
 معدنی و ساختمانی صنعت نمونه پذیرش معیار جدول

 نام فرآورده ردیف
دامنه کاری 

 آزمایشگاه

مقدار نمونه مورد 

 نیاز

مشخصات بسته 

 بندی

شرایط نمونه 

 هنگام دریافت

1 
 انواع سیمان

آزمون های 

 فیزیکی

کیلو گرم همراه  9

با مشخصات نشانه 

 گذاری

بندی مناسب  در بسته

جهت جلوگیری از 

رطوبت محیط  جذب

و به صورت مهر و 

 موم شده

 سالم

آزمون های 

 شیمیایی

کیلو گرم همراه  1

با مشخصات نشانه 

 گذاری

بندی مناسب  در بسته

جهت جلوگیری از 

جذب رطوبت محیط 

و به صورت مهر و 

 موم شده

 سالم

 کیلو گرم 10:جمع کل نمونه موردنیاز

2 
 انواع آهک

آزمون های 

 فیزیکی

همراه کیلو گرم  9

با مشخصات نشانه 

 گذاری

بندی مناسب  در بسته

جهت جلوگیری از 

جذب رطوبت محیط 

و به صورت مهر و 

 موم شده

 سالم

آزمون های 

 شیمیایی

کیلو گرم همراه  1

با مشخصات نشانه 

 گذاری

بندی مناسب  در بسته

جهت جلوگیری از 

جذب رطوبت محیط 

و به صورت مهر و 

 موم شده

 سالم

 کیلو گرم 10نمونه موردنیاز:جمع کل 

 

 



دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مشخصات بسته  مقدار نمونه مورد نیاز

 بندی

شرایط نمونه 

 هنگام دریافت

 انواع آهک 3

آزمون های 

 فیزیکی

کیلو گرم همراه با  9

 مشخصات نشانه گذاری

 بندی بستهدر 

مناسب جهت 

جلوگیری از 

جذب رطوبت 

محیط و به 

 مهر و مومصورت 

 شده

 سالم

آزمون های 

 شیمیایی

کیلو گرم همراه با  1

 مشخصات نشانه گذاری

 بندی بستهدر 

مناسب جهت 

جلوگیری از 

جذب رطوبت 

محیط و به 

 مهر و مومصورت 

 شده

 سالم

 کیلوگرم 10 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

4 

 

 

 

 

 

 

 دوجدارهشیشه 

 

 50*35عدد شیشه  20

 سانتیمتری

مهر و به صورت 

 شده موم
 سالم

 چینی بهداشتی 5
 

 کامل عدد 1
مهر و به صورت 

 شده موم
 سالم

 سالممهر و به صورت عدد از یک نوع  20  فله -چینی غذاخوری 6



دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مشخصات بسته  مقدار نمونه مورد نیاز

 بندی

شرایط نمونه 

 هنگام دریافت

 شده موم نمونه

7 
 -چینی غذاخوری

 کارتن

یک سرویس کامل  

کارتن شامل نشانه 

 گذاری

مهر و به صورت 

 شده موم
 سالم

8 
 شیشه نشکن خودرو

عدد  9نمونه اصلی و  4 

 سانتیمتر 30*30

مهر و به صورت 

 شده موم
 سالم

 شیشه الیه دار خودرو 9
 20نمونه اصلی و  3 

 سانتیمتر 30*30عدد 

مهر و به صورت 

 شده موم
 سالم

 پلی استایرن 10
 

 نمونه کامل 4
مهر و به صورت 

 شده موم
 سالم

 انواع عایق رطوبتی بام 11

 

 حداقل سه متر مربع

مشخصات نشانه 

گذاری بر روی 

نمونه الصاق شود 

مهر و و به صورت 

 شده موم

 سالم

 انواع کاشی سرامیکی 12

 
بسته کارتن  3حداقل 

متر مربع  3که حداقل 

 باشد

کارتن شامل 

نشانه گذاری و به 

 مهر و مومصورت 

 شده

 سالم

 اسیدانواع کاشی ضد  13

 
بسته کارتن  3حداقل 

متر مربع  3که حداقل 

 باشد

کارتن شامل 

نشانه گذاری و به 

 مهر و مومصورت 

 شده

 سالم

انواع کاشی موزائیکی  14

 گروهی

بسته کارتن  3حداقل  

متر مربع  3که حداقل 

 باشد

 

کارتن شامل 

نشانه گذاری و به 

 سالم



دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مشخصات بسته  مقدار نمونه مورد نیاز

 بندی

شرایط نمونه 

 هنگام دریافت

 مهر و مومصورت 

 شده

  انواع کاشی تزئینی 15
بسته کارتن  3حداقل 

متر مربع  3که حداقل 

 باشد

کارتن شامل 

نشانه گذاری و به 

 مهر و مومصورت 

 شده

 سالم

 


