جدول معیار پذیرش نمونه
پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی  -گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی
ردیف
1

نام آزمایشگاه
نوشیدنی ها و عرقیات
گیاهی

2

نام نمونه

مقدار نمونه

( فله – کارتنی )
نوشااابه گ گبااا گ عرقیااا
آببیمو و آبغوره

ماءالشااعیر گ حداقل پنج بطری

مشخصات بسته بندی

شرایط نمونه هنگام دریافت

سااالب بااودر بطااری و شاا
( نداشتن شکستگی و نشتی )

هماهنگی با آزمایشگاه حداقل
 27ساعت قبل از نمونه برداری

انواع آ میوه و شربت

حداقل پنج بطری یا پاکت

انواع عرقیا گیاهی

حداقل  1/5لیتر

سالب باودر بطاری و شات
( نداشتن شکستگی و نشتی )

قند و شکر

فبه  :حداقل  1کیبوگرم
بسته بندی  :زیر  55گرم  75بسته
کمتر از  755گرم  15بسته
بالا ر از  755گرم  5بسته

سااالب و غیاار قاباال ن ااو در شرایط نگهداری مندرج برروی
پوشش های پبی ا یبن ضاییب بسته بندی
و کار ن

فرررآورده هررای قنررادی  ،انواع شکبا  /پودر ژله  /کارم کارامال  /فبه  :حداقل ی کیبوگرم
آدامس  /نباا  /اافی  /آبنباا  /پاودر بسته بندی  :زیر 55گرم  75بسته
غلررررات  ،حبوبررررات و
کمتر از  755گرم  15بسته
نوشیدنی فوری
فررررآورده هرررای آ ،
بالا ر از  755گرم  5بسته
فراورده های کشراورزی
فبه  :حداقل  755گرم
انواع ادویه
تازه و فرآوری شده
بسته بندی :زیر  55گرم  15بسته بین  155ا  555گرم
حداقل  6بسته
چای

فبه  :حداقل  1کیبوگرم
بسته بندی  :زیر  55گرم  75بسته
کمتر از  755گرم  15بسته
بیشتر از  755گرم  5بسته
چای کیسه ای  :حداقل  4بسته

سالب بودر پاکت و بااز نشادر شرایط نگهداری مندرج برروی
بسته بندی
دوخت آر
شرایط نگهداری مندرج برروی
بسته بندی

سالب و غیر قابل ن و

ح ظ حالت طبیعی شکبا

سالب و غیر قابل ن و

شرایط نگهداری مندرج برروی
بسته بندی

سالب و بدور پارگی

زع رار

شرایط نگهداری مندرج برروی
بسته بندی

حداقل وزر کل بسته ها  15گرم باشد

سالب و غیرقابل ن و

انااواع خشااکبار گ خرمااا خاارد شااده گ فبه  :حداقل ی کیبوگرم
بسته بندی  :کمتراز  55گرم  75بسته
کشمش و ...
کمتر از  755گرم  15بسته
بالا ر از  755گرم  5بسته

سالب و غیر قابل ن و

عدم وجود کپ

پودر کاکائو

حداقل  1/5کیبوگرم

سالب و غیر قابل ن و

شرایط نگهداری مندرج برروی
بسته بندی

انواع بیسکوئیت

ظاهری

فبه  :حداقل دوکار ن
بسته بندی  :کمتراز 55گرم  15بسته
کمتر از  755گرم  15بسته
بیشتر از  755گرم  5بسته

سالب و غیر قابل ن و

عدم وجود کپ

ظاهری

انواع فرآورده هاای حیایب شاده /اناواع بسته بندی  :کمتراز 55گرم  15بسته
وی ر  /کی و کبوچه  /چیپس  /فاراورده کمتر از  755گرم  15بسته
بالا ر از  755گرم  5بسته
های پف کرده آرد و ببغور و ر

سالب و غیر قابل ن و

عدم وجود کپ

ظاهری

انااواع آرد گناادم و جااو پوساات کنااده  /فبه  :حداقل ی کیبو گرم
بسته بندی  :کمتر از  755گرم  15بسته
نشاسته  /گبو ن  /سبوس
 -بیشتر از  755گرم  5بسته

سالب و غیر قابل ن و

است اده از بسته بندی مناسب

انااواع ماکااارونی  /رشااته آشاای  /رشااته حداقل  4بسته
فرنگی

سالب و غیر قابل ن و

شرایط نگهداری مندرج برروی
بسته بندی

غذای کودک  /فراورده های پارک شاده کمتر از  755گرم  15بسته
نیمه آماده  /فرآورده های پولا شاده  /بالا ر از  755گرم  5بسته
آماده مصرف  /پودرنیمه آماده

سالب و غیر قابل ن و

شرایط نگهداری مندرج برروی
بسته بندی

کمتر از  755گرم  15بسته
بالا ر از  755گرم  5بسته

سالب و غیر قابل ن و

شرایط نگهداری مندرج برروی
بسته بندی

انواع سوپ های خش

ردیف

نام آزمایشگاه

3

فرآورده های پروپیوتیک

4

شیر و فرآورده های شیری

5

فرآورده های کنسرو شده و

مقدار نمونه

نام نمونه

مشخصات بسته بندی

شرایط نمونه هنگام دریافت

( فله – کارتنی )
سالب و غیر قابل ن و

در شرایط ییچالی منتقل شود

ی

مایه پنیر

حداقل سه بسته  75گرمی

سالب و غیر قابل ن و

در شرایط ییچالی منتقل شود

حداقل سه بسته  75گرمی

سالب و غیر قابل ن و

در شرایط مطابق بسته بندی بیصوص از
نظر دمایی

انواع محصولا قنادی و غبا حداقل
دوبسته

سالب و غیر قابل ن و

در شرایط مطابق بسته بندی بیصوص از
نظر دمایی

شاایر و پاسااتوری ه  /بسااتنی  /کشاا
پاستوری ه  /کره پاستوری ه

 4بسته

سالب گ بدور پارگی وسوراخ گ بدور
نشت

دمای ییچال بستنی  :دمای انیماد

شیر استریبی ه  /خامه استریبی ه

 6بسته

سالب گ بدور پارگی وسوراخ گ بدور
نشت

شرایط نگهداری مندرج بر روی بسته
بندی

وزر کمتر از  055سی سی  4 :بسته
وزر بیشتر از  055سی سی  7 :بسته

سالب گ بدور پارگی وسوراخ گ بدور
نشت

شرایط نگهداری مندرج در برروی بسته
بندی

ماست

وزر کمتر از  055گرم  4 :بسته
وزر بیشتر از  055گرم 7 :بسته

سالب گ بدور پارگی وسوراخ گ بدور
نشت

دمای ییچال

پنیر

وزر کمتر از  155گرم  4 :بسته
وزر بیشتر از  155گرم  7 :بسته

سالب گ بدور پارگی وسوراخ گ بدور
نشت

دمای ییچال

سالب بودر بسته بندی بدور
شکستگی  /پارگی گ نشتی

شرایط نگهداری مندرج برروی بسته بندی

انواع استار ر ها لبنی و پروبیو ی
فرآورده های پروبیو ی

خوراک دام

انواع محصولا

دوغ

آماده مصرف

فرآورده های کنسرو شده اسیدی و کب
اسید

بسته حداقل  755گرمی

 555گرمی 9 :قوطی
بیشتراز  555گرم 5 :قوطی

انواع سس گوجه فرنگی

 0ظرف ( حداقل  155گرمی ) یا 75
ن ره
بسته

سالب و دست نیورده بودر برچسب
گ بدور شکستگی  /پارگی یا نشتی

شرایط نگهداری مندرج برروی بسته بندی

انواع سس مایون سالاد و فرانسوی

 0ظرف ( حداقل  155گرمی ) یا 75
ن ره
بسته

سالب و دست نیورده بودر برچسب
گ بدور شکستگی  /پارگی یا نشتی

شرایط نگهداری مندرج برروی بسته بندی

ردیف

نام آزمایشگاه

6

آب و پساب

7

گوشت ،طیور ،ماهی ،تخم
مرغ و فرآورده های آ ها

نام نمونه
( فبه – کار نی )

مقدار نمونه

مشیصا

بسته بندی

شرایط نمونه هنگام دریافت

ر انار

 0ظرف ( حداقل  155گرمی) یا 75
ن ره
بسته

سالب و دست نیورده بودر برچسب
گ بدور شکستگی  /پارگی یا نشتی

شرایط نگهداری مندرج برروی بسته بندی

رشی و شور

 0ظرف ( حداقل  155گرمی) یا 75
ن ره
بسته

سالب و دست نیورده بودر برچسب
گ بدور شکستگی  /پارگی یا نشتی

شرایط نگهداری مندرج برروی بسته بندی

ا آشامیدنی

حداقل  555میبی لیتر

سالب بودر ظرف و دارا بودر در
پوش

 است اده از ظروف سترور خنثی سازی مواد گندزدا انتقال نمونه در میاور یخ انتقال نمونه گ حداکثر پس از  6ساعتبه آزمایشگاه
 هماهنگی با آزمایشگاه حداقل 27ساعت قبل از نمونه برداری

آ معدنی

حداقل پنج بطری

سالب بودر بطری نداشتن شکستگی  -رعایت ماوارد مار بط باا نشاانه گاذاری
براساس استانداردگ
و نشتی )
 -کر شرایط نمونه هنگام دریافت

آ های بطری شده

حداقل پنج بطری

ساااالب باااودر بطاااری ( نداشاااتن شرایط نگهداری مندرج برروی بسته بندی
شکستگی و نشتی )

گوشت قرم و مرغ در قطعا بسته
بندی شده

 نمونه های با وزر 7کیبوگرم و کمتر :حداقل  5نمونه

مطااابق شاارایط و ضااوابط کارخانااه  -حمل در دمای نگهداری مندرج بارروی
بدور پارگی گ محکاب و ن او ناپاذیر بسته بندی
فقدار آثار رشدمیکروبی قابل رویت  -با وزر حداکثر  7کیبوگرم

ماهی و سایر آب یار

حداقل پنج نمونه با مشیصا یکسار

مطااابق شاارایط و ضااوابط کارخانااه حمل در دمای نگهاداری منادرج بارروی
بااادور پاااارگی گ محکاااب و ن اااو بسته بندی
ناپذیرفقدار آثار رشد میکروبی قابال
رویت

انواع کالباس فبه و یا وکیوم انواع
سوسیس فبه و یا وکیوم

دو رول از هر بهر با وزر حداقل دو
کیبوگرم

مطابق شرایط و ضوابط کارخانه

شرایط نگهداری مندرج برروی بسته بندی

مقدار نمونه

نام نمونه
( فبه – کار نی )

ردیف

نام آزمایشگاه

8

خوراک دام

خوراک دام

9

فرآورده های سلولزی

یشو گ مقوا گ خمیر کاغذی

11

فرآورده های بهداشتی و

چهاربسته

انواع همبرگر
یب مرغ با پوسته

11

وسایل پزشکی

بدور پارگی گ محکب و ن و ناپذیر
فقدار آثار رشد میکروبی قابل رویت
مطابق شرایط ولید
بدور شکستگی

حداقل  17عدد
 نمونه های هیه شده از محموله هایحییب یا فبه  :حداقل  1نمونه با وزر
حداقل  755گرم

مطابق شرایط و ضوابط کارخانه

شرایط نگهداری مندرج برروی بسته بندی
ص ر ا  15درجه سبسیوس
عااادم وجاااود آثاااار رشاااد میکروبااای
درجااه حاارار نمونااه هااا در حاادحرار
معمول ا اق

دوبسته حداقل پنیاه گرمی

سالب و غیر قابل ن و بودر

دارای سری ساخت یکسار

حداقل چهار بسته

سالب و غیر قابل ن و بودر

دارای سری ساخت یکسار

مایع دستشویی گ شامپو گکرم گ خمیر
دندار و پودر بچه

حداقل چهار بسته گ هر بسته حداقل ده
گرم

سالب و غیرقابل ن و بودر

دارای سری ساخت یکسار

مایع ظرفشویی

حداقل چهاربسته گ هربسته حداقل ده
گرم

دستمال کاغذی گ پوش
بهداشتی
آرایشی

مشیصا

بسته بندی

شرایط نمونه هنگام دریافت

و نوار

سالب و غیر قابل ن و بودر

دارای سری ساخت یکسار

سرنگ یکبار مصرف  /سرنگ انسولین

 05عدد

سالب و غیر قابل ن و بودر

 دارای سری ساخت یکسار نشااانه گااذاری باار اساااس اسااتاندارد ومطابق با مندرجا نامه

دستکش جراحی سترور

 75عدد

سالب غیر قابل ن و بودر

 دارای سری ساخت یکسار نشااانه گااذاری باار اساااس اسااتاندارد ومطابق با مندرجا نامه

ست ریق خور و سرم گ میکروست گ
کیسه خور گ آنژیوکتگساکشن یوپ گ
سوندگ اسکالپ وین گ صافی دیالی

 75عدد

سالب و غیر قابل ن و بودر

 دارای سری ساخت نشااانه گااذاری باار اساااس اسااتاندارد ومطابق با مندرجا نامه

نخ بییه گ انواع پدهای سترور با د و
گاز

 55بسته

سالب و غیر قابل ن و بودر

دارای سری ساخت یکسار نشااانه گااذاری باار اساااس اسااتاندارد ومطابق با مندرجا نامه

سرسوزر

12

 05عدد

محیط کشت

آماده سازی ،سترو سازی و

حداقل ی

سالب و غیر قابل ن و بودر

بسته

کنترررک کیتیررت مای هررای

سالب بودر بسته بندی با نشانه
گذاری کامل و خوانا

کشت
13

فرررآورده هررای ورردعتونی

آنتی اسپتی

کننده و ود میکروبی

یا گندزدای سطوح و
دست

 باااارای هاااار یاااا از آزمورهااااایبستهبندی شده بهصور ی که شرایط
ضدباکتریایی (با  7باکتری) یا ضدقارچی
محیطی (نور مستقیبگ هواگ رطوبت)
(با  7قارچ) برای أیید ادعای ضادع ونی
موجب أثیر بر فعالیت ضدمیکروبی
کنندگی سطح یا دستگ در شرایط میا
نمونه نشود.
و کثیااف در سااه غبظاات :حررداقل 211
میلی لیتر نمونه.

 -باااارای نمونااااههای دارای ادعااااای  -باااارای هاااار یاااا

از آزمورهااااای

آنتیمیکروبیااااال (ضاااادباکتریایی یااااا ضاادباکتریایی یااا ضاادقارچیگ طبرر
ضدقارچی)گ شاامل منساوجا گ کاشای و استانداردهای ملی مربوطه:

سرامی گ پباستی

و ....

برررای هررر آزمررو ضاادباکتریایی (بااا
الف -کاشی یا سرامی گ پباستی
نمونههای مشابه

و سایر حااداقل  7باااکتری) یااا ضاادقارچی (بااا
حااداقل  7قااارچ) :حررداقل تاررداد 12
ق اه نمونه آنتیمیکروبیاک برش داده
شااده در ابعاااد  5در  5سااانتیمتر و 21
ق اه نمونه کنتررک (بادور خاصایت
آنتیمیکروبیال) برش داده شده در ابعااد
 5در  5سانتیمتر.

 دارای سری ساخت یکسار نشانه گذاری بر اساس استاندارد ومطابق با نامه دریافتی
شرایط نگهداری مندرج در روی بسنه
بندی
ارسال مکمل های مورد نیاز برای ساخت
در صور ل وم
 اعبام ماده فعال اییاد کننده خاصیتضدمیکروبی.
 اعبام مناسب رین غبظت مؤثر و عیینحبّال مناسب برای هیه غبظت (مانند
آ ).

برررای هررر آزمررو ضاادباکتریایی (بااا
حااداقل  7باااکتری) یااا ضاادقارچی (بااا
حداقل  7قارچ) :حداقل تاداد  21ق اه
ب -کاشی یا سرامی

فتوکا الیتی

نمونه آنتیمیکروبیاک برش داده شاده
در ابعاد  5در  5سانتیمتر و  25ق اره
نمونررره کنتررررک (بااادور خاصااایت
آنتیمیکروبیال) برش داده شده در ابعااد
 5در  5سانتیمتر.
برررای هررر آزمررو ضاادباکتریایی (بااا
حااداقل  7باااکتری) یااا ضاادقارچی (بااا
حداقل  7قارچ) :حداقل عداد  12ق اه

ج -منسوجا (شامل اناواع پارچاهگ ناخگ نمونه آنتیمیکروبیاک برش داده شاده
الیافگ منسوج نبافتاه) و ساایر نموناههای در ابعاد  5در  5ساانتیمتر و  21ق اره
مشابه

نمونررره کنتررررک (بااادور خاصااایت
آنتیمیکروبیال) برش داده شده در ابعااد
 5در  5سانتیمتر.
 یا نمونهای با ابااد کلی حداقل یرکمتر مربعگ یا با وز حداقل  211گرم.

به صور ی که شرایط محیطای (ناور در صور امکارگ اعبام ماده فعال و مؤثر اییاد
مستقیبگ هواگ رطوبت) موجب اأثیر کننده خاصیت ضدمیکروبی.

بر فعالیت ضدمیکروبی نمونه نشود و
نموناهها و کنترلهااای ارسااال شااده
دارای کمتاارین آلااودگی میکروباای
باشند.

