تیرچه5
12,000,0002,880,000ساخت سقف و اندازه گیري ابعاد6
1810,0001,166,400بارگذاري، اندازه گیري و محاسبات خیز7
50,00072,000ویژگی هاي ظاهري و نشانه گذاري8

5,270,400

100000+(0.07*S)512,928

5,783,328

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
150,00072,000یکنواختی و رنگ1
1300,000432,000ترکیبات موثر2
3pH170,000100,800
براي افزودنی مایع)4 1100,000144,000وزن مخصوص(
براي افزودنی مایع)5 170,000100,800مقدار مواد خشک(
1800,0001,152,000تاثیر روي گیرش در هنگام مصرف به میزان حداکثر6
1400,000576,000کل کلرین (کلر)7
1400,000576,000کلرید هاي محلول در آب8
1439,000632,160قلیاییت9
1300,000432,000مقدار هواي بتن10
1466,000671,040نسبت مقاومت فشاري یک روزه11
1472,000679,680نسبت مقاومت فشاري دو روزه12
1502,000722,880نسبت مقاومت فشاري هفت روزه13
1628,000904,320نسبت مقاومت فشاري بیست و هشت روزه14
11,000,0001,440,000نسبت مقاومت فشاري نود روزه15
1300,000432,000کاهش آب16
1300,000432,000افزایش روانی17
1300,000432,000روانی تاخیري18
1250,000360,000آب انداختگی19
1468,000673,920تخلخل20
1800,0001,152,000زمان گیرش اولیه و یا نهایی21
11,400,0002,016,000جذب مویینه22
150,00072,000نشانه گذاري23

14,205,600

100000+(0.07*S)1,138,392

15,343,992 جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

بلوك سقفی بتنی - شماره استاندارد ملی 2909-2

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

تیرچه پیش ساخته خرپایی - شماره استاندارد ملی 2909-1

جمع کل (ریال)

راهنماي تعرفه آزمونهاي مواد افزودنی شیمیایی بتن - شماره استاندارد ملی 2930

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

از 22 صفحه 7



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
150,00072,000اسالمپ1
160,00086,400وزن مخصوص بتن تازه 2
1150,000216,000هواي بتن 3
450,000288,000ساخت قالب مقاومت فشاري 4
روز 5 484,000483,840عمل اوري به مدت 28
350,000216,000کپینگ (براي قالبهاي استوانه اي)6
380,000345,600مقاومت فشاري (شکستن و محاسبات)7
150,00072,000دماي بتن 8
150,00072,000کارت اطالعات پیمانه 9

1,851,840

100000+(0.07*S)273,629

2,125,469

                         -

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
3200,000864,000افزایش طول نسبی و مقاومت کششی1
3160,000691,200مقاومت پارگی 2
1025,000360,000جذب آب3
280,000230,400انعطاف پذیري در سرما 4
280,000230,400پایداري حرارتی 5
280,000230,400پایداري ابعاد در برابر حرارت6
1120,000172,800نفوذ ناپذیري در برابر آب 7
325,000108,000طول، عرض و ضخامت8
325,000108,000مساحت و وزن واحد سطح9
150,00072,000ویژگی ظاهري و نشانه گذاري 10

3,067,200

100000+(0.07*S)358,704

3,425,904
A 2,000,0002,880,000فرسودگی حرارتی در هوا روش
B 6,000,0008,640,000فرسودگی حرارتی در هوا روش

                           -

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
3200,000864,000افزایش طول نسبی و مقاومت کششی1
3160,000691,200مقاومت پارگی 2
1025,000360,000جذب آب3
280,000230,400انعطاف پذیري در سرما 4
280,000230,400پایداري حرارتی 5
280,000230,400پایداري ابعاد در برابر حرارت6
1120,000172,800نفوذ ناپذیري در برابر آب 7
325,000108,000طول، عرض و ضخامت8
325,000108,000مساحت و وزن واحد سطح9
3400,0001,728,000مقاومت در برابر اشعه UV(افت در میزان دماي انعطاف پذیري و افت در میزان مقاومت کششی10
150,00072,000ویژگی ظاهري و نشانه گذاري 11

4,795,200

100000+(0.07*S)479,664

5,274,864
A 2,000,0002,880,000فرسودگی حرارتی در هوا روش
B 6,000,0008,640,000فرسودگی حرارتی در هوا روش

                         -

هزینه نهایی بدون آزمون فرسودگی حرارتی در هوا

یا B، هزینه هاي مرتبط به هزینه نهایی اضافه می شود. A در صورت انجام آزمون فرسودگی حرارتی در هوا به روش

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون بدون ازمون فرسودگی حرارتی در هوا

گزارش نویسی

هزینه نهایی بدون آزمون فرسودگی حرارتی در هوا

عایق رطوبتی بام نوع پلیمري االستیکی - شماره استاندارد ملی 3885-1

یا B، هزینه هاي مرتبط به هزینه نهایی اضافه می شود. A در صورت انجام آزمون فرسودگی حرارتی در هوا به روش

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

هزینه نهایی
هزینه ایاب و ذهاب جهت عزیمت به محل نمونه گیري و آزمونهاي اسالمپ، وزن مخصوص، هواي بتن، دماي بتن و یا ساخت قالب مقاومت بر اساس تعرفه هاي 

جاري حمل و نقل به هزینه هاي فوق اضافه می شود.

بتن آماده - شماره استاندارد ملی 6044

عایق رطوبتی بام نوع o- شماره استاندارد ملی 3885-3

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون بدون ازمون فرسودگی حرارتی در هوا

گزارش نویسی

از 22 صفحه 8



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
3200,000864,000افزایش طول نسبی و مقاومت کششی1
3160,000691,200مقاومت پارگی 2
1025,000360,000جذب آب3
280,000230,400انعطاف پذیري در سرما 4
280,000230,400پایداري حرارتی 5
280,000230,400پایداري ابعاد در برابر حرارت6
1120,000172,800نفوذ ناپذیري در برابر آب 7
325,000108,000طول، عرض و ضخامت8
325,000108,000مساحت و وزن واحد سطح9
3400,0001,728,000مقاومت در برابر اشعه UV(افت در میزان دماي انعطاف پذیري و افت در میزان مقاومت کششی10
150,00072,000ویژگی ظاهري و نشانه گذاري 11

4,795,200

100000+(0.07*S)479,664

5,274,864
A 2,000,0002,880,000فرسودگی حرارتی در هوا روش
B 6,000,0008,640,000فرسودگی حرارتی در هوا روش

                         -

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1175,000252,000دانه بندي1
1200,000288,000کلوخه هاي رسی و ذرات سست2
میکرون3 1105,000151,200مواد ریزتر از الک 75
180,000115,200مواد آلی4
1280,000403,200سولفاتهاي محلول در آب5
1260,000374,400کلریدهاي محلول در آب6
1650,000936,000سالمت سنگدانه - پنج سیکل7

2,520,000

100000+(0.07*S)320,400

2,840,400

0

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1140,000201,600دانه بندي1
1200,000288,000کلوخه هاي رسی و ذرات سست2
میکرون3 1105,000151,200مواد ریزتر از الک 75
ذرات سبک)4 1180,000259,200زغال سنگ و لیگنیت (
1220,000316,800دانه هاي سوزنی، پولکی5
1280,000سولفاتهاي محلول در آب6
1260,000کلریدهاي محلول در آب7
1650,000936,000سالمت سنگدانه - پنج سیکل8
1260,000374,400سایش لس آنجلس9

3,304,800

100000+(0.07*S)375,336

3,680,136

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1015,000216,000ابعاد1
1015,000216,000مسطح بودن2
1010,000144,000گونیا بودن و مستقیم بودن اضالع3
1025,000360,000جذب آب4
1030,000432,000نیروي شکست و مدول گسیختگی 5
1020,000288,000مقاومت در برابر انبساط حرارتی رطوبتی (اتو کالو)6
1020,000288,000مقاومت در برابر سایش7
250,000144,000ضریب انبساط حرارتی خطی8
530,000216,000مقاومت در برابر شوك حرارتی9
10160,0002,304,000مقاومت در برابر یخ زدگی10
520,000144,000ضریب اصطکاك11
760,000604,800انبساط رطوبتی 12
105,00072,000تفاوت رنگ جزیی13
150,00072,000کیفیت سطح هر متر مربع14
150,00072,000مقاومت در برابر لکه گذاري15

هزینه نهایی بدون آزمون فرسودگی حرارتی در هوا

یا B، هزینه هاي مرتبط به هزینه نهایی اضافه می شود. A در صورت انجام آزمون فرسودگی حرارتی در هوا به روش

عایق رطوبتی بام نوع پلیمري پالستیکی - شماره استاندارد ملی 3885-1

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

سنگدانه درشت- شماره استاندارد ملی 302

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

جمع کل (ریال)

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون بدون آزمون فرسودگی حرارتی در هوا

گزارش نویسی

سنگدانه ریز- شماره استاندارد ملی 302

جمع کل (ریال)

- شماره استاندارد ملی 25 کاشی سرامیکی (کلیه پارامترهاي الزامی و اختیاري)

از 22 صفحه 9



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

550,000360,000مقاومت در برابر اسیدها و و بازهاي ضعیف16
550,000360,000مقاومت در برابر اسیدها و بازهاي قوي17
550,000360,000مقاومت در برابر شوینده هاي خانگی و نمک هاي استخري18
2280,000806,400میزان سرب و کادمیم آزاد شده از سطح کاشی19
150,00072,000بسته بندي و نشانه گذاري20

7,531,200

100000+(0.07*S)671,184

8,202,384

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

جمع کل (ریال)

از 22 صفحه 10



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1240,000345,600سطح مخصوص (نرمی)1
1600,000864,000انبساط (اتو کالو)2
1240,000345,600گیرش3
3270,0001,166,400ساخت قالب سه تایی مقاومت4
روزه منشور 5 39,00038,880عمل آوري 3
روزه منشور 6 321,00090,720عمل آوري 7
روزه منشور7 384,000362,880عمل آوري 28
روزه8 و 28 1820,000518,400مقاومت فشاري 3، 7
1540,000777,600اکسید منیزیم9
1240,000345,600تري اکسید گوگرد10
1105,000151,200کسر وزن در اثر سرخ شدن11
1240,000345,600باقیمانده نامحلول در اسید12
150,00072,000نشانه گذاري13

5,424,480

100000+(0.07*S)523,714

5,948,194

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1240,000345,600سطح مخصوص (نرمی)1
1600,000864,000انبساط (اتو کالو)2
1240,000345,600گیرش3
3270,0001,166,400ساخت قالب سه تایی مقاوت4
روزه منشور5 36,00025,920عمل آوري 2
روزه منشور6 384,000362,880عمل آوري 28
روزه7 و 28 1220,000345,600مقاومت فشاري 2
1540,000777,600اکسید منیزیم 8
1240,000345,600تري اکسید گوگرد9
1105,000151,200کسر وزن در اثر سرخ شدن10
1240,000345,600باقیمانده نامحلول در اسید11
150,00072,000نشانه گذاري 12

5,148,000

100000+(0.07*S)504,360

5,652,360

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1240,000345,600سطح مخصوص (نرمی)1
1600,000864,000انبساط (اتو کالو)2
1240,000345,600گیرش3
3270,0001,166,400ساخت قالب سه تایی مقاوت4
روزه منشور5 36,00025,920عمل آوري 2
روزه منشور6 384,000362,880عمل آوري 28
روزه7 و 28 1220,000345,600مقاومت فشاري 2
1540,000777,600اکسید منیزیم 8
1240,000345,600تري اکسید گوگرد9
1105,000151,200کسر وزن در اثر سرخ شدن10
1240,000345,600باقیمانده نامحلول در اسید11
150,00072,000نشانه گذاري 12

5,148,000

100000+(0.07*S)504,360

5,652,360 جمع کل (ریال)

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

سیمان پرتلند 325-1- شماره استاندارد ملی 389

جمع کل (ریال)

- شماره استاندارد ملی 389 سیمان پرتلند1-425

جمع کل (ریال)

- شماره استاندارد ملی 389 سیمن پرتلند 1-525

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

از 22 صفحه 11



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1240,000345,600سطح مخصوص (نرمی)1
1600,000864,000انبساط (اتو کالو)2
1240,000345,600گیرش3
3270,0001,166,400ساخت قالب سه تایی مقاومت 4
روزه منشور5 39,00038,880عمل آوري 3
روزه منشور 6 321,00090,720عمل آوري 7
روزه منشور7 384,000362,880عمل آوري 28
روزه8 و 28 1820,000518,400مقاومت فشاري 7،3
1540,000777,600اکسید منیزیم 9
1330,000475,200اکسید سیلیسیم10
1310,000446,400اکسید آلومینیم11
1300,000432,000اکسید آهن12
1240,000345,600تري اکسید گوگرد13
1105,000151,200کسر وزن در اثر سرخ شدن14
1240,000345,600باقیمانده نامحلول در اسید15
1540,000777,600اکسید کلسیم16
150,00072,000سه کلسیم آلومینات17
150,00072,000نشانه گذاري18

7,627,680

100000+(0.07*S)677,938

8,305,618

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1240,000345,600سطح مخصوص (نرمی)1
1600,000864,000انبساط (اتو کالو)2
1240,000345,600گیرش3
3270,0001,166,400ساخت قالب سه تایی مقاومت 4
روزه منشور5 39,00038,880عمل آوري 3
روزه منشور 6 321,00090,720عمل آوري 7
روزه منشور7 384,000362,880عمل آوري 28
روزه8 و 28 1820,000518,400مقاومت فشاري 7،3
1540,000777,600اکسید منیزیم 9
1240,000345,600تري اکسید گوگرد10
1105,000151,200کسر وزن در اثر سرخ شدن11
1240,000345,600باقیمانده نامحلول در اسید12
1540,000777,600اکسید کلسیم13
1310,000446,400اکسید آلومینیم14
1300,000432,000اکسید آهن15
150,00072,000سه کلسیم آلومینیات16

150,00072,000دوکلسیم فریت و چهار کلیسم آلومینوفریت- چهار کلسیم آلومینوفریت و سه کلسیم آلومینات17

150,00072,000نشانه گذاري18
7,224,480

100000+(0.07*S)649,714

7,874,194

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1240,000345,600سطح مخصوص (نرمی)1
1600,000864,000انبساط یا انقباض(اتوکالو)2
1240,000345,600گیرش3
3270,0001,166,400ساخت قالب سه تایی مقاومت4
39,00038,880عمل آوري 3روزه منشور5
321,00090,720عمل آوري 7روزه منشور6
384,000362,880عمل آوري 28روزه منشور7
1820,000518,400مقامت فشاري 3،7و28روزه8
1540,000777,600اکسید منیزیم9
1240,000345,600سولفیت10
1105,000151,200کسر وزن در اثر سرخ شدن11
1240,000345,600کلراید12
150,00072,000نشانه گذاري13

5,424,480

100000+(0.07*S)523,714

5,948,194 جمع کل (ریال)

گزارش نویسی

گزارش نویسی

سیمان پرتلند نوع دو - شماره استاندارد ملی 389

جمع کل (ریال)

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

سیمان پرتلند نوع پنج - شماره استاندارد ملی 389

جمع کل (ریال)

سیمان پرتلندپوزوالنی - شماره استاندارد ملی 3432

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

از 22 صفحه 12



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1240,000345,600سطح مخصوص (نرمی)1
1600,000864,000انبساط یا انقباض(اتوکالو)2
1240,000345,600گیرش3
3270,0001,166,400ساخت قالب سه تایی مقاومت4
321,00090,720عمل آوري7روزه منشور5
384,000362,880عمل آوري28روزه منشور6
1220,000345,600مقاومت فشاري7و28روزه7
1540,000777,600اکسید منیزیم8
1240,000345,600سولفیت9
1105,000151,200کسر وزن در اثر سرخ شدن10
1240,000345,600کلراید11
150,00072,000نشانه گذاري12

5,212,800

100000+(0.07*S)508,896

5,721,696

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1240,000345,600سطح مخصوص (نرمی)1
1600,000864,000انبساط یا انقباض (اتوکالو)2
1240,000345,600گیرش3
3270,0001,166,400ساخت قالب سه تایی مقاومت4
321,00090,720عمل آوري7روزه منشور5
384,000362,880عمل آوري28روزه منشور6
1220,000345,600مقاومت فشاري7و 28روزه7
1240,000345,600گوگرد به صورت سولفید8
1240,000345,600گوگرد به صورت سولفیت9
1105,000151,200کسر وزن در اثر سرخ شدن10
1240,000345,600باقی مانده نامحلول در اسید11
1240,000345,600قلیایی هاي قابل حل در آب12
150,00072,000نشانه گذاري13

5,126,400

100000+(0.07*S)502,848

5,629,248

تعرفه جدید (ریال)فی (ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1240,000345,600سطح مخصوص(نرمی)1
1600,000864,000انبساط یا انقباض(اتوکالو)2
1240,000345,600گیرش3
3270,0001,166,400ساخت قالب سه تایی مقاومت4
39,00038,880عمل آوري 3روزه منشور5
321,00090,720عمل آوري7روزه منشور6
384,000362,880عمل آوري28روزه7
1820,000518,400مقاومت فشاري7،3و28روزه8
1240,000345,600گوگرد به صورت سولفید9
1240,000345,600گوگرد به صورت سولفیت10
1105,000151,200کسر وزن در اثر سرخ شدن11
1240,000345,600باقیمانده نامحلول در اسید12
150,00072,000نشانه گذاري13

4,992,480

100000+(0.07*S)493,474

5,485,954 جمع کل (ریال)

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

سیمان پرتلند پوزوالنی ویژه - شماره استاندارد ملی 3432

جمع کل (ریال)

سیمان سرباره اي- شماره استاندارد ملی 3517

جمع کل (ریال)

سیمان پرتلند سرباره اي - شماره استاندارد ملی 3517

از 22 صفحه 13



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
نرمی )1 1240,000345,600سطح مخصوص (
اتوکالو )2 1600,000864,000انبساط یا انقباض (
1240,000345,600گیرش3
3270,0001,166,400ساخت قالب سه تایی مقاومت4
روزه منشور5 39,00038,880عمل آوري 3
روزه منشور 6 321,00090,720عمل آوري 7
روزه منشور 7 384,000362,880عمل آوري 28
روزه8 و 28 1820,000518,400مقاومت فشاري7،3
1240,000345,600گوگرد به صورت سولفید9
1240,000345,600گوگرد به صورت سولفیت10
1105,000151,200کسر وزن در اثر سرخ شدن11
1240,000345,600باقیمانده نامحلول در اسید 12
150,00072,000نشانه گذاري13

4,992,480

100000+(0.07*S)493,474

5,485,954

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
نرمی )1 1240,000345,600سطح مخصوص (
اتوکالو )2 1600,000864,000انبساط  (
1240,000345,600گیرش3
3270,0001,166,400ساخت قالب سه تایی مقاومت4
روزه منشور5 39,00038,880عمل آوري 3
روزه منشور 6 321,00090,720عمل آوري 7
روزه منشور 7 384,000362,880عمل آوري 28
روزه8 و 28 920,000259,200مقاومت خمشی7،3
روزه9 و 28 1820,000518,400مقاومت فشاري7،3
1150,000216,000درجه سفیدي10
1540,000777,600اکسید منیزیم11
1240,000345,600انیدریک سولفوریک12
1105,000151,200کسر وزن در اثر سرخ شدن13
1240,000345,600باقیمانده نامحلول در اسید 14
150,00072,000نشانه گذاري15

5,899,680

100000+(0.07*S)556,978

6,456,658

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

سیمان پرتلندسرباره اي ضدسولفات - شماره استاندارد ملی 3517

جمع کل (ریال)

سیمان سفید - شماره استاندارد ملی 2931

جمع کل (ریال)

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

از 22 صفحه 14



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
150,00072,000یکنواختی و رنگ1
1300,000432,000ترکیبات موثر2
3PH170,000100,800
براي افزودنی مایع )4 1100,000144,000وزن مخصوص (
براي افزودنی مایع )5 170,000100,800مقدار مواد خشک (

6
تاثیر روي گیرش در هنگام مصرف به

1800,0001,152,000میزان حداکثر

روزه منشور 7 1400,000576,000عمل آوري 28
کلر )8 1400,000576,000کل کلرین (
1439,000632,160قلیاییت9
1300,000432,000مقدار هواي بتن10
روزه11 1502,000722,880نسبت مقاومت فشاري 7
روزه12 1628,000904,320نسبت مقاومت فشاري 28
1300,000432,000کاهش آب13
150,00072,000نشانه گذاري14

6,348,960

100000+(0.07*S)588,427

6,937,387

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
150,00072,000یکنواختی و رنگ1
1300,000432,000ترکیبات موثر2
3PH170,000100,800
براي افزودنی مایع )4 1100,000144,000وزن مخصوص (
براي افزودنی مایع )5 170,000100,800مقدار مواد خشک (

6
تاثیر روي گیرش در هنگام مصرف به

1800,0001,152,000میزان حداکثر

کلر )7 1400,000576,000کل کلرین (
1400,000576,000کلریدهاي محلول در آب8
1439,000632,160قلیاییت9
1300,000432,000مقدار هواي بتن10
1466,000671,040نسبت مقاومت فشاري یک روزه11
روزه12 1628,000904,320نسبت مقاومت فشاري 28
1300,000432,000کاهش آب13
150,00072,000نشانه گذاري14

6,297,120

100000+(0.07*S)584,798

6,881,918

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
150,00072,000یکنواختی و رنگ1
1300,000432,000ترکیبات موثر2
3PH170,000100,800
براي افزودنی مایع )4 1100,000144,000وزن مخصوص (
براي افزودنی مایع )5 170,000100,800مقدار مواد خشک (

6
تاثیر روي گیرش در هنگام مصرف به

1800,0001,152,000میزان حداکثر

کلر )7 1400,000576,000کل کلرین (
1400,000576,000کلریدهاي محلول در آب8
1439,000632,160قلیاییت9
1300,000432,000مقدار هواي بتن10
روزه11 1628,000904,320نسبت مقاومت فشاري 28
1300,000432,000افزایش روانی12
1300,000432,000روانی تاخیري13
150,00072,000نشانه گذاري14

6,058,080

100000+(0.07*S)568,066

6,626,146 جمع کل (ریال)

- شماره استاندارد ملی 2930 ( و 2 جدول 1 مواد افزودنی شیمیایی بتن (

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

جمع کل (ریال)

- شماره استاندارد ملی 2930 ( و 3 جدول 1 مواد افزودنی شیمیایی بتن (

جمع کل (ریال)

)-شماره استاندارد ملی 2930 و 4 جدول 1 مواد افزودنی شیمیایی بتن (

از 22 صفحه 15



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
150,00072,000یکنواختی و رنگ1
1300,000432,000ترکیبات موثر2
3PH170,000100,800
براي افزودنی مایع )4 1100,000144,000وزن مخصوص (
براي افزودنی مایع )5 170,000100,800مقدار مواد خشک (

6
تاثیر روي گیرش در هنگام مصرف به

1800,0001,152,000میزان حداکثر

کلر )7 1400,000576,000کل کلرین (
1400,000576,000کلریدهاي محلول در آب8
1439,000632,160قلیاییت9
1300,000432,000مقدار هواي بتن10
روزه11 1628,000904,320نسبت مقاومت فشاري 28
1250,000360,000آب انداختگی12
150,00072,000نشانه گذاري13

5,554,080

100000+(0.07*S)532,786

6,086,866

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
150,00072,000یکنواختی و رنگ1
1300,000432,000ترکیبات موثر2
3PH170,000100,800
براي افزودنی مایع )4 1100,000144,000وزن مخصوص (
براي افزودنی مایع )5 170,000100,800مقدار مواد خشک (

6
تاثیر روي گیرش در هنگام مصرف به

1800,0001,152,000میزان حداکثر

کلر )7 1400,000576,000کل کلرین (
1400,000576,000کلریدهاي محلول در آب8
1439,000632,160قلیاییت9
1300,000432,000مقدار هواي بتن10
روزه11 1628,000904,320نسبت مقاومت فشاري 28
1468,000673,920تخلخل12
150,00072,000نشانه گذاري13

5,868,000

100000+(0.07*S)554,760

6,422,760

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
150,00072,000یکنواختی و رنگ1
1300,000432,000ترکیبات موثر2
3PH170,000100,800
براي افزودنی مایع )4 1100,000144,000وزن مخصوص (
براي افزودنی مایع )5 170,000100,800مقدار مواد خشک (

6
تاثیر روي گیرش در هنگام مصرف به

1800,0001,152,000میزان حداکثر

کلر )7 1400,000576,000کل کلرین (
1400,000576,000کلریدهاي محلول در آب8
1439,000632,160قلیاییت9
1300,000432,000مقدار هواي بتن10
روزه11 1628,000904,320نسبت مقاومت فشاري 28
روزه12 11,000,0001,440,000نسبت مقاومت فشاري 90
1800,0001,152,000زمان گیرش اولیه13
150,00072,000نشانه گذاري14

7,786,080

100000+(0.07*S)689,026

8,475,106

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

- شماره استاندارد ملی 2930 ( و 5 جدول 1 مواد افزودنی شیمیایی بتن (

جمع کل (ریال)

)- شماره استاندارد ملی 2930 و 6 جدول 1 مواد افزودنی شیمیایی بتن (

جمع کل (ریال)

- شماره استاندارد ملی 2930 ( و 7 جدول 1 مواد افزودنی شیمیایی بتن (

جمع کل (ریال)

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

از 22 صفحه 16



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
150,00072,000یکنواختی و رنگ1
1300,000432,000ترکیبات موثر2
3PH170,000100,800
براي افزودنی مایع )4 1100,000144,000وزن مخصوص (
براي افزودنی مایع )5 170,000100,800مقدار مواد خشک (

6
تاثیر روي گیرش در هنگام مصرف به

1800,0001,152,000میزان حداکثر

کلر )7 1400,000576,000کل کلرین (
1400,000576,000کلریدهاي محلول در آب8
1439,000632,160قلیاییت9
1300,000432,000مقدار هواي بتن10
روزه11 1466,000671,040نسبت مقاومت فشاري 1
روزه12 1472,000679,680نسبت مقاومت فشاري 2
روزه13 1628,000904,320نسبت مقاومت فشاري 28
150,00072,000نشانه گذاري14

6,544,800

100000+(0.07*S)602,136

7,146,936

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
150,00072,000یکنواختی و رنگ1
1300,000432,000ترکیبات موثر2
3PH170,000100,800
براي افزودنی مایع )4 1100,000144,000وزن مخصوص (
براي افزودنی مایع )5 170,000100,800مقدار مواد خشک (

6
تاثیر روي گیرش در هنگام مصرف به

1800,0001,152,000میزان حداکثر

کلر )7 1400,000576,000کل کلرین (
1400,000576,000کلریدهاي محلول در آب8
1439,000632,160قلیاییت9
1300,000432,000مقدار هواي بتن10
روزه11 1502,000722,880نسبت مقاومت فشاري 7
روزه12 1628,000904,320نسبت مقاومت فشاري 28
1800,0001,152,000زمان گیرش اولیه و نهایی13
150,00072,000نشانه گذاري14

7,068,960

100000+(0.07*S)638,827

7,707,787

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
150,00072,000یکنواختی و رنگ1
1300,000432,000ترکیبات موثر2
3PH170,000100,800
براي افزودنی مایع )4 1100,000144,000وزن مخصوص (
براي افزودنی مایع )5 170,000100,800مقدار مواد خشک (

6
تاثیر روي گیرش در هنگام مصرف به

1800,0001,152,000میزان حداکثر

کلر )7 1400,000576,000کل کلرین (
1400,000576,000کلریدهاي محلول در آب8
1439,000632,160قلیاییت9
1300,000432,000مقدار هواي بتن10
روزه11 1628,000904,320نسبت مقاومت فشاري 28
11,400,0002,016,000جذب مویینه 12
150,00072,000نشانه گذاري13

7,210,080

100000+(0.07*S)648,706

7,858,786

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

- شماره استاندارد ملی 2930 ( و 8 جدول 1 مواد افزودنی شیمیایی بتن (

جمع کل (ریال)

- شماره استاندارد ملی 2930 ( و 9 جدول 1 مواد افزودنی شیمیایی بتن (

جمع کل (ریال)

- شماره استاندارد ملی 2930 ( و 10 جدول 1 مواد افزودنی شیمیایی بتن (

جمع کل (ریال)

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

از 22 صفحه 17



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
150,00072,000یکنواختی و رنگ1
1300,000432,000ترکیبات موثر2
3PH170,000100,800
براي افزودنی مایع )4 1100,000144,000وزن مخصوص (
براي افزودنی مایع )5 170,000100,800مقدار مواد خشک (

6
تاثیر روي گیرش در هنگام مصرف به

1800,0001,152,000میزان حداکثر

کلر )7 1400,000576,000کل کلرین (
1400,000576,000کلریدهاي محلول در آب8
1439,000632,160قلیاییت9
1300,000432,000مقدار هواي بتن10
روزه11 1628,000904,320نسبت مقاومت فشاري 28
1300,000432,000کاهش آب12
1800,0001,152,000زمان گیرش اولیه و نهایی13
150,00072,000نشانه گذاري14

6,778,080

100000+(0.07*S)618,466

7,396,546

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
150,00072,000یکنواختی و رنگ1
1300,000432,000ترکیبات موثر2
3PH170,000100,800
براي افزودنی مایع )4 1100,000144,000وزن مخصوص (
براي افزودنی مایع )5 170,000100,800مقدار مواد خشک (

6
تاثیر روي گیرش در هنگام مصرف به

1800,0001,152,000میزان حداکثر

کلر )7 1400,000576,000کل کلرین (
1400,000576,000کلریدهاي محلول در آب8
1439,000632,160قلیاییت9
1300,000432,000مقدار هواي بتن10
روزه11 1502,000722,880نسبت مقاومت فشاري 7
روزه12 1628,000904,320نسبت مقاومت فشاري 28
1300,000432,000کاهش آب13
1800,0001,152,000زمان گیرش اولیه و نهایی14
150,00072,000نشانه گذاري15

7,500,960

100000+(0.07*S)669,067

8,170,027

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
150,00072,000یکنواختی و رنگ1
1300,000432,000ترکیبات موثر2
3PH170,000100,800
براي افزودنی مایع )4 1100,000144,000وزن مخصوص (
براي افزودنی مایع )5 170,000100,800مقدار مواد خشک (

6
تاثیر روي گیرش در هنگام مصرف به

1800,0001,152,000میزان حداکثر

کلر )7 1400,000576,000کل کلرین (
1400,000576,000کلریدهاي محلول در آب8
1439,000632,160قلیاییت9
1300,000432,000مقدار هواي بتن10
روزه11 1628,000904,320نسبت مقاومت فشاري 28
1300,000432,000روانی تاخیري12
150,00072,000نشانه گذاري13

5,626,080

100000+(0.07*S)537,826

6,163,906 جمع کل (ریال)

جمع کل (ریال)

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

)- شماره استاندارد ملی 2930 و 12 جدول 1 مواد افزودنی شیمیایی بتن (

جمع کل (ریال)

- شماره استاندارد ملی 2930 ( و 13 جدول 1 مواد افزودنی شیمیایی بتن (

)- شماره استاندارد ملی 2930 و 11 جدول 1 مواد افزودنی شیمیایی بتن (

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

از 22 صفحه 18



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
150,00072,000یکنواختی و رنگ1
1300,000432,000ترکیبات موثر2
3PH170,000100,800
براي افزودنی مایع )4 1100,000144,000وزن مخصوص (
براي افزودنی مایع )5 170,000100,800مقدار مواد خشک (

6
تاثیر روي گیرش در هنگام مصرف به

1800,0001,152,000میزان حداکثر

کلر )7 1400,000576,000کل کلرین (
1400,000576,000کلریدهاي محلول در آب8
1439,000632,160قلیاییت9
1300,000432,000مقدار هواي بتن10
روزه11 1628,000904,320نسبت مقاومت فشاري 28
1300,000432,000کاهش آب12

13
و 5 زمان گیرش اولیه در دماي 20

11,600,0002,304,000درجه سلیسیوس

150,00072,000نشانه گذاري14
7,930,080

100000+(0.07*S)699,106

8,629,186

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
125,00036,000طول لوله1
125,00036,000قطر داخلی لوله 2

3
میانگین ضخامت جداره لوله بدون تراش

125,00036,000و با تراش

140,00057,600انحناي لوله4
1200,000288,000واحد خستگی ترکیدن لوله5
1180,000259,200خردشدن عرض لوله6
1180,000259,200تاب خمشی لوله7
150,00072,000نماي ظاهري و نشانه گذاري14

1,044,000

100000+(0.07*S)217,080

1,261,080

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
325,000108,000طول و عرض ورق1
325,000108,000ضخامت ورق2
315,00064,800ارتفاع و گام موج3
325,000108,000گونیا بودن ورق4
315,00064,800ارتفاع لبه ورق5
190,000129,600چگالی ظاهري6
1064,000921,600بار کشت خیز7
1064,000921,600گشتاورخمشی بر متر طول ورق8
364,000276,480نفوذناپذیري آب9
10784,00011,289,600یخ زدن - آب شدن10
10150,0002,160,000گرما - بارش 11
10506,0007,286,400آب گرم 12
10603,0008,683,200خیساندن - خشک کردن13
150,00072,000نشانه گذاري و اطالعات محصول14

32,194,080

100000+(0.07*S)2,397,586

34,591,666 جمع کل (ریال)

- شماره استاندارد ملی 2930 ( و 14 جدول 1 مواد افزودنی شیمیایی بتن (

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

جمع کل (ریال)

لوله هاي آزبست سیمان تحت فشار- شماره استاندارد ملی 405

جمع کل (ریال)

ورق هاي موج دار سیمان الیاف - شماره استاندارد ملی 12276

از 22 صفحه 19



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
325,000108,000طول و عرض ورق1
325,000108,000ضخامت ورق2
325,000108,000راست بودن لبه و گونیا بودن3
2058,0001,670,400مقومت خمشی در شرایط متعادل و مرطوب4
190,000129,600چگالی ظاهري5
364,000276,480نفوذناپذیري آب6
10424,0006,105,600یخ زدن - آب شدن7
1075,0001,080,000گرما - بارش 8
10253,0003,643,200آب گرم 9
10303,0004,363,200خیساندن - خشک کردن10
150,00072,000نشانه گذاري و اطالعات محصول11

17,664,480

100000+(0.07*S)1,380,514

19,044,994

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
325,000108,000طول و عرض ورق1
325,000108,000ضخامت ورق2
325,000108,000راست بودن لبه و گونیا بودن3
1058,000835,200مقومت خمشی در شرایط متعادل 4
190,000129,600چگالی ظاهري5
150,00072,000نشانه گذاري14

1,360,800

100000+(0.07*S)239,256

1,600,056

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
630,000259,200شوك حرارتی1
320,00086,400سختی موهس2
350,000216,000مقاومت در برابر ضربه 3
170,000100,800جذب آب4
180,000115,200پشت نمایی5
2450,000129,600مقاومت در برابر تابش ماکروویو6
1225,000324,000آزمونهاي چشمی 7
1560,000806,400آزاد کردن سرب و کادمیوم8
150,00072,000مقاومت در برابر شوینده ها9
150,00072,000مقاومت در برابر اسید ها10
150,00072,000نشانه گذاري 11

2,253,600

100000+(0.07*S)301,752

2,555,352

ظروف چینی غذاخوري - شماره استاندارد ملی 1164

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

جمع کل (ریال)

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

- شماره استاندارد ملی 7515 مصارف خارج ساختمان ) ورق هاي صاف سیمان الیاف نوع الف (

جمع کل (ریال)

- شماره استاندارد ملی 7515 مصارف داخل ساختمان ) ورق هاي صاف سیمان الیاف نوع ب (

جمع کل (ریال)

از 22 صفحه 20



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
15,0007,200بررسی لعاب1
150,00072,000آزمونهاي چشمی 2
325,000108,000جذب آب3
3100,000432,000ترك پذیري4
850,000576,000پایداري در برابر مواد شیمیایی5
2100,000288,000پایداري در برابر تغییر رنگ و سوختن6
580,000576,000مقاومت خمشی7
150,00072,000درجه بندي8

2,131,200

100000+(0.07*S)293,184

2,424,384

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
نرمی )1 1240,000345,600سطح مخصوص (
اتوکالو )2 1600,000864,000انبساط  (
1240,000345,600گیرش3
3270,0001,166,400ساخت قالب سه تایی مقاومت4
روزه منشور5 39,00038,880عمل آوري 3
روزه منشور 6 321,00090,720عمل آوري 7
روزه منشور 7 384,000362,880عمل آوري 28
روزه8 و 28 1820,000518,400مقاومت فشاري7،3
1540,000777,600اکسید منیزیم9
1240,000345,600تري اکسید گوگرد 10
1105,000151,200کسر وزن در اثر سرخ شدن11
1240,000345,600کلرید12
150,00072,000نشانه گذاري13

5,424,480

100000+(0.07*S)523,714

5,948,194

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1015,000216,000ابعاد 1
1015,000216,000مسطح بودن2
1010,000144,000گونیا بودن و مستقیم بودن اضالع3
1025,000360,000جذب آب4
1030,000432,000نیروي شکست و مدول گسیختگی5
اتوکالو)6 1020,000288,000مقاومت در برابر انبساط حرارتی رطوبتی (
1020,000288,000مقاومت در برابر سایش7
520,000144,000ضریب اصطکاك 8
150,00072,000کیفیت سطح هر متر مربع9
150,00072,000مقاومت در برابر لکه گذاري 10
550,000360,000مقاومت در برابر اسیدها و بازهاي ضعیف 11
550,000360,000مقاومت در برابر شوینده هاي خانگی و نمکهاي استخري 12
150,00072,000بسته بندي نشانه گذاري13

3,024,000

100000+(0.07*S)355,680

3,379,680

جمع کل (ریال)

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

جمع کل (ریال)

چینی بهداشتی- شماره استاندارد ملی 696

سیمان پرتلند آهکی- شماره استاندارد ملی 4220

کاشی سرامیکی مصارف داخل ساختمان - شماره استاندارد ملی 25

جمع کل (ریال)

از 22 صفحه 21



تعرفه آزمون هاي فرآورده هاي ساختمانی به تفکیک نوع فرآورده و پارامتر آزمون

تعرفه جدید (ریال)فی(ریال)تعداد/مقدار نمونه آزمونه ویژگی/نام پارامترآزمونردیف
1015,000216,000ابعاد 1
1015,000216,000مسطح بودن2
1010,000144,000گونیا بودن و مستقیم بودن اضالع3
1025,000360,000جذب آب4
1030,000432,000نیروي شکست و مدول گسیختگی5
اتوکالو)6 1020,000288,000مقاومت در برابر انبساط حرارتی رطوبتی (
1020,000288,000مقاومت در برابر سایش7
10160,0002,304,000مقاومت در برابر یخ زدگی8
520,000144,000ضریب اصطکاك 9
150,00072,000کیفیت سطح هر متر مربع10
150,00072,000مقاومت در برابر لکه گذاري 11
550,000360,000مقاومت در برابر اسیدها و بازهاي ضعیف 12
550,000360,000مقاومت در برابر شوینده هاي خانگی و نمکهاي استخري 13
150,00072,000بسته بندي نشانه گذاري14

5,328,000

100000+(0.07*S)516,960

5,844,960

( S) جمع هزینه پارامترهاي آزمون

گزارش نویسی

کاشی سرامیکی مصارف نما و بیرون ساختمان - شماره استاندارد ملی 25

جمع کل (ریال)

از 22 صفحه 22


