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 پذیرش نمونه معیارجدول 

 غذایی گروه پژوهشی -غذایی کشاورزی صنایع پژوهشکده

نام  ردیف

 آزمایشگاه

 نام نمونه

 کارتنی(–)فله 

مقدار حداقل 

 نمونه

بسته مشخصات 

 بندی

 مشرایط نمونه هنگا

 دریافت

غالت و  1

حبوبات و 

فرآورده 

 های آن

 -آرد بلغور ذرت جوانه گرفته شده

پن  -آردجو -پرك گندم -برنج سفيد

نان نيمه آماده پيتزا تازه و  -كيك

غالت  -آرد كامل ذرت -منجمد

فراورده هاي سرخ شده بر  -صبحانه

 -پايه سيب زميني،غالت و حبوبات

رشته   -نان بستني -بلغور ذرت

ماكاروني )  -بيسکويت -فوري

فرآورده پف كرده بلغور و –ورميشل ( 

ودر پ -گندم جوانه زده - آرد ذرت

سبوس  -گندم  -كيك نيمه آماده

 -گندم مورد مصرف براي انسان

فراورده پولك ) پرك ( شده آماده 

جو -ذرت درجه يك -كلوچه -مصرف

 -سوپ آماده ونيمه آماده-پوست كنده

بالل)ذرت شيرين(   -گندم  -دونات 

خمير  -نان جو -خمير مايه نان -يخ زده

-گندم پوست كنده -آرد برنج  -پيتزا

نان -گلوتن -زا منجمد آماده طبخپيت 

 -نان حجيم ونيمه حجيم -سوخاري

غذاي كمکي كودكان و  

-آرد سوخاري -(شيرخواران)غيرفعال

 -)پلويي ،رشته )آشي 

 -بيکينگ پودر -كراكر 

دانه هاي حجيم -شيريني هاي آردي

آرد  -شده غالت به روش انفجاري

 -گندم

حجيم شده برپايه   فرآورده -ماكاروني 

 ويفر -بلغوروآردغالت

 2تا 5/1

 كيلوگرم 

بسته بندي بايد نو، 

تميز، مقاوم و بدون 

درز و پارگي باشد و 

درطول انتقال و يا 

نگهداري، نمونه را از 

تاثير عوامل محيطي 

 حفظ نمايد.

  –بسته بندي سالم 

نمونه، در صورت رويت 

بدون كپك زدگي و 

هرگونه آفات زنده )در 

د، مورد نمونه هاي منجم

بصورت سرد و منجمد 

 دريافت گردد(. 

 3بطري بزرگ  نوشيدني كفير لبنیات 2

 عدد

 4بطري كوچك 

 عدد

در بسته بنديهاي 

مناسب بدون درز و 

 ،سالم و بدون نشت

داراي تاريخ قابليت 

مصرف معتبر و 

 سري ساخت يکسان

درون يخچال در دماي 

 درجه سلسيوس 10-4

 حداقل يك كره پاستوريزه لبنیات 3

 كيلوگرم

در بسته بنديهاي 

مناسب غيرقابل 

نفوذو بدون درز و 

درون يخچال در دماي 

 درجه سلسيوس 10-4
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نام  ردیف

 آزمایشگاه

 نام نمونه

 کارتنی(–)فله 

مقدار حداقل 

 نمونه

بسته مشخصات 

 بندی

 مشرایط نمونه هنگا

 دریافت

سالم، بدون پارگي 

داراي تاريخ  ،وسوراخ

قابليت مصرف 

معتبر و سري 

 ساخت يکسان

 خامه پاستوريزه  لبنیات 4

 خامه فرادما

خامه پاستوريزه 

حداقل يك 

 كيلوگرم

 5خامه فرادما 

 بسته

بسته بنديهاي در 

مناسب بدون درز و 

بدون پارگي  ،سالم

داراي تاريخ  ،وسوراخ

قابليت مصرف 

معتبر و سري 

 ساخت يکسان

و درمورد خامه 

فرادما دارا بودن 

همه شرايط فوق 

 بدون بادكردگي

درون يخچال در دماي 

 درجه سلسيوس 10-4

وزن كمتر از  پنير رسيده در آب نمك لبنیات 5

 4گرم  100

 بسته

زن بيشتر از و

 3گرم  100

 بسته

هاي  در بسته بندي

مناسب يکبار مصرف 

و غير قابل نفوذ و 

فاقد نشتي، بدون 

درز و سالم، بدون 

پارگي وسوراخ، 

داراي تاريخ قابليت 

مصرف معتبر و 

 سري ساخت يکسان

 

درون يخچال در دماي 

 درجه سلسيوس 10-4

خانواده حداقل  بستني لبنیات 6

 كيلوگرم 2

حداقل  معمولي

 كيلوگرم 1

هاي  در بسته بندي

مناسب غيرقابل 

نفوذ، بدون درز و 

بدون پارگي  ،سالم

داراي تاريخ  ،وسوراخ

قابليت مصرف 

معتبر و سري 

 ساخت يکسان

 

در بسته بنديهاي سالم و 

 به صورت منجمد

حداقل يك  شيرخشك لبنیات 7

 كيلوگرم

هاي  در بسته بندي

مناسب غيرقابل 

 در بسته بندي ،نفوذ

هاي مناسب 

غيرقابل نفوذ، بدون 

بدون  ،درز و سالم

 ،پارگي وسوراخ

 در جاي خشك و خنك
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نام  ردیف

 آزمایشگاه

 نام نمونه

 کارتنی(–)فله 

مقدار حداقل 

 نمونه

بسته مشخصات 

 بندی

 مشرایط نمونه هنگا

 دریافت

داراي تاريخ قابليت 

مصرف معتبر و 

 سري ساخت يکسان

حجم كمتر از  شير پاستوريزه لبنیات 8

سي سي  100

 عدد 6

حجم بيشتر از 

سي سي  100

 عدد 4

در بسته بنديهاي 

مناسب غيرقابل 

در بسته نفوذ، 

بنديهاي مناسب 

غيرقابل نفوذ، بدون 

بدون  ،درز و سالم

 ،پارگي وسوراخ

داراي تاريخ قابليت 

مصرف معتبر و 

 سري ساخت يکسان

درون يخچال در دماي 

 درجه سلسيوس 10-4

حجم كمتر از  UHTشير فرادما  لبنیات 9

سي سي  100

 عدد 6

حجم بيشتر از 

سي سي  100

 عدد 5

، در بسته بنديهاي 

ناسب غيرقابل م

نفوذ، بدون درز و 

بدون پارگي  ،سالم

بدون  ،وسوراخ

بادكردگي و داراي 

تاريخ قابليت مصرف 

معتبر و سري 

 ساخت يکسان

 در  دماي محيط

در ظروف  شيشه  ليتر 2 آب آشاميدني آب 10

اي و يا پت تميز،  

غيرقابل نفوذ و 

نشتي همراه با 

 درپوش

در ظروف  شيشه اي و 

غيرقابل  يا پت تميز، 

نفوذ و نشتي همراه با 

 درپوش

 

 -آب معدني  گاز دار آب  11

 آب طعم دار-آب گاز دار

بطري  3حداقل 

 ليتري 1.5

عدد  8و يا 

سي سي و  250

 750عدد  6يا 

 سي سي

در بسته بنديهاي 

مناسب بدون درز و 

 سالم

 پلمپ شده

داراي سري ساخت 

 يکسان

قند و  12

فراورده 

 های قندی

در بسته بندي  كيلو 3 قندوشکر

تميز، مقاوم و  ،پلمپ

 بدون درز و پارگي

 ،بسته بندي بايد پلمپ

و تميز، سالم باشد 

درطول انتقال و يا 

نگهداري، نمونه را از 

تاثير عوامل محيطي 

 حفظ نمايد

قند و  13

فراورده 

در بسته بندي  كيلو   2 پودر كاكائو ،چاي

تميز، مقاوم و  ،پلمپ

 ،بسته بندي بايد پلمپ

و تميز، سالم باشد 
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نام  ردیف

 آزمایشگاه

 نام نمونه

 کارتنی(–)فله 

مقدار حداقل 

 نمونه

بسته مشخصات 

 بندی

 مشرایط نمونه هنگا

 دریافت

درطول انتقال و يا  و پارگيبدون درز  های قندی

نگهداري، نمونه را از 

تاثير عوامل محيطي 

 حفظ نمايد

قند و  14

فراورده 

 های قندی

در بسته بندي  كيلو  2 عسل

تميز، مقاوم و  ،پلمپ

بدون درز و پارگي و 

 شکستگي

، PET)ظروف 

 شيشه (

 ،بسته بندي بايد پلمپ

و تميز، سالم باشد 

درطول انتقال و يا 

نگهداري، نمونه را از 

تاثير عوامل محيطي 

 حفظ نمايد

قند و  15

فراورده 

 های قندی

 ،شوكوالت ،آدامس ،تافي ،آب نبات

 فراورده هاي ژله  ،نبات

در بسته بندي  كيلو  1

تميز، مقاوم و  ،پلمپ

 بدون درز و پارگي

 ،بسته بندي بايد پلمپ

و تميز، سالم باشد 

درطول انتقال و يا 

نگهداري، نمونه را از 

تاثير عوامل محيطي 

 حفظ نمايد

بسته بندي هاي  كيلوگرم 1 فله خوراک دام 16

 مناسب و سالم

 پلمپ شده

فرآورده  17

 گوشتی

 2سوسيس  سوسيس و كالباس

 كيلوگرم

 رول 2كالباس 

بسته بندي هاي 

 مناسب و سالم

دماي درون يخچال در 

 -درجه سلسيوس 10-4

 پلمپ شده

فرآورده  18

 گوشتی

  -همبرگر

 مرغ منجمد

 3همبرگر -

 بسته

 3مرغ منجمد -

 عدد

بسته بندي هاي 

 مناسب و سالم

 پلمپ شده-منجمد

افزودنی  19

های 

 خوراکی

فرآورده هاي  رنگهاي مجاز خوراكي

توليدي بسته 

بندي درشت 

بسته  3حداقل 

مانند رب، 

فرآورده حجيم 

شده، نوشابه و 

بسته بندي  -...

كوچك مانند 

تافي و  ،آبنبات

غيره از هر رنگ 

 100حداقل 

زعفران  -گرم

 10حداقل 

پودر رنگ  -گرم

 گرم 10حداقل 

كاااامال در بساااته و 

بدون هرگونه آسيب، 

در ظاااروف بساااته  

بندي مناسب ناه در  

 ،كيسه فريزر و غيره

در صورت غيار فلاه   

بااودن داراي سااري  

 ساخت يکسان

ال در بسته و در كام

شرايط مناسب و بمقدار 

 الزم
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نام  ردیف

 آزمایشگاه

 نام نمونه

 کارتنی(–)فله 

مقدار حداقل 

 نمونه

بسته مشخصات 

 بندی

 مشرایط نمونه هنگا

 دریافت

افزودنی  20

های 

 خوراکی

بسته  3حداقل  نمك خوراكي

 يك كيلويي

كامال در بسته و 

بدون هرگونه آسيب 

با سري ساخت 

 مشخص

كامال در بسته و در 

شرايط مناسب و بمقدار 

 الزم

نوشیدنی  21

 ها

 يا قوطي  بطري عدد6 انواع نوشيدني هاي گازدار

 

بر اساس  –پلمپ شده 

شرايط نگهداري  قيد 

 شده برروي بطري

نوشیدنی  22

 ها

عددبراي  4 انواع نوشيدني هاي بدون گاز

 250ظروف 

 سي سي

 

، تترا پك، دوي 

يا PETبطريپك،

 شيشه اي

 

بر اساس  –پلمپ شده 

شرايط نگهداري  قيد 

 شده برروي بطري

نوشیدنی  23

 ها

عدد براي   2 انواع نوشيدني هاي بدون گاز

ظروف بيشتر از 

 سي سي  250

يا شيشه PETبطري 

اي، تترا پك، دوي 

 پك، 

بر اساس  –پلمپ شده 

شرايط نگهداري  قيد 

 شده برروي بطري

نوشیدنی  24

 ها

)حداقل عدد  2 انواع كنسانتره ها و پوره ها

 (يك كيلو گرم

، بسته بندي بطري

 اسپتيك

بر اساس  –پلمپ شده 

شرايط نگهداري  قيد 

شده برروي بسته بندي 

 اسپتيك

روغن ها و  25

چربی های 

 خوراکی 

روغن گياهي زيتون، كنجد، فندق، 

سبوس برنج، آفتابگردان، سويا، 

 ذرت،...

بطري پالستيکي يا  ليتر  3

 شيشه اي

دور از نور و رطوبت و 

بسته بندي مناسب و 

 كامل

روغن ها و  26

چربی های 

 خوراکی 

عدد  3حد اقل  روغن مصرف خانوار

كيلوگرم  2يا 

)بنابر بسته 

 بندي كارخانه(

دور از نور و رطوبت و  حلب

بسته بندي مناسب و 

 كامل

روغن ها و  27

چربی های 

 خوراکی 

عدد  3حد اقل  فرآورده هاي غذايي حاوي روغن

كيلوگرم )  2يا 

بنابر بسته بندي 

 كارخانه(

بسته نوع برحسب 

بندي ذكر شده در 

 ملي استاندارد

  همربوط

دور از نور و رطوبت و 

بسته بندي مناسب و 

 كامل

فراورده  28

های 

 کنسرو

 ،قوطي، شيشه بسته 4حداقل  انواع كمپوت و كنسرو

 تتراپك و دوي پك 

پلمب شده فاقد پارگي و 

 شکستگي در بسته بندي

 


