
  پذیرش نمونه معیارجدول 

 نساجی و چرمگروه پژوهشی  -شیمی و پتروشیمی.پژوهشکده

نام  ردیف 

 آزمایشگاه

 نام نمونه

 کارتنی(–)فله 

بسته مشخصات  مقدار نمونه 

 بندی

م شرایط نمونه هنگا

 دریافت

 فیزیک نساجی 1

و  پارچه )نخ،

 (پوشاک

یک بوبین با حداقل  انواع نخ

 100متر نخ یا  1000

 گرم

چنانچه رطوبت نمونه هم  بوبین

مد نظر باشد به صورت 

 ،کامال درزبندی شده

 شود. و ارسال بندیبسته

حداقل یک متر در  انواع منسوجات " 2

 عرض کامل

  

   جفت 5حداقل  انواع جوراب " 3

حداقل یک ثوب،  پوشاکانواع  " 4

 ترجیحا دو ثوب

  

   عدد 2حداقل  پرچم " 5

روکش پارچه  "  6

 شده

حداقل یک متر در 

 عرض کامل

  

   عدد زیپ 15حداقل  زیپ " 7

کف پوش های  8

 نساجی

حداقل یک متر در  انواع کفپوش

 عرض کامل

  

الیاف  فیزیک 9

)طبیعی و 

 (مصنوعی

چنانچه رطوبت نمونه هم   گرم 100حداقل  انواع الیاف

مد نظر باشد به صورت 

 ،کامال درزبندی شده

 شود. و ارسال بندیبسته

متر بدون  50حداقل  انواع تاپس " 10

 اعمال کشش

  

   بسته 5حداقل  پنبه هیدروفیل " 11

انواع  شناسائی 12

 پتو)برچسب(

   حداقل یک عدد

انوع  " 13

 فرش)برچسب( 

   حداقل یک تخته

فرآورده های  14

سلولوزی و 

  بهداشتی

 

انواع نوار 

 بهداشتی

   بسته 5حداقل 

   بسته 3حداقل  انواع پوشک بچه " 15

   بسته 3حداقل انواع پوشک  " 16



نام  ردیف 

 آزمایشگاه

 نام نمونه

 کارتنی(–)فله 

بسته مشخصات  مقدار نمونه 

 بندی

م شرایط نمونه هنگا

 دریافت

 بزرگسال

چرم، پایپوش و  17

 توپهای ورزشی

انواع چرم 

 طبیعی

چرم گاوسانان حداقل -

 یک جلد

چرم گوسفندی و -

 جلد 2بزی حداقل 

  

انواع چرم  " 18

 مصنوعی

یک متر در عرض 

 کامل

  

 جفت  3حداقل  دمپایی " 19

ورد دمپایی در م

از راحتی تولید داخل 

مواد به کار رفته در آن 

)رویه، آستر، کفی و 

غیره( نیز به طور 

 جداگانه ارسال شود.

  

 جفت  3حداقل  کفش ورزشی " 20

در مورد نمونه های 

داخلی از مواد به کار 

رفته در آن )رویه، 

آستر، کفی و غیره( نیز 

به طور جداگانه ارسال 

 شود.

  

 جفت  3حداقل  راحتی کفش " 21

در مورد نمونه های 

داخلی از مواد به کار 

رفته در آن )رویه، 

آستر، کفی و غیره( نیز 

به طور جداگانه ارسال 

 شود.

  

پایپوش ایمنی،  " 22

محافظتی و 

 مشاغل

 جفت  3حداقل 

در مورد نمونه های 

داخلی از مواد به کار 

رفته در آن )رویه، 

آستر، کفی و غیره( نیز 

به طور جداگانه ارسال 

 شود.

  

   جفت  3حداقل پوتین افراد  " 23



نام  ردیف 

 آزمایشگاه

 نام نمونه

 کارتنی(–)فله 

بسته مشخصات  مقدار نمونه 

 بندی

م شرایط نمونه هنگا

 دریافت

در مورد نمونه های  نیروهای مسلح

داخلی از مواد به کار 

رفته در آن )رویه، 

آستر، کفی و غیره( نیز 

به طور جداگانه ارسال 

 شود.

   عدد 30حداقل  بند کفش " 24

پایپوش آتش  " 25

 نشانی

در داخل  انجام آزمون

 میسر نیست کشور

  

   یک جلد پوست خشک " 26

   یک جلد ساالمبور " 27

   یک جلد وت بلو " 28

عدد )آزمون در  6 توپ " 29

آزمایشگاه های همکار 

 انجام می شود(

  

شیمیایی  مواد 30

 و رنگرزی

قبل از تهیه نمونه، خوب   گرم( 500یک قوطی ) و مواد رنگزا آهار

 هم زده شود.

 

 


