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 نام فرآورده ردیف

شماره 

استاندارد 

 فرآورده

شماره 

استاندارد 

نمونه 

 برداری

دامنه کاری 

 آزمایشگاه

مقدار نمونه مورد 

 نیاز

مشخصات 

بسته 

 بندی

شرایط نمونه 

هنگام 

 دریافت

1 

مواد اولیه به 
شکل پودر، 
گرانول، مایع 

)آنالیز و 
 شناسایی(

8391 

8503 

10034 

 
فیزیکی و 

 شیمیایی
   گرم 50حداقل 

2 
مواد به شکل 
ورق )آنالیز و 

 شناسایی(

8391 

8503 

10034 

 
فیزیکی و 

 شیمیایی

 حداقل به ابعاد
 20 ×سانتیمتر  20

 سانتیمتر

  

  2063 مسواک 3
فیزیکی و 

 شیمیایی

عدد  12حداقل 

از هر اندازه 

 )سایز(

  

4 
دستکش 
الستیکی 

 خانگی
 فیزیکی  3671

عدد  12حداقل 

از هر اندازه 

 )سایز(

  

  5553 نوار تفلون 5
فیزیکی و 

 شیمیایی
   عدد 12حداقل 

6 
ظروف 

غذاخوری 
 مالمین

612  
فیزیکی و 

 شیمیایی

عدد از  6حداقل 

 هر اندازه )سایز(
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7 

بطری شیر 
-خوری

آزمونهای 
 فیزیکی

 فیزیکی  
عدد از  6حداقل 

 هر اندازه )سایز(
  

1-13916  
 شیمیایی

 

عدد از  6حداقل 

هر اندازه )سایز( 

)آزمون در 

آزمایشگاه های 

همکار انجام می 

 شود(

  

8 

لوله های پلی 
 پروپیلن

)همراه با 
آزمون های 

 کارایی سامانه(

 فیزیکی  6314-2و5

 -متر لوله  5

عدد اتصال 5

جوش خورده به 

 سانتی 30لوله 

  

9 

اتصاالت پلی 
 پروپیلن

)همراه با 
آزمون های 

 کارایی سامانه(

 فیزیکی  6314-3و5

عدد اتصال 4

 عدد 9آزاد+ 
جوش خورده به 

 سانتی 30لوله 

  

 فیزیکی  14427-2 لوله پلی اتیلن 10

متری  1شاخه  4

 1شاخه  2+ 

متری 

جوشخورده لب 

به لب + اتصال 

مادگی  و کمربند 

الکتروفیوژنی 

جوش خورده )در 

صورت عدم 

امکان جوش زدن  

 120شاخه  6

 سانتی

  

11 
اتصاالت پلی 

 اتیلن
 فیزیکی  3-14427

عدد اتصال آزاد 3

عدد اتصال 3+ 

 جوشی

  

12 
لوله های 
 چندالیه

 فیزیکی  2-12753
 –متر لوله 4

عدد اتصال در 3
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 صورت امکان

13 

اتصاالت 
پالستیکی برای 

لوله های 
 چندالیه

 فیزیکی  3-12753

عدد اتصال آزاد 5

عدد متصل به 5-

لوله از هر طرف 

 سانت 30

  

14 
لوله پلی اتیلن 

 Bدوجداره نوع 
 فیزیکی  3-9116

 120شاخه  2

شاخه  2سانتی + 

سانتی  150

دارای مادگی + 

 واشر درزگیر

 

  

15 
 PVCلوله 

 آبرسانی
 فیزیکی  2-13361

 120شاخه  4

شاخه  2سانتی+ 

با سانتی  150

 مادگی یا اتصال

  

16 
 PVCاتصاالت 

 آبرسانی
 فیزیکی  3-13361

 3عدد اتصال + 6

متری  1شاخه 

 لوله

  

17 
 PVCلوله 

 فاضالبی
 شهری

 فیزیکی  9118

 120شاخه  4

 2سانتی+   

 150شاخه 

سانتی  همراه 

 مادگی یا اتصال

  

18 
 PVCاتصاالت 

 فاضالبی
 شهری

 فیزیکی  9118

 3عدد اتصال+ 5

متری  1شاخه 

 لوله

  

19 
 PVCلوله 

 فاضالبی خانگی
 فیزیکی  9119

 120شاخه 4

شاخه  2سانتی+ 

سانتی   150

همراه مادگی یا 

 اتصال

  

20 
 PVCاتصاالت 

 فاضالبی
 خانگی

 فیزیکی  9119

عدد اتصال+   5

متری  1شاخه  3

 لوله
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21 
لوله پلی 
پروپیلن 
 فاضالبی

 فیزیکی  13822

 B (3 لوله نوع 

 120شاخه 

   150تا  2سانتی+

سانتی با مادگی 

 یا اتصال (

 BD(4لوله نوع 

 120شاخه 

 150تا  3سانتی+

سانتی با مادگی 

 یا اتصال(

  

22 
اتصاالت پلی 

پروپیلن 
 فاضالبی

 فیزیکی  13822

)   Bاتصال نوع 

 3عدد اتصال + 5

 متر لوله(

)  BDاتصال نوع 

 5عدد اتصال + 7

 متر لوله(

  

 روغن موتور 23
22261 

22260 
 

فیزیکی و 

 شیمیایی
 -- لیتر 3

گرید و سطح 

کیفی اظهار 

 شده باشد

24 
روغن دنده 

  2975 ساده
فیزیکی و 

 شیمیایی
لیتر 3  -- 

گرید و سطح 

کیفی اظهار 

 شده باشد

25 
روغن 

  6423 هیدرولیک
آفیزیکی و 

 شیمیایی
لیتر 3  -- 

گرید و سطح 

کیفی اظهار 

 شده باشد

  3299 روغن پایه 26
فیزیکی و 

 شیمیایی
لیتر 3  -- 

گرید و نوع 

آن اظهار 

 شده باشد

27 
تعیین ماهیت  

انواع روغن 

 های صنعتی

6423  
فیزیکی و 

 شیمیایی
لیتر 5/1  -- 

نام و نوع 

نمونه اظهار 

شده به 

همراه برگه 
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مشخصات  تعیین ماهیت

 فنی

 انواع گریس 28
1-142 

2-142 

3-142 

 
فیزیکی و 

 شیمیایی
کیلو 3  -- -- 

  2542 پارافین جامد 29
فیزیکی و 

 شیمیایی
کیلو 5/0  -- -- 

  4903 نفت گاز 30
فیزیکی و 

 شیمیایی
لیتر 5/1  -- 

دمای نمونه 

 20کمتر از 

درجه 

سلسیوس و 

بدون یخ 

زدگی، در 

ظرف مناسب 

بدون نشت 

 نمونه باشد.

  4904 بنزین 31

فیزیکی ، 

شیمیایی و 

اندازه گیری 

 عدد اکتان

لیتر 4  -- 

دمای نمونه 

 5کمتر از 

درجه 

سلسیوس ، 

در ظرف 

مناسب بدون 

نشت نمونه 

 باشد.

32 

تایر سواری و 

وانتی سبک 

بایاس )الیه 

 اوریب(

1-2169 حلقه 3 فیزیکی    -- 
-- 
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33 

تایر سواری و 

وانتی سبک 

 رادیال
 --  حلقه 3 فیزیکی  2-1093

34 

تایر کامیونی و 

اتوبوسی بایاس 

 )الیه اوریب(
 --  حلقه2 فیزیکی  1-2169

35 
تایر کامیونی و 

 --  حلقه2 فیزیکی  2169-2 اتوبوسی رادیال

36 

تایر بایاس و 

رادیال سواری 

 روکش شده
 --  حلقه 3 فیزیکی  9135

37 

تایر بایاس و 

رادیال کامیونی 

 و اتوبوسی

 روکش شده

 --  حلقه 2 فیزیکی  9135

38 
تیوب سواری و 

 --  حلقه 2 فیزیکی  2416 کامیونی

39 
تایر 

 --  حلقه 3 فیزیکی  763 موتورسیکلت

40 
تیوپ 

 --  حلقه 2 فیزیکی  762 موتورسیکلت

41 
تیوپ تایر بادی 

 --  حلقه 2 فیزیکی  3319 دوچرخه

42 
تایر بادی 

 --  حلقه 3 فیزیکی  3317 دوچرخه
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43 
تیوپ تایر 

 --  حلقه 2 فیزیکی  766 فرغون

 


