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 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

053 
mg/l 

 1 (DOاکسیژن محلول در آب ) نمونه آب

043 
mg/l 

 2 (DOاکسیژن محلول در رسوب ) نمونه آب

053 
mg/l 

 0 (BOD5اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی در آب ) نمونه آب

033 
mg/l 

 COD 4شیمیایی نیازمورد اکسیژن  نمونه آب

03 
CO 

 5 (COدمای آب ) نمونه آب

213 
_ 

آب  نمونه آب  pH  0 

403 
_ 

رسوب  نمونه رسوب  pH  7 

003 
_ 

بافت  نمونه بافت  pH  0 

 0 (ECهدایت الکتریکی ) نمونه آب میلی زیمنس 213

 13 کدورت نمونه آب متر 253

210 
ppt 

 11 شوری نمونه آب

005 
ppm 

 12 سختی کل نمونه آب

040 
mg/l 

 10 (TDSمواد جامد کل ) نمونه آب

200 
mg/l 

 14 دستگاهی (TDS)مواد جامد محلول کل  نمونه آب

401 
mg/l 

 15 (TSS)کل مواد جامد معلق  نمونه آب

432 
mg/l 

 10 سختی منیزیم نمونه آب

415 mg/l 17 سختی کلسیم نمونه آب 

473 mg/l 10 مجموع کلسیم و منیزیم در آب نمونه آب 

 10 قلیائیت کل نمونه بآ _ 445

 23 قلیائیت متیل اورانژ نمونه آب _ 433

 21 قلیائیت فنل فتالئین نمونه آب _ 003

9911سال  –خدمات آزمایشگاهی پژوهشکده میگوی کشور تعرفه   
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 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

503 mg/l نیتروژن نیتراتی نمونه آب-
3ON-N  22 

033 mg/l نیتروژن نیتریتی نمونه آب-
2ON-N 20 

073 mg/l 3آمونیاک  نمونه آبNH 24 

513 mg/l آمونیوم  نمونه آب+
4NH 25 

025 mg/l 20 نیتروژن کل معدنی نمونه آب 

503 mg/l 27 نیتروژن کل آلی نمونه آب 

573 mg/l 3ارتوفسفات  نمونه آب-
4PO 20 

543 mg/l 20 فسفر کل نمونه آب 

403 mg/l 03 کربن آلی نمونه آب 

545 mg/l 2-ولفیدس نمونه آبS 01 

540 mg/l 2-سولفات  نمونه آب
4SO 02 

045 mg/l 00 آهن کل آزاد نمونه آب 

510 mg/l 04 محلول در آب سیلیس نمونه آب 

403 mg/l کلر آزاد نمونه آب 
-OCl 05 

513 mg/l کلراید نمونه آب-Cl 00 

053 mg/l 2-کربنات  نمونه آب
3CO 07 

005 mg/l نمونه آب CO2 00 

003 mg/l کربنات بی نمونه آب-
3COH 00 

033 mg/l محلول در آبسیلیس  نمونه آب  43 

003 mg/l 41 میزان مواد آلی رسوبات نمونه رسوب 

 42 (LASها )ها، شویندهدترجنت نمونه آب در سطح استاندارد 1042
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 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

505 g/lμ 40 فسفر آلی ونهنم آب 

0733 ng/l 44 های نفتی کلهیدروکربن نمونه آب 

 45 سورفاکتانت و دترجنت نمونه آب در سطح استاندارد 533

5333 ng/l 40 آماده سازی وسنجش سموم کلره در آب نمونه آب 

5233 ng/l 47 آماده سازی و سنجش سموم کلره در رسوب نمونه آب 

000 ng/l نمونه رسوب ( کل مواد آلی محلول در رسوبTOM) 40 

523 mg/l 40 یون فلوراید نمونه آب 

5233 ng/l آفت نمونه آب(کشPesticidesدر آب ) 53 

5033 ng/l نمونه رسوب ( آفت کشPesticidesدررسوب ) 51 

5033 ng/l نمونه آبزی ( آفت کشPesticidesدر آبزیان ) 52 

4433 
ng/l 

 نمونه آب
 TPHهای آلیفاتیکاستخراج و آنالیزهیدروکربن

 در آب PAHSو آروماتیک
50 

4033 
ng/l 

 نمونه رسوب
 TPHهای آلیفاتیکاستخراج و آنالیز هیدروکربن

 در رسوبPAHSو آرماتیک 
54 

5303 
ng/l 

 نمونه آبزی
های آلیفاتیک لیزهیدروکربناستخراج و آنا

TPH و آروماتیکPAHSدر آبزی 
55 

1373 mg/l نمونه آب TOC 50 

403 mg/l 57 غلظت سدیم در آب نمونه آب 

503 mg/l 50 غلظت پتاسیم در آب نمونه آب 

003 mg/l 50 سولفید هیدروژن نمونه آب 
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 ردیف شرح دواح نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

 03 برداریهزینه کارشناسی نمونه کارشناسی نمونه برداری آب در سطح استاندارد 2033

 01 رنگ نمونه آب _ 753

 02 دبی پساب نمونه آب در سطح استاندارد 725

1533 ng/l نمونه آب 
سنجش فلزات با طیف سنج جذب 

 اتمی دارای شعله )چند فلز(
00 

1053 ng/l نمونه آب 
سنجش فلزات با طیف سنج جذب 

 اتمی دارای کوره )چند فلز(
04 

2353 ng/l نمونه آب 
گیری آماده سازی نمونه جهت اندازه

 فلزات سنگینی در آب )چند فلز(
05 

2303 ng/l نمونه آب 
گیری آماده سازی نمونه جهت اندازه

 فلزات سنگین در رسوب )چند فلز(
00 

2353 ng/l نمونه آبزی 
گیری آماده سازی نمونه جهت اندازه

 فلزات سنگین در آبزی )چند فلز(
07 

1133 ng/l نمونه آب 
سازی و سنجش فلزات سنگین  با آماده

 پالروگراف)چند فلز(
00 

1523 ng/l نمونه رسوب 
آماده سازی و سنجش فلزات  سنگین  

 راف )چند فلز(در رسوب  با پالروگ
00 

1233 ng/l نمونه آبزی 
سازی و سنجش فلزات سنگین در آماده

 در آبزیان با پالروگراف )چند فلز(
73 

503 ng/l نمونه آب 
آماده سازی  نمونه آب جهت سنجش 

 فلزات سنگین
71 
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 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

053 
ng/l 

 نمونه آب
آماده سازی  نمونه رسوب و آبزی جهت سنجش 

 فلزات سنگین
72 

733 ng/l  اندازه گیری منگنز  نمونه آبزی،آب،رسوبMn 70 

003 ng/l  آبزی،آب،رسوب  Co 74اندازه گیری کبالت  نمونه 

003 ng/l  آبزی،آب،رسوب  Zn 75اندازه گیری روی  نمونه 

053 ng/l  آبزی،آب،رسوب  Mo 70اندازه گیری مولیبدن نمونه 

043 ng/l  آبزی،آب،رسوب  Cr 77اندازه گیری کروم  نمونه 

733 ng/l  آبزی،آب،رسوب  Cu 70اندازه گیری مس  نمونه 

013 ng/l  آبزی،آب،رسوب  Ni 70اندازه گیری نیکل نمونه 

013 ng/l  آبزی،آب،رسوب  Cd 03اندازه گیری کادمیوم  نمونه 

013 ng/l  آبزی،آب،رسوب  Pb 01اندازه گیری سرب نمونه 

1323 ng/l  آبزی،آب،رسوب  Al 02اندازه گیری آلومنیوم  نمونه 

1153 ng/l  اندازه گیری جیوه نمونه آبزی،آب،رسوبHg 00 

1153 ng/l  آبزی،آب،رسوب  As 04اندازه گیری آرسنیک  نمونه 

1153 ng/l  آبزی،آب،رسوب  Se 05اندازه گیری سلنیوم  نمونه 

1153 ng/l  آبزی،آب،رسوب  Sb 00اندازه گیری آنتیموان  نمونه 

533 ng/l  آبزی،آب،رسوب  B 07بر نمونه 

073 ng/l  آبزی،آب،رسوب  V 00وانادیم نمونه 

403 ng/l  آبزی،آب،رسوب  Li 00اندازه گیری لیتیم  نمونه 

403 ng/l  آبزی،آب،رسوب  Ba 03اندازه گیری باریم  نمونه 

 01 (فریزدرایر  نمونهلئوفیلیزه ) نمونه نمونه آبزی،باکتری ویال یا لوله 1373
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 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

 02 اسپکتروفتومترنانودراپ)یک نمونه( نمونه ژنوم در سطح استاندارد 135

 اجاره بطری نمونه برداری _ 2233
برداری آب به ارایه خدمات دستگاهی, اجاره بطری نمونه

 ازای هر روز
00 

 04 نوادهخا -هاشمارش و فراوانی ماکروومیکروزئوپالنکتون نمونه آب خانواده 703

 05 سجن -هاشمارش و فراوانی ماکروومیکروزئوپالنکتون نمونه آب جنس 1333

 00 ونهگ-ها شمارش و فراوانی ماکروو میکرو زئوپالنکتون نمونه آب گونه 1553

 07 جنس -های ماکروسکپیشناسایی جلبک نمونه آب جنس 043

 00 هخانواد –شناسایی و فراوانی فیتوپالنکتون  نمونه آب خانواده 703

 00 های جنسشناسایی و فراوانی فیتوپالنکتون نمونه آب جنس 1303

 133 های گونهشناسایی و فراوانی فیتوپالنکتون نمونه آب گونه 1533

 131 شناسایی و بیوماس فیتوپالنکتون نمونه آب لیتر 1023

 132 خدمات تصویر برداری با میکروسکوپ اینورت نمونه آب _ 223

 130 شناسایی و بیوماس زئوپالنکتونها نمونه آب لیتر 1253

073 mg/l کلروفیل  نمونه آبa 134 

 135 دارتوده شانهتعیین تراکم زی نمونه آب لیتر 003

 130 سلولیهای تکخالص سازی جلبک نمونه جلبک تک سلولی لیتر 1303

 137 میلی لیتر( 13میکرو جلبک خالص ) نمونه میکروجلبک میلی لیتر 13 1173

 130 میلی لیتر( 133میکرو جلبک ناخالص ) نمونه میکروجلبک میلی لیتر 133 1553

 130 شناسایی و بیوماس بنتوزها نمونه رسوب دریا و منابع آبی مترمربع 1133

 113 بندی رسوباتدانه نمونه رسوب دریا و منابع آبی مترمربع 053
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 ردیف شرح واحد ع نمونهنو گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

 مترمربع 0333
رسوب دریا و 

 منابع آبی
 111 شناسایی و تراکم فراوانی کفزیان در هر منطقه به ازای یک نمونه نمونه

 مترمربع 753
رسوب دریا و 

 منابع آبی
 112 تعیین رنگ رسوبات به ازای هر نمونه نمونه

 مترمربع 4053
رسوب دریا و 

 منابع آبی
 110 بندی رسوبات به ازای هر نمونهانهتعیین د نمونه

 مترمربع 553
رسوب دریا و 

 منابع آبی
 114 گیری میزان ماده آلی رسوبات به روش فیزیکی به ازاء هر نمونهاندازه نمونه

473 mg/l 
رسوب دریا و 

 منابع آبی
 نمونه

گیری ماده آلی کل رسوبات به روش شیمیایی به ازای اندازه

 هر نمونه
115 

 110 اجاره گراپ بزرگ به ازای هر روز-ارائه خدمات دستگاهی  گراپ _ _ 5133

 117 اجاره گراپ کوچک به ازای هر روز-ارائه خدمات دستگاهی گراپ ندارد _ 723

 110 شناسایی ماهی نمونه ماهی کلیدهای شناسایی 1373

 110 تعیین سن از روی فلس و شعاع سخت نمونه فلس ماهی کلیدهای شناسایی 423

 123 تعیین سن از روی اتولیت نمونه اتولیت کلیدهای شناسایی 533

 121 بررسی مراحل رسیدگی جنسی ماهی نمونه ماهی در سطح استاندارد 703

 122 بررسی رژیم غذایی ماهیان نمونه ماهی کلیدهای شناسایی 703

 120 ر ایستگاه(نمونه برداری با الکترو شوکر)ه ایستگاه نمونه برداری ایستگاه 1353

 124 شناسایی و فراوانی ماکروفونهای گونه نمونه ماکروفونا کلیدهای شناسایی 1033

 125 زیست سنجی آبزیان )طول و وزن( نمونه آبزیان در سطح استاندارد 432

 120 فارس و دریای عمان به ازای هر نمونهشناسایی میگوهای خلیج نمونه میگو کلیدهای شناسایی 035
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 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911فه تعر

 نمونه ماهی کلیدهای شناسایی 075
تعیین نوع رژیم غذایی ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به 

 ازای هر نمونه
127 

 نمونه آبزی کلیدهای شناسایی 033

تعیین نوع رژیم غذایی آبزیان خلیج فارس و دریای عمان  

 پالنکتون خوار بودن ماهی به ازای هر نمونهدر صورت 

120 

075 
_ 

 مواد غیر مصرفی

فضای 

 آزمایشگاه

استفاده از امکانات غیرمصرفی فضای آزمایشگاه به ازای هر 

 روز

120 

 در خشکی در سطح استاندارد 4053

خدمات 

 کارشناسی

برداری در خشکی به ارائه خدمات کارشناسی جت نمونه

 ازای هر روز

103 

 در دریا در سطح استاندارد 0033

خدمات 

 کارشناسی

برداری در دریا به ازای ارایه خدمات کارشناسی جهت نمونه

 هر روز

101 

 102 میلی لیتر روتیفر 13 نمونه روتیفر میلی لیتر 13 1123

 100 تعیین درصد هچ سیست آرتمیا نمونه آرتمیا درصد 2323

 104 یا هچ مؤثره سیت آرتمیا تعیین درصد هچ نمونه آرتمیا درصد 2003

 105 تعیین درصد رطوبت سیست آرتمیا نمونه آرتمیا درصد 1433

 نمونه آرتمیا کیلوگرم 1753
فرآوری محصوالت آرتمیا )دکپسوله کردن سیست به ازای 

 هر کیلوگرم (
100 

 107 بیومتری آرتمیا درمراحل مختلف زیستی نمونه آرتمیا در سطح استاندارد 1703

 100 تعیین درصد ناخالصی سیست آرتمیا نمونه آرتمیا درصد 1103

 100 تعیین وزن تر و خشک بیومس آرتمیا نمونه آرتمیا گرم 753

533 cfu 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 143 شمارش باکتریهای هوازی مزوفیلیک نمونه

423 cfu 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
114 هوازیشمارش باکتریهای بی نمونه  

 



9 
 

 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

553 cfu 

آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 142 جستجو.ی استافیلوکوک اورئوس نمونه

443 cfu 

آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 140 شمارش استافیلوکوک اورئوس نمونه

043 cfu 

آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 144 سالمونال نمونه

433 cfu 

آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 145 شمارش باکتریهای )بزودوموناس( نمونه

533 cfu 

آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 140 شمارش باکتری باسیلوس نمونه

403 cfu 

آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 147 هاشمارش کپک نمونه

533 cfu 

آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 140 آزمایش میکروبی آب نمونه

055 cfu 

آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 140 های احیا کننده سولفیتشمارش و جداسازی باکتری نمونه

200 cfu 

آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 153 شناسایی ویبریو نمونه

053 cfu 

آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 151 جداسازی لیستریا نمونه

073 cfu 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 152 سازی باسیلوس سرئوسجدا نمونه

015 cfu 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 150 جداسازی باکتری استرپتوکوک نمونه
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 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

403 cfu 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 نمونه

خالص سازی و تکثیر کشت میکروبی در آب رسوب میگو 

 مونهبه ازای هر ن
154 

 کلید های شناسایی 033
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 نمونه

ا سه در های خانواده ویبریونشناسایی کامل فنوتیپک باکتری

 آب،رسوب میگو به ازای هر نمونه
155 

 خانواده 055
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 150 های ویبریوناسهشمارش کلی باکتری نمونه

 جنس 1203
آب ، رسوب 

 آبی،آبزی منابع
 157 جداسازی باکتری و شناسایی در حد جنس نمونه

 جنس 023
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 150 شناسایی و شمارش کپک و مخمر نمونه

003 cfu 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 150 کلی فرم مدفوعی نمونه

1203 cfu 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 103 کشت و خالص سازی باکتری نمونه

 در سطح استاندارد 473
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 101 رنگ آمیزی گرم نمونه

2123 _ 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 نمونه

تشخیص بیماری باکتریایی در صورت تحویل نمونه به 

 آزمایشگاه
102 

 کلیدهای شناسایی 1733
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 100 شناسایی باکتری نمونه

003 cfu 
ب آب ، رسو

 منابع آبی،آبزی
 104 کلیفرم کل نمونه

 

 

 



11 
 

 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

0023 _ 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 نمونه

های باکتریایی در صورت اعزام کارشناس تشخیص بیماری

 برداریبه مزرعه و نمونه
105 

573 cfu 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 100 های هتروتروفشمارش باکتری ونهنم

 کلیدهای شناسایی 2303
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 107 آزمایش تشخیص باکتریایی نمونه

023 mm 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 100 آزمایش تست آنتی بیوگرام نمونه

403 cfu 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 100 کلیفرم گرماپای نمونه

 ندارددر سطح استا 523
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 173 آنالیز شمارش کل هاگ های باکتری های گرما دوست نمونه

 کلید های شناسایی 573
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 171 آنالیز شناسایی کلی فرم های غیر مدفوعی نمونه

 کلید های شناسایی 453
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 172 کتریاسهآنالیز شناسایی انتروبا نمونه

 کلید های شناسایی 003
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 170 آنالیز شناسایی باکتری های گرما دوست بی هوازی نمونه

 کلید های شناسایی 003
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 174 آنالیز شناسایی باکتری های گرما دوست هوازی نمونه

 

 

 

 

 



12 
 

 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

 کلید های شناسایی 513
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 MPN 175آنالیز شناسایی انتروباکتریاسه نمونه

743 cfu 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 170 فکال کلی فرم MPNآنالیز  نمونه

003 cfu 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 177 فکال کلی فرم  احتمالیتوتال  MPNآنالیز  نمونه

 در سطح استاندارد 053
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 170 توتال فکال کلی فرم تاییدی MPNآنالیز  نمونه

000 cfu 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 170 شمارش و جداسازی اشرشیا کلی نمونه

003 cfu 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 103 های مدفوعیاسترپتوکوک نمونه

700 cfu 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 101 شمارش کلی باکتری )آب،رسوب و آبزی( نمونه

520 cfu 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 102 شمارش باکتری های گرم منفی)کلی فرم و انترو باکتریاسه( نمونه

 100 کشت مجدد و نگهداری باکتری برای مدت محدود نمونه باکتری روز 2453

2053 mm نمونه تریباک 
آنتی بیوگرام عصاره های گیاهی و جانوری به روش انتشار 

 آگار در چاهک بر روی یک باکتری
104 

 نمونه باکتری در سطح استاندارد 1553
آنتی بیوگرام عصاره های گیاهی و جانوری به روش انتشار 

 از دیسک بر روی یک باکتری
105 

 نمونه باکتری در سطح استاندارد 0433
انواع عصاره های  (MBCداقل غلظت کشندگی )تعیین ح

 گیاهی و جانوری بر روی یک باکتری
100 
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 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

 نمونه باکتری در سطح استاندارد 4553
( انواع MICتعیین حداقل غلظت بازدارندگی از رشد )

 یک باکتریعصاره های گیاهی و جانوری بر روی 
107 

453 cfu 
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 100 کشت عمومی قارچ نمونه

 در سطح استاندارد 433
آب ، رسوب 

 منابع آبی،آبزی
 100 زاهای بیماریکشت قارچ نمونه

 103 جداسازی و تشخیص عوامل قارچی در ماهی نمونه ماهی در سطح استاندارد 503

 قارچ 003
آب و فرآورده 

 یی ماهیهای غذا
 101 شمارش عوامل قارچی در آب و غذا نمونه

 102 تهیه اسالید کالچر قارچ به ازای هر نمونه نمونه قارچ _ 203

 نمونه آبزی _ 1005
تشخیص بیماری انگلی در صورت اعزام کارشناس به مزرعه 

 برداریو نمونه
100 

 104 ستتهیه الم مرطوب و شمارش انگل از بافت پو نمونه آبزی عدد 155

 105 تهیه الم مرطوب و شمارش انگل از بافت چشم نمونه آبزی عدد 145

 100 تهیه الم مرطوب و شمارش انگل از بافت آبشش نمونه آبزی عدد 203

 107 جداسازی و شناسایی انگل نمونه آبزی عدد 703

 100 کشت ویروس نمونه ویروس در سطح استاندارد 5233

 Nested PCR 100به روش  WSSVشناسایی ویروس  نمونه یروسو در سطح استاندارد 1033

 PCR  NESTED 233به روش  TSVشناسایی ویروس  نمونه ویروس در سطح استاندارد 1003

 Nested PCR 231به روش  YHDشناسایی ویروس  نمونه ویروس در سطح استاندارد 1033

 Nested PCR 232به روش  IHHNVشناسایی ویروس  نمونه ویروس در سطح استاندارد 1073
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 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

 230 در آبزیان NHPBشناسایی باکتری  نمونه باکتری در سطح استاندارد 1773

 Nested PCR 234به روش  MBVشناسایی ویروس  نمونه ویروس در سطح استاندارد 1033

 Nested PCR 235به روش  HPVشناسایی ویروس  نمونه ویروس در سطح استاندارد 1033

 Nested PCR 230به روش   IMNVشناسایی ویروس  نمونه ویروس در سطح استاندارد 1073

 237 کشت ویروس ماهی سردآبی نمونه ویروس در سطح استاندارد 10333

 نمونه ویروس در سطح استاندارد 10333
  EMEMحیط کشت کشت ویروس ماهیان گرمابی یا م

 های سلولیاستفاده از تیره
230 

 230 آزمایش کلی خون نمونه خون ماهی _ 203

 213 آزمایش کلی خون بدون شمارش تفریقی گلبول های سفید نمونه خون ماهی _ 243

 نمونه خون ماهی (CC)سیسی  100
خونگیری و تهیه سرم خون ماهی سرنگ از طریق ساقه 

 سانتریفوژ -دمی
211 

 نمونه خون ماهی درصد 003
ی آمیزتهیه اسمیر و شمارش افتراقی سلول خون الم ورنگ

 میکروسکوپی
212 

 210 خون ماهی Hematocrite(HETهماتوکریت ) نمونه خون ماهی درصد 102

 214 خون ماهی  Diff-differential blood cell count نمونه خون ماهی _ 003

104 SV نمونه خون ماهی MCV 521 خون ماهی  

 210 خون ماهی MCH نمونه خون ماهی پیکوگرم 225

 217 خون ماهی MCHC نمونه خون ماهی درصد 105

ESR نمونه خون ماهی درصد 103 خون ماهی   210 

100 g/dl نمونه خون ماهی Glucose 210 خون ماهی 

 223 خون ماهی Triglyceride نمونه خون ماهی در سطح استاندارد 175

105 mg/dl  نمونه ماهیخون Cholestroles 221 خون ماهی 
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 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

 222 خون ماهی Creatinine نمونه خون ماهی در سطح استاندارد 105

100 mg/dl نمونه خون ماهی Urea 220 خون ماهی 

 224 ماهی خون Acid Uric نمونه خون ماهی در سطح استاندارد 140

100 mg/dl نمونه خون ماهی Calcium  225 خون ماهی 

172 IU/DL نمونه خون ماهی A.L.T220 . خون ماهی 

172 IU/DL نمونه خون ماهی A.S.T 227 خون ماهی 

210 IU/DL نمونه خون ماهی ALK.P 220 خون ماهی 

235 IU/DL نمونه خون ماهی C.P.K 220 خون ماهی 

233 IU/DL نمونه هیخون ما L.D.H 203 خون ماهی 

033 IU/DL نمونه خون ماهی -amylaseα 201 خون ماهی 

005 mg/dl نمونه خون ماهی IGM 202 خون ماهی 

233 g/dl نمونه خون ماهی Total Protein 200 خون ماهی 

233 g/dl نمونه خون ماهی Albumin 204 خون ماهی 

 205 خون ماهی  pH نمونه خون ماهی _ 105

 200 خون ماهی   Free Fe نمونه خون ماهی در سطح استاندارد 253

 207 خون ماهی  Ferritin نمونه خون ماهی در سطح استاندارد 102

 200 خون ماهی GGT نمونه خون ماهی در سطح استاندارد 175

 200 )ترنس فرین( خون ماهی TIBC نمونه خون ماهی 3mmسلول در  153

045 mg/dl نمونه خون ماهی C3 )کمپالن (خون ماهی   243 

045 mg/dl نمونه خون ماهی C4241 )کمپالن( خون ماهی 

203 RLU/s 242 رادیکال اکسیژن آزاد خون نمونه خون ماهی 
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 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

 DHC 240های میگو شمارش تفریقی هموسیت نمونه همولنف میگو 3mmسلول در  003

 THC 244های میگو شمارش تعداد کل هموسیت نمونه همولنف میگو 3mmسلول در  003

 245 (WBCشمارش گلبول های سفید) نمونه همولنف میگو 3mmسلول در  203

 240 (RBCشمارش گلبول های قرمز) نمونه همولنف میگو 3mmسلول در  225

 247 (Hemoglobinین)هموگلوب نمونه همولنف میگو درصد 233

 240 تهیه گسترش خونی از همولنف نمونه همولنف میگو 3mmسلول در  005

 240 تعیین تعداد هموسیت کل همولنف میگو نمونه همولنف میگو 3mmسلول در  503

 نمونه همولنف میگو در سطح استاندارد 015
رنگ آمیزی  و شمارش افتراقی هموسیت های همولنف 

 میگو
253 

 251 تهیه الم بافت شناسی نمونه آبزی در سطح استاندارد 073

 نمونه آبزی در سطح استاندارد 1233

برداری تا تهیه اسالید انجام بافت شناسی کامل و نمونه

 بافتی،عکسبرداری و کارشناسی

252 

 نمونه آبزی در سطح استاندارد 023

بررسی مراحل رسیدگی جنسی ماکروسکوپی و 

 اهیمیکروسکوپی و دستگ

250 

 نمونه آبزی در سطح استاندارد 033

های بافتی معمولی و آمیزی نمونهانجام مراحل رنگ

 تخصصی

254 

 نمونه آبزی در سطح استاندارد 003

عکسبرداری از اسالید )بر اساس مدت زمان استفاده از 

 دستگاه متغیر می باشد(

255 

 250 پاتولوژیتهیه اسالید هیستو نمونه آبزی در سطح استاندارد 003

 257 تشخیص ضایعات پاتولوژی در اسالید نمونه آبزی در سطح استاندارد 003

 250 لیتر بافر و محلول الزویرمیلی 133 نمونه بافر میلی لیتر 133 073

 250 میلی لیتر محلول دیویدسون 133 نمونه بافر میلی لیتر 133 2053

 203 ی نمکیمحلولها DNAاستخراج  نمونه DNA نانوگرم 025
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 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

 201 )فنل کلروفرم( DNAاستخراج  نمونه DNA نانوگرم 003

 DNA 202استخراج  نمونه ماهی نانوگرم 003

 RNA 200استخراج  نمونه ماهی نانوگرم 003

DNA 042قطع آنزیمی  نمونه DNA در سطح استاندارد 053  

 نمونه الکتروفورز در سطح استاندارد 513
رنگ  -چاهکی 23درصد  یک ژل 1الکتروفورز )ژل آگارز

 آمیزی اتیدیوم برمید(
205 

 200 چاهکی( 23الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید)یک ژل  نمونه الکتروفورز در سطح استاندارد 1733

 207 نمونه( 13ارز )االکتروفورز آگ نمونه الکتروفورز در سطح استاندارد 773

 200 چاهکی( و عکسبرداری 23درصد ) 1الکتروفورز ژل آگارز  نمونه الکتروفورز در سطح استاندارد 703

 نمونه الکتروفورز در سطح استاندارد 1753
چاهکی( و رنگ  23الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید )

 آمیزی
200 

 273 )نیترات نقره(رنگ آمیزی  نمونه رنگ آمیزی در سطح استاندارد 013

 271 طراحی پرایمر نمونه آبزی در سطح استاندارد 1003

 272 (PCRتکثیر ژن ) نمونه آبزی در سطح استاندارد 1173

 270 عملیات قطع آنزیمی نمونه آبزی در سطح استاندارد 403

 274 یابیمشاوره نحوه توالی نمونه آبزی در سطح استاندارد 703

 275 ازنمونه های زیستیDNAآماده سازی و استخراج  نمونه نمونه زیستی رددر سطح استاندا 013

 270 و موادDNAبه همراه استخراج  PCRخدمات  نمونه آبزی میکرولیتر 2503

 277 و موادDNAبدون استخراج  PCRخدمات  نمونه آبزی میکرولیتر 523

 نمونه الکتروفورز دالتون 1553
دمت ثبت و نگهدار خدمات الکتروفورز و ژل آگار خ

 تصویر ژل ها
270 

 270 از نمونه های میکروبیDNAآماده سازی و استخراج  نمونه باکتری در سطح استاندارد 043
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 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

 203 یکروبیاز نمونه های مRNAآماده سازی و استخراج  نمونه باکتری در سطح استاندارد 1273

 201 تعیین اسپرماتوکریت ماهی نمونه ماهی در سطح استاندارد 005

 202 تعیین تراکم اسپرم ماهی نمونه ماهی در سطح استاندارد 073

 200 تعیین درصد تحرک اسپرم ماهی نمونه ماهی درصد 053

 204 تعیین زمان تحرک اسپرم ماهی نمونه ماهی ثانیه 053

 ونهنم کروموزوم _ 1053
تهیه گسترش کروموزومی از طریق له کردن)به ازای هر بار 

 آزمایش(
205 

 نمونه کروموزوم در سطح استاندارد 1053
تهیه گسترش کروموزومی از طریق کشت خون به ازای هر 

 بار آزمایش(
200 

 207 تهیه کاریوتایپ ماهی نمونه ماهی در سطح استاندارد 5433

 در سطح استاندارد 0033
،خوراک آبزی 

 آبزیان
 200 اندازه گیری چربی کل در خوراک آبزیان نمونه

 در سطح استاندارد 723
آبزی ،خوراک 

 آبزیان
 200 گیری چربی کل در فرآوردهاندازه نمونه

 در سطح استاندارد 503
آبزی ،خوراک 

 آبزیان
 203 گیری پروتئین درمواد غذاییاندازه نمونه

 در سطح استاندارد 075
راک آبزی ،خو

 آبزیان
 201 اندازه گیری خاکستر در مواد غذایی نمونه

 در سطح استاندارد 205
آبزی ،خوراک 

 آبزیان
 202 گیری رطوبت در مواد غذاییاندازه نمونه

 در سطح استاندارد 503
آبزی ،خوراک 

 آبزیان
 200 گیری پراکسید در مواد غذاییاندازه نمونه

 در سطح استاندارد 713
آبزی ،خوراک 

 آبزیان
 204 گیری کربوهیدرات در مواد غذاییاندازه نمونه
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 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

 در سطح استاندارد 405
آبزی ،خوراک 

 آبزیان
 200 (TBAگیری اسید پاربیوتیک اسید )اندازه نمونه

 در سطح استاندارد 013
آبزی ،خوراک 

 آبزیان
 207 نالیز تعیین میزان چربی ها از مواد جامد با روش سوکسلهآ نمونه

 در سطح استاندارد 753
آبزی ،خوراک 

 آبزیان
 200 آنالیز تعیین پروتئین کل با روش کجلدال نمونه

 200 استخراج اسیدهای چرب از بافت آبزی نمونه آبزی در سطح استاندارد 1023

 033 گیری از گیاهانعصاره نمونه گیاه در سطح استاندارد 1523

 031 اسید چرب آزاد نمونه آبزی در سطح استاندارد 003

 032 کربوهیدرات نمونه آبزی در سطح استاندارد 703

 030 گیری فیبراندازه نمونه آبزی در سطح استاندارد 503

 PV 034گیری اندازه نمونه آبزی در سطح استاندارد 013

 035 آزمون ارگانولپتیک هنمون آبزی در سطح استاندارد 453

 030 (TVNازت کل فرار ) نمونه آبزی در سطح استاندارد 1173

 037 آنیزیدین نمونه آبزی در سطح استاندارد 703

 030 اندازه گیری درصد نمک نمونه آبزی درصد 203

 TVB-N 030 نمونه آبزی درصد 773

 013 تعیین درصد هچ تخم قزل آال نمونه قزل آال درصد 177

 011 تعیین درصد تفریخ قزل آال نمونه قزل آال درصد 173

 012 استفاده از اتوکالو _ اتوکالو _ 1033

 010 استفاده از هموژنایزر اولتراسونیک )به ازای هر نمونه( _ هموژنایزر _ 1033
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 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

 014 استفاده از هیتر استیرر )هر ساعت( _ رهیتر استیر _ 73

 015 استفاده از کوره )هر ساعت( _ کوره _ 003

 010 استفاده از هود المینار )هر ساعت( _ هود المینار _ 52

 017 استفاده از انکوباتور )هر ساعت(053 _ انکوباتور _ 70

100 استفاده از انکوباتور شیکردار )هرساعت( _ انکوباتور _ 105  

 010 درجه سانتیگراد )هر ساعت( -73استفاده از فریزر  _ فریزر _ 52

 023 ارائه خدمات اجاره شناور )به ازای هر روز متغیر می باشد( شناور اجاره روز 20733

 در خشکی کیلومتر 0433
نمونه 

 برداری

ارائه خدمات نمونه برداری در خشکی با خودرو )بسته به 

 مسافت متغیر است(
021 

13433 _ _ 
مشاوره 

 شیالتی

مشاوره در زمینه های شیالتی و ارائه اطالعات گذشته نگر 

 بسته به نوع و تعداد نمونه ها
022 

 020 نمونه سازی در سالن تولید نمونه آبزی _ 1003

 024 اندازه گیری کلراید خاک نمونه خاک در سطح استاندارد 703

 025 گیری کلسیم خاک اندازه نمونه خاک در سطح استاندارد 703

 020 اندازه گیری منیزیم خاک نمونه خاک در سطح استاندارد 703

 027 اندازه گیری سدیم خاک نمونه خاک در سطح استاندارد 1103

 020 اندازه گیری پتاسیم خاک نمونه خاک در سطح استاندارد 1103

 020 اندازه گیری قلیائیت خاک نمونه خاک در سطح استاندارد 073

 003 اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک نمونه خاک در سطح استاندارد 513

 001 خاک pHاندازه گیری  نمونه خاک در سطح استاندارد 403
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 ردیف شرح واحد نوع نمونه گیریواحد اندازه )هزار ریال(9911تعرفه 

 002 لیزآماده سازی  نمونه الشه تر جهت آنا نمونه الشه تر در سطح استاندارد 445

 000 اندازه گیری مقدار پروتئین بافتی نمونه بافت در سطح استاندارد 033

 004 اندازه گیری آنزیم گوارشی پپسین نمونه آنزیم در سطح استاندارد 1573

 005 اندازه گیری آنزیم آمیالز نمونه آنزیم در سطح استاندارد 1103

 000 آنزیم لیپاز اندازه گیری نمونه آنزیم در سطح استاندارد 523

 007 اندازه گیری آنزیم گوارشی آلکالین فسفاتاز نمونه آنزیم در سطح استاندارد 2053

 000 اندازه گیری آنزیم گوارشی تریپسین نمونه آنزیم در سطح استاندارد 523

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


