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 پذیرش نمونه معیارجدول 

 سم شناسی گروه پژوهشی -غذایی و کشاورزی پژوهشکده

 نام نمونه نام آزمایشگاه ردیف 

 کارتنی(–)فله 

بسته مشخصات  مقدار نمونه 

 بندی

شرایط نمونه 

 دریافت هنگام

خشکبار و  1

 ها مایکوتوکسین

گیری )اندازه

 مایکوتوکسین

 (ها

های غلات و فرآورده

 وارداتی -آن

بر اساس استاندارد 

  10221ملی 

بسته بندی سالم  پلمپ

 باشد

های کنجاله و دانه

 وارداتی -روغنی

بر اساس استاندارد 

  10221ملی 

بسته بندی سالم  پلمپ

 باشد

انواع خشکبار و 

 مغزهای درختی

 صادراتی و وارداتی

بر اساس استاندارد 

 13531ملی 

بسته بندی سالم  پلمپ

 باشد

انواع غلات،  کنجاله و 

های روغنی، دانه

خشکبار و مغزهای 

های نمونه–درختی 

 غیروارداتی و شخصی

بسته بندی سالم  - کیلوگرم 3حداقل 

 باشد

ای لبنی شیر و فرآورده

 روغن  –

بسته  )هر کدام  0

 حداقل نیم کیلو(

)یک بسته برای 

 آزمون

 )یک بسته شاهد(

بسته بندی سالم  بسته بندی 

 باشد

خشکبار و 

ها مایکوتوکسین

های )آزمون

 فیزیکوشیمیایی(

غلات، حبوبات و 

خشکبار، مغزهای 

 درختی 

حداقل یک 

 کیلوگرم

بسته بندی سالم  بسته بندی

 باشد

0 

 

 فلزات سنگین

 

آب آشامیدنی و آب 

 ته بندیسمعدنی ب

 بطری  0

 یک و نیم لیتری

بطری های پلمپ 

شده به همراه 

 برچسب بسته بندی

 پلمپ شده

 پلمپ شده --- لیتر 0 آب شرب

بسته بندی حداقل   کیلوگرم 1 مواد غذایی جامد

 بسته 0

 پلمپ شده

 مواد بسته بندی  لیتر 1 مواد غذایی مایع 

 بسته 0حداقل 

 پلمپ شده

 بیولوژی مولکولی 3

 )تراریختگی(

 برنج

 

 کیلوگرم 5حداقل 

گرم از هر  522)

گونی و حداقل از 

 گونی( 12

 شدهپلمپ شدهپلمپ
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 نام نمونه نام آزمایشگاه ردیف 

 کارتنی(–)فله 

بسته مشخصات  مقدار نمونه 

 بندی

شرایط نمونه 

 دریافت هنگام

 کشت سلولی 1

 )سمیت زایی(

وسایل یکبار مصرف 

 پزشکی

 پلمپ پلمپ عدد 12

 بیوشیمی 5

 )همولیزکنندگی(

وسایل یکبار مصرف 

 پزشکی

 پلمپ پلمپ عدد 9

 پلمب پمب گرم 522 سبزی و صیفی  نیترات  6

وسایل یکبار مصرف  حساسیت زایی  7

 پزشکی

 پلمپ پلمپ عدد 32

وسایل یکبار مصرف  تحریک زایی 8

 پزشکی

 پلمپ پلمپ عدد 32

اندازه گیری  9

حلال های 

 هالوژنه

یک بطری ) حداقل  روغن زیتون 

 میلی لیتر( 022

 پلمپ پلمپ

12 MCPD  نمونه های تعیین

 ماهیت 

 

 میلی لیتر /122

 گرم  122

 

 پلمپ پلمپ

 


