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 )هزار ریال( 0011تعرفه  واحد نوع نمونه واحد شرح ردیف

 mg/l 074 آب نمونه (DOاکسیژن محلول در آب ) 0

 mg/l 054 آب نمونه (DOاکسیژن محلول در رسوب ) 4

 mg/l 777 آب نمونه (BOD5اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی در آب ) 3

 mg/l 01405 آب نمونه CODاکسیژن محلول شیمیایی 0

 CO 017 آب نمونه (COدمای آب ) 5

6 pH 473 _ آب نمونه آب 

7 pH 607 _ رسوب نمونه رسوب 

7 pH 005 _ بافت نمونه بافت 

 473 میلی زیمنس آب نمونه (ECهدایت الکتریکی ) 4

 046 متر آب نمونه کدورت 01

 ppt 447 آب نمونه شوری 00

 ppm 533 آب نمونه سختی کل 04

 mg/l 370 آب نمونه (TDS) مواد جامد کل 03

 mg/l 504 آب نمونه (TSSکل مواد جامد معلق ) 00

 mg/l 564 آب نمونه سختی منیزیم 05

 mg/l 564 آب و رسوب نمونه سختی کلسیم 06

 mg/l 633 آب نمونه مجموع کلسیم و منیزیم در آب 07

 614 _ آب نمونه قلیائیت کل 07

 504 _ آب نمونه قلیائیت متیل اورانژ 04
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 )هزار ریال( 0011تعرفه  واحد نوع نمونه واحد شرح ردیف

 546 _ آب نمونه قلیائیت فنل فتالئین 41

 mg/l 741 آب نمونه نیتروژن نیتراتی 40

 mg/l 700 آب نمونه -NO2نیتروژن نیتریتی 44

 mg/l 416 آب نمونه NH3آمونیاک  43

 mg/l 677 آب نمونه NH4آمونیوم  40

 mg/l 01000 آب نمونه نیتروژن کل معدنی 45

 mg/l 771 آب نمونه PO4-3ارتوفسفات  46

 mg/l 731 آب نمونه فسفر کل 47

 mg/l 737 آب نمونه -S2سولفید 47

 mg/l 734 آب نمونه -SO42سولفات  44

 mg/l 641 آب نمونه Cl-کلراید 31

30 SIO2 Si-آب نمونه محلول در آب mg/l 701 

 mg/l 407 رسوب نمونه مواد آلی رسوباتمیزان  34

 3771 در سطح استاندارد آب کارشناسی  برداریهزینه کارشناسی نمونه 33

 0104 _ آب نمونه رنگ 30

 477 در سطح استاندارد آب نمونه دبی پساب 35

 0003 ویال یا لوله نمونه آبزی1باکتری نمونه فریزدرایر  نمونه 36

 000 در سطح استاندارد ژنوم نمونه اسپکتروفتومترنانودراپ)یک نمونه( 37

 mg/l 0070 آب نمونه aکلروفیل  37
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 )هزار ریال( 0011تعرفه  واحد نوع نمونه واحد شرح ردیف

 ppb 4767 آب نمونه گیری فلزات سنگینی در آب )چند فلز(آماده سازی نمونه جهت اندازه 34

 ppb 4714 آب نمونه گیری فلزات سنگین در رسوب )چند فلز(جهت اندازهآماده سازی نمونه  01

 ppb 4767 آبزی نمونه گیری فلزات سنگین در آبزی )چند فلز(آماده سازی نمونه جهت اندازه 00

 ppb 0041 آب نمونه سازی و سنجش فلزات سنگین  با پالروگراف)چند فلز(آماده 04

 ppb 4154 رسوب نمونه سنگین  در رسوب  با پالروگراف )چند فلز(آماده سازی و سنجش فلزات   03

 ppb 0641 آبزی نمونه سازی و سنجش فلزات سنگین در آبزیان با پالروگراف )چند فلز(آماده 00

 ppb 705 آب نمونه آماده سازی  نمونه آب جهت سنجش فلزات سنگین 05

 ppb 777 آب نمونه فلزات سنگینآماده سازی  نمونه رسوب و آبزی جهت سنجش  06

 نمونه Crاندازه گیری کروم  07
آب1رسوب 

 ؛آبزی
ppb 760 

 نمونه Cuاندازه گیری مس  07
آب1رسوب 

 ؛آبزی
ppb 405 

 نمونه Niاندازه گیری نیکل 04
آب1رسوب 

 ؛آبزی
ppb 743 

 نمونه Cdاندازه گیری کادمیوم  51
آب1رسوب 

 ؛آبزی
ppb 743 

 نمونه Pbاندازه گیری سرب 50
آب1رسوب 

 ؛آبزی
ppb 743 

54 

 

 Znاندازه گیری روی 

 

 نمونه
آب1رسوب 

 ؛آبزی
ppb 430 
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 )هزار ریال( 0011تعرفه  واحد نوع نمونه واحد شرح ردیف

 نمونه Asاندازه گیری آرسنیک  53
آب1رسوب 

 ؛آبزی
ppb 0553 

 نمونه Vوانادیم 50
آب1رسوب 

 ؛آبزی
ppb 410 

55 
برداری آب دستگاهی, اجاره بطری نمونهارایه خدمات 

 به ازای هر روز
 اجاره

بطری نمونه 

 برداری
--- 4471 

 0153 خانواده آب نمونه دهخانوا -هاشمارش و فراوانی ماکروومیکروزئوپالنکتون 56

 0304 جنس آب نمونه جنس -هاشمارش و فراوانی ماکروومیکروزئوپالنکتون 57

 4144 گونه آب نمونه نهگو-ها میکرو زئوپالنکتون شمارش و فراوانی ماکروو 57

 0030 جنس آب نمونه جنس -های ماکروسکپیشناسایی جلبک 54

 0153 خانواده آب نمونه خانواده –شناسایی و فراوانی فیتوپالنکتون  61

 0057 جنس آب نمونه های جنسشناسایی و فراوانی فیتوپالنکتون 60

 4145 گونه آب نمونه های گونهفیتوپالنکتونشناسایی و فراوانی  64

 0774 لیتر آب نمونه شناسایی و بیوماس فیتوپالنکتون 63

 447 _ آب نمونه خدمات تصویر برداری با میکروسکوپ اینورت 60

 0677 لیتر آب نمونه شناسایی و بیوماس زئوپالنکتونها 65

 0041 لیتر آب نمونه دارتوده شانهتعیین تراکم زی 66
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 )هزار ریال( 0011تعرفه  واحد نوع نمونه واحد شرح ردیف

 0057 لیتر جلبک تک سلولی نمونه سلولیهای تکخالص سازی جلبک 67

 0574 میلی لیتر 01 میکروجلبک نمونه میلی لیتر( 01میکرو جلبک خالص ) 67

 4144 لیترمیلی  011 میکروجلبک نمونه میلی لیتر( 011میکرو جلبک ناخالص ) 64

 0075 مترمربع رسوب دریا و منابع آبی نمونه شناسایی و بیوماس بنتوزها 71

 777 مترمربع رسوب دریا و منابع آبی نمونه بندی رسوباتدانه 70

 01155 مترمربع رسوب دریا و منابع آبی نمونه شناسایی و تراکم فراوانی کفزیان در هر منطقه به ازای یک نمونه 74

 0104 مترمربع رسوب دریا و منابع آبی نمونه رنگ رسوبات به ازای هر نمونه تعیین 73

 704 مترمربع رسوب دریا و منابع آبی نمونه گیری میزان ماده آلی رسوبات به روش فیزیکی به ازاء هر نمونهاندازه 70

 mg/l 633 دریا و منابع آبی رسوب نمونه گیری ماده آلی کل رسوبات به روش شیمیایی به ازای هر نمونهاندازه 75

 6775 _ _ گراپ اجاره گراپ بزرگ به ازای هر روز-ارائه خدمات دستگاهی  76

 3441 کلیدهای شناسایی ماهی نمونه شناسایی ماهی 77

 765 کلیدهای شناسایی فلس ماهی نمونه تعیین سن از روی فلس و شعاع سخت 77

 657 کلیدهای شناسایی اتولیت نمونه تعیین سن از روی اتولیت 74

 475 در سطح استاندارد ماهی نمونه بررسی مراحل رسیدگی جنسی ماهی 71

 01164 کلیدهای شناسایی ماهی نمونه بررسی رژیم غذایی ماهیان 70

 01004 ایستگاه نمونه برداری ایستگاه نمونه برداری با الکترو شوکر)هر ایستگاه( 74

 41544 کلیدهای شناسایی ماکروفونا نمونه ماکروفونهای گونهشناسایی و فراوانی  73

 503 در سطح استاندارد آبزیان نمونه زیست سنجی آبزیان )طول و وزن( 70

 433 کلیدهای شناسایی میگو نمونه فارس و دریای عمان به ازای هر نمونهشناسایی میگوهای خلیج 75
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 )هزار ریال( 0011تعرفه  واحد نوع نمونه واحد  شرح  ردیف

76 
تعیین نوع رژیم غذایی ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به ازای هر 

 نمونه
 ماهی نمونه

کلیدهای 

 756 شناسایی

77 
تعیین نوع رژیم غذایی آبزیان خلیج فارس و دریای عمان  در صورت 

 پالنکتون خوار بودن ماهی به ازای هر نمونه
 آبزی نمونه

کلیدهای 

 3137 شناسایی

 استفاده از امکانات غیرمصرفی فضای آزمایشگاه به ازای هر روز 77
فضای 

 آزمایشگاه

مواد غیر 

 مصرفی
_ 

756 

 برداری در خشکی به ازای هر روزارائه خدمات کارشناسی جت نمونه 74
خدمات 

 کارشناسی
 در خشکی

در سطح 

 6745 استاندارد

 به ازای هر روز برداری در خشکیارائه خدمات کارشناسی جت نمونه 41
خدمات 

 کارشناسی
 در خشکی

در سطح 

 6507 استاندارد

 برداری در دریا به ازای هر روزارایه خدمات کارشناسی جهت نمونه 40
خدمات 

 کارشناسی
 در دریا

در سطح 

 04555 استاندارد

 0504 میلی لیتر 01 روتیفر نمونه میلی لیتر روتیفر 01 44

 4747 درصد آرتمیا نمونه تعیین درصد هچ سیست آرتمیا 43

 3604 درصد آرتمیا نمونه تعیین درصد هچ یا هچ مؤثره سیت آرتمیا 40

 0774 درصد آرتمیا نمونه تعیین درصد رطوبت سیست آرتمیا 45

 4360 کیلوگرم آرتمیا نمونه فرآوری محصوالت آرتمیا )دکپسوله کردن سیست به ازای هر کیلوگرم ( 46

 آرتمیا نمونه درمراحل مختلف زیستیبیومتری آرتمیا  47
در سطح 

 4007 استاندارد

 0617 درصد آرتمیا نمونه تعیین درصد ناخالصی سیست آرتمیا 47

 0101 گرم آرتمیا نمونه تعیین وزن تر و خشک بیومس آرتمیا 44
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 )هزار ریال( 0011تعرفه  واحد نوع نمونه واحد  شرح  ردیف

 نمونه مزوفیلیکشمارش باکتریهای هوازی  011
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 675 

 نمونه هوازیشمارش باکتریهای بی 010
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 567 

 نمونه جستجو.ی استافیلوکوک اورئوس 014
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 704 

 نمونه شمارش استافیلوکوک اورئوس 013
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 540 

 نمونه سالمونال 010
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 054 

 نمونه های احیا کننده سولفیتشمارش و جداسازی باکتری 015
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 074 

 نمونه شناسایی ویبریو 016
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 376 

 نمونه جداسازی لیستریا 017
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 074 

 نمونه جداسازی باسیلوس سرئوس 017
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 044 

 نمونه جداسازی باکتری استرپتوکوک 014
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 045 

001 
خالص سازی و تکثیر کشت میکروبی در آب رسوب 

 میگو به ازای هر نمونه
 نمونه

آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 607 

000 
نا سه های خانواده ویبریوشناسایی کامل فنوتیپک باکتری

 در آب1رسوب میگو به ازای هر نمونه
 نمونه

آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی

کلید های 

 شناسایی
0171 
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 )هزار ریال( 0011تعرفه  واحد نوع نمونه واحد  شرح  ردیف

 نمونه های ویبریوناسهشمارش کلی باکتری 004
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
 074 خانواده

 نمونه جداسازی باکتری و شناسایی در حد جنس 003
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
 0701 جنس

 نمونه شناسایی و شمارش کپک و مخمر 000
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
 0017 جنس

 نمونه کلی فرم مدفوعی 005
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 0410 

 نمونه باکتریکشت و خالص سازی  006
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 0701 

 نمونه رنگ آمیزی گرم 007
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
 633 در سطح استاندارد

007 
تشخیص بیماری باکتریایی در صورت تحویل نمونه به 

 آزمایشگاه
 نمونه

آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
_ 4760 

 نمونه شناسایی باکتری 004
منابع آب 1 رسوب 

 آبی1آبزی
 4360 کلیدهای شناسایی

 نمونه کلیفرم کل 041
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 407 

040 
های باکتریایی در صورت اعزام تشخیص بیماری

 برداریکارشناس به مزرعه و نمونه
 نمونه

آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
_ 0073 

 نمونه های هتروتروفشمارش باکتری 044
آب ، رسوب 

 cfu 764 منابع آبی،آبزی

 نمونه آزمایش تشخیص باکتریایی 043
آب ، رسوب 

 کلیدهای شناسایی منابع آبی،آبزی
4714 

 نمونه آزمایش تست آنتی بیوگرام 040
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
mm 0017 
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 )هزار ریال( 0011تعرفه  واحد نوع نمونه واحد  شرح  ردیف

 نمونه کلیفرم گرماپای 045
1 رسوب منابع آب 

 آبی1آبزی
cfu 640 

046 
آنالیز شمارش کل هاگ های باکتری های گرما 

 دوست
 نمونه

آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
 714 در سطح استاندارد

 نمونه آنالیز شناسایی کلی فرم های غیر مدفوعی 047
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
 764 کلیدهای شناسایی

 نمونه انتروباکتریاسهآنالیز شناسایی  047
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
 617 کلیدهای شناسایی

 نمونه آنالیز شناسایی باکتری های گرما دوست بی هوازی 044
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
 0077 کلیدهای شناسایی

 نمونه آنالیز شناسایی باکتری های گرما دوست هوازی 031
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
 546 شناساییکلیدهای 

 نمونه MPNآنالیز شناسایی انتروباکتریاسه 030
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
 677 کلیدهای شناسایی

 نمونه فکال کلی فرم MPNآنالیز  034
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
cfu 444 

 نمونه توتال فکال کلی فرم  احتمالی MPNآنالیز  033
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
cfu 407 

 نمونه توتال فکال کلی فرم تاییدی MPNآنالیز  030
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 777 در سطح استاندارد

 نمونه شمارش و جداسازی اشرشیا کلی 035
آب 1 رسوب منابع 

 cfu 764 آبی1آبزی

 نمونه های مدفوعیاسترپتوکوک 036
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 0077 
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 )هزار ریال( 0011تعرفه  واحد نوع نمونه واحد  شرح  ردیف

 نمونه شمارش کلی باکتری )آب1رسوب و آبزی( 037
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 0165 

037 
شمارش باکتری های گرم منفی)کلی فرم و انترو 

 باکتریاسه(
 نمونه

آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 700 

 3317 روز باکتری نمونه کشت مجدد و نگهداری باکتری برای مدت محدود 034

001 
آنتی بیوگرام عصاره های گیاهی و جانوری به روش 

 انتشار آگار در چاهک بر روی یک باکتری
 mm 3074 باکتری نمونه

000 
آنتی بیوگرام عصاره های گیاهی و جانوری به روش 

 انتشار از دیسک بر روی یک باکتری
 4144 در سطح استاندارد باکتری نمونه

004 
( انواع MBCحداقل غلظت کشندگی )تعیین 

 عصاره های گیاهی و جانوری بر روی یک باکتری
 00301 در سطح استاندارد باکتری نمونه

003 

( MICتعیین حداقل غلظت بازدارندگی از رشد )

انواع عصاره های گیاهی و جانوری بر روی یک 

 باکتری

 6003 در سطح استاندارد باکتری نمونه

 نمونه کشت عمومی قارچ 000
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
cfu 617 

 نمونه زاهای بیماریکشت قارچ 005
آب 1 رسوب منابع 

 آبی1آبزی
 501 در سطح استاندارد

 705 در سطح استاندارد ماهی نمونه جداسازی و تشخیص عوامل قارچی در ماهی 006

 نمونه شمارش عوامل قارچی در آب و غذا 007
آب و فرآورده 

 ماهی های غذایی
 407 تعداد
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 )هزار ریال( 0011تعرفه  واحد نوع نمونه واحد شرح ردیف

 340 _ قارچ نمونه تهیه اسالید کالچر قارچ به ازای هر نمونه 007

004 
تشخیص بیماری انگلی در صورت اعزام کارشناس 

 برداریبه مزرعه و نمونه
 4407 _ آبزی نمونه

 414 تعداد آبزی نمونه از بافت پوستتهیه الم مرطوب و شمارش انگل  051

 046 تعداد آبزی نمونه تهیه الم مرطوب و شمارش انگل از بافت چشم 050

 301 تعداد آبزی نمونه تهیه الم مرطوب و شمارش انگل از بافت آبشش 054

 0153 تعداد آبزی نمونه جداسازی و شناسایی انگل 053

 7144 استاندارددر سطح  ویروس نمونه کشت ویروس 050

 Nestedبه روش  WSSVشناسایی ویروس  055

PCR 
 4061 در سطح استاندارد ویروس نمونه

  PCRبه روش  TSVشناسایی ویروس  056

NESTED 
 4467 در سطح استاندارد ویروس نمونه

 4061 در سطح استاندارد ویروس نمونه Nested PCRبه روش  YHDشناسایی ویروس  057

 Nestedبه روش  IHHNVشناسایی ویروس  057

PCR 
 4450 در سطح استاندارد ویروس نمونه

 4374 در سطح استاندارد باکتری نمونه در آبزیان NHPBشناسایی باکتری  054

 4061 در سطح استاندارد ویروس نمونه Nested PCRبه روش  MBVشناسایی ویروس  061

 4061 در سطح استاندارد ویروس نمونه Nested PCRبه روش  HPVشناسایی ویروس  060

 4450 در سطح استاندارد ویروس نمونه Nested PCRبه روش   IMNVشناسایی ویروس  064
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 )هزار ریال( 0011تعرفه  واحد نوع نمونه واحد شرح ردیف

 0011 استاندارددر سطح  همولنف میگو نمونه رنگ آمیزی  و شمارش افتراقی هموسیت های همولنف میگو 063

 410 در سطح استاندارد آبزی نمونه تهیه الم بافت شناسی 060

065 
برداری تا تهیه اسالید انجام بافت شناسی کامل و نمونه

 بافتی1عکسبرداری و کارشناسی
 0641 در سطح استاندارد آبزی نمونه

 015 در سطح استاندارد آبزی نمونه های بافتی معمولی و تخصصیآمیزی نمونهانجام مراحل رنگ 066

 410 میلی لیتر 011 بافر نمونه لیتر بافر و محلول الزویرمیلی 011 067

 3473 میلی لیتر 011 بافر نمونه میلی لیتر محلول دیویدسون 011 067

 037 نانوگرم DNA نمونه محلولهای نمکی DNAاستخراج  064

 546 نانوگرم DNA نمونه )فنل کلروفرم( DNAاستخراج  071

 546 نانوگرم میگو نمونه DNAاستخراج  070

 777 در سطح استاندارد DNA نمونه DNAقطع آنزیمی  074

073 
 -چاهکی 41درصد  یک ژل 0الکتروفورز )ژل آگارز

 رنگ آمیزی اتیدیوم برمید(
 677 در سطح استاندارد الکتروفورز نمونه

 4445 در سطح استاندارد الکتروفورز نمونه چاهکی( 41الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید)یک ژل  070

 0134 در سطح استاندارد الکتروفورز نمونه نمونه( 01االکتروفورز آگارز ) 075

 0153 در سطح استاندارد الکتروفورز نمونه چاهکی( و عکسبرداری 41درصد ) 0الکتروفورز ژل آگارز  076

 4364 در سطح استاندارد الکتروفورز نمونه چاهکی( و رنگ آمیزی 41الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید ) 077
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 )هزار ریال( 0011تعرفه  واحد نوع نمونه واحد شرح ردیف

 0447 در سطح استاندارد رنگ آمیزی نمونه رنگ آمیزی )نیترات نقره( 077

 0763 در سطح استاندارد آبزی نمونه طراحی پرایمر 074

 0574 در سطح استاندارد آبزی نمونه (PCRتکثیر ژن ) 071

 617 در سطح استاندارد آبزی نمونه عملیات قطع آنزیمی 070

 0153 در سطح استاندارد آبزی نمونه یابیمشاوره نحوه توالی 074

 0447 در سطح استاندارد نمونه زیستی نمونه ازنمونه های زیستیDNAآماده سازی و استخراج  073

 3707 میکرولیتر آبزی نمونه و موادDNAبه همراه استخراج  PCRخدمات  070

 714 میکرولیتر آبزی نمونه و موادDNAبدون استخراج  PCRخدمات  075

076 
خدمات الکتروفورز و ژل آگار خدمت ثبت و نگهدار 

 تصویر ژل ها
 الکتروفورز نمونه

 دالتون
4144 

 0030 در سطح استاندارد باکتری نمونه میکروبیاز نمونه های DNAآماده سازی و استخراج  077

 0705 در سطح استاندارد باکتری نمونه از نمونه های میکروبیRNAآماده سازی و استخراج  077

 نمونه اندازه گیری خاکستر در مواد غذایی 074
آبزی 1خوراک 

 آبزیان
 516 در سطح استاندارد

 نمونه گیری رطوبت در مواد غذاییاندازه 041
آبزی 1خوراک 

 آبزیان
 371 در سطح استاندارد

 4077 در سطح استاندارد آبزی نمونه استخراج اسیدهای چرب از بافت آبزی 040

 4150 در سطح استاندارد گیاه نمونه گیری از گیاهانعصاره 044
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 )هزار ریال( 0011تعرفه  واحد نوع نمونه واحد شرح ردیف

 4565 -- اتوکالو _ استفاده از اتوکالو 03

 0755 -- هموژنایزر _ استفاده از هموژنایزر اولتراسونیک )به ازای هر نمونه( 040

 40 -- هیتر استیرر _ استفاده از هیتر استیرر )هر ساعت( 045

 503 -- کوره _ استفاده از کوره )هر ساعت( 046

 71 -- هود المینار _ استفاده از هود المینار )هر ساعت( 047

 016 -- انکوباتور _ استفاده از انکوباتور )هر ساعت(351 047

 463 -- انکوباتور _ استفاده از انکوباتور شیکردار )هرساعت( 044

 71 -- فریزر _ درجه سانتیگراد )هر ساعت( -71استفاده از فریزر  411

 34111 روز اجاره شناور ارائه خدمات اجاره شناور )به ازای هر روز متغیر می باشد( 410

414 
ارائه خدمات نمونه برداری در خشکی با خودرو )بسته به 

 مسافت متغیر است(
 در خشکی نمونه برداری

 کیلومتر
04641 

413 
مشاوره در زمینه های شیالتی و ارائه اطالعات گذشته نگر 

 بسته به نوع و تعداد نمونه ها
 00101 -- _ مشاوره شیالتی

 4500 _ آبزی نمونه تولیدنمونه سازی در سالن  410

 647 در سطح استاندارد الشه تر نمونه آماده سازی  نمونه الشه تر جهت آنالیز 415

 0405 در سطح استاندارد بافت نمونه اندازه گیری مقدار پروتئین بافتی 416

 645 گونه رسوب نمونه شمارش  و شناسایی ماکروبنتوز در سطح گونه 417
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 )هزار ریال( 0011تعرفه  واحد نوع نمونه واحد شرح ردیف

 01111 خانواده رسوب نمونه شمارش و شناسی ماکروبنتوز در سطح خانواده 417

 01651 جنس رسوب نمونه شمارش و شناسی در سطح جنس 414

 451 نمونه رسوب نمونه توزین  ماکروبنتوز به ازای هر نمونه 401

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


