
 پزشکی مهندسی صنعت نمونه پذیرش معیار جدول

 
دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مقدار نمونه 

 مورد نیاز

 شرایط نمونه هنگام دریافت مشخصات بسته بندی

 انواع نخ بخیه 1

فیزیکی و 

شیمیایی و 

 عملکردی

 عدد 60
با بسته بندی اولیه و 

در صورت  ثانویه  و

 امکان بسته بندی کارتن

 یا لفاف

و بدون آسیب  )لهیدگی، سالم  بسته بندی

باز نشده پارگی و بدون آثار نم. غیره( و 

 پلمپ شده باشد.باشد
 عدد 50 *سترونی

 عدد 110 :زجمع کل نمونه مورد نیا 

 کیسه ادرار 2

فیزیکی و 

شیمیایی و 

 عملکردی

 عدد25

با بسته بندی اولیه و 

ثانویه  ودر صورت امکان 

بندی کارتن یا بسته 

 لفاف

و بدون آسیب  )لهیدگی، سالم  بسته بندی

باز نشده پارگی و بدون آثار نم. غیره( و 

 پلمپ شده باشد.باشد

 عدد 25 :زجمع کل نمونه مورد نیا 

 دستکش معاینه 3

فیزیکی و 

شیمیایی و 

 عملکردی

 100بسته  1

 تایی

 و اولیه بندی بسته با

 امکان صورت ودر  ثانویه

 یا کارتن بندی بسته

 لفاف

و بدون آسیب  )لهیدگی، سالم  بسته بندی

باز نشده پارگی و بدون آثار نم. غیره( و 

 پلمپ شده باشد.باشد

 تایی 100بسته  1 :زجمع کل نمونه مورد نیا 

 دستکش جراحی 4

فیزیکی و 

شیمیایی و 

 عملکردی

 عدد 80
با بسته بندی اولیه و 

ثانویه  ودر صورت امکان 

بندی کارتن یا بسته 

 لفاف

و بدون آسیب  )لهیدگی، سالم  بسته بندی

باز نشده پارگی و بدون آثار نم. غیره( و 

 پلمپ شده باشد.باشد
 عدد  20 *سترونی

 تایی 100جمع کل نمونه مورد نیاز: یک بسته  

 سر سوزن پزشکی 5

فیزیکی و 

شیمیایی و 

 عملکردی

 عدد 200
با بسته بندی اولیه و 

ثانویه  ودر صورت امکان 

بسته بندی کارتن یا 

 لفاف

و بدون آسیب  )لهیدگی، سالم  بسته بندی

باز نشده پارگی و بدون آثار نم. غیره( و 

و تب  سترونی پلمپ شده باشد.باشد

 * زائی
 عدد80

 عدد 300 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 ست سرم 6

فیزیکی و 

شیمیایی و 

 عملکردی

 عدد 30
بسته بندی اولیه و با 

ثانویه  ودر صورت امکان 

بسته بندی کارتن یا 

 لفاف

و بدون آسیب  )لهیدگی، سالم  بسته بندی

باز نشده پارگی و بدون آثار نم. غیره( و 

سترونی و تب  پلمپ شده باشد.باشد

 *زایی
 عدد 20

 عدد 50جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 

 

 



دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مقدار نمونه 

 مورد نیاز

مشخصات بسته 

 بندی

شرایط نمونه هنگام 

 دریافت

 میکروست 7

فیزیکی و شیمیایی و 

 عملکردی
با بسته بندی اولیه و ثانویه   عدد 30

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 عدد20 *سترونی و تب زایی باشد

 
 عدد 50 جمع کل نمونه مورد نیاز:

8 
و اسکالپ  آنژیوکت

 وین

فیزیکی و شیمیایی و 

 عملکردی
با بسته بندی اولیه و ثانویه   عدد40  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

باز نشده باشد بسته بندی ،  باشد

و در صورت امکان پلمپ شده 

 عدد 20 *سترونی و تب زایی باشد

 
 عدد 60 :جمع کل نمونه مورد نیاز

 واکر 9
فیزیکی، مکانیکی و 

 عملکردی
 عدد 2

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد
 

 عدد 2جمع کل نمونه مورد نیاز:

 روالتور 10
فیزیکی، مکانیکی و 

 عملکردی
 عدد 2

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد
 

 عدد 2جمع کل نمونه مورد نیاز:

 ویلچر 11
فیزیکی، مکانیکی و 

 عملکردی
 عدد 2

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد
 

 عدد 2جمع کل نمونه مورد نیاز:

12 
یونیت دندانپزشکی 

تجهیزات  -چراغ -صندلی )

 کامل(

ایمنی الکتریکی، 

 عملکردی 
 دستگاه 1

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 یا لفافبندی کارتن 

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد
 

 دستگاه 1 جمع کل نمونه مورد نیاز:

 

 

 



دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مقدار نمونه 

 مورد نیاز

مشخصات بسته 

 بندی

شرایط نمونه هنگام 

 دریافت

 دیجیتالترمومتر  13
ایمنی الکتریکی، 

 عملکردی
 دستگاه  3

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد

 دستگاه  3جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 فشارسنج خون 14
فیزیکی، شیمیایی، 

 عملکردی 
 دستگاه  3

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد

 دستگاه  3جمع کل نمونه مورد نیاز: 

15 
تخت بیمارستانی 

 معمولی

فیزیکی، مکانیکی و 

 عملکردی
 دستگاه 1

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد

 دستگاه 1 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

16 
بیمارستانی تخت 

 الکتریکی )جراحی(

ایمنی الکتریکی، 

 عملکردی
 دستگاه 1

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد

 اهدستگ 1 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 عصا زیر بغلی 17
فیزیکی، مکانیکی و 

 عملکردی
 جفت2

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد

 جفت2 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

18 
 سنج  درجه تب

 شیشه ای
 عدد 24 عملکردی

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد
 عدد 24 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

  

 

 



کاری دامنه  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مقدار نمونه 

 مورد نیاز

مشخصات بسته 

 بندی

شرایط نمونه هنگام 

 دریافت

 ال خونقست انت 19

فیزیکی و شیمیایی و 

 عملکردی

 عدد 30
با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 *سترونی و تب زایی باشد
 عدد 30

 عدد 60 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 آمالگاماتور 20
ایمنی الکتریکی، 

 عملکردی
 دستگاه 1

با بسته بندی اولیه و ثانویه 

در صورت امکان بسته  و

 لفافبندی کارتن یا 

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد

 دستگاه 1 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 انکوباتور نوزاد 21
ایمنی الکتریکی و 

 عملکردی
 دستگاه 1

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد

 دستگاه 1 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 دندان مصنوعی 22
فیزیکی و شیمیایی و 

 عملکردی
 دست کامل 5

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد

 دست کامل 5 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 ونتیالتور 23
ایمنی الکتریکی، 

 عملکردی
 دستگاه 1 

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بندیبسته 

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد

 دستگاه 1 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

24 
ساکشن پزشکی 

 )الکتریکی(

ایمنی الکتریکی، 

 عملکردی
 دستگاه 1

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد

 دستگاه 1 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 

 

 

 

دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مقدار نمونه 

 مورد نیاز

مشخصات بسته 

 بندی

شرایط نمونه هنگام 

 دریافت



 

 

 

 

 اند زخم بندیب 25
فیزیکی و شیمیایی و 

 عملکردی
 عدد 24

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد

 عدد 24 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 باندکشی 26
شیمیایی و فیزیکی و 

 عملکردی
 عدد 24

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد

 عدد 24 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 باندگچی 27
فیزیکی و شیمیایی و 

 عملکردی
 عدد 24

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد

 عدد 24 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

28 
سترون  انواع گاز طبی

 شده

و فیزیکی و شیمیایی 

  عملکردی
با بسته بندی اولیه و ثانویه   عدد 60

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 عدد  50 *سترونی  باشد

 عدد 110 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

29 
گاز غیر استریل 

 کیلویی

فیزیکی و شیمیایی و 

  عملکردی
 بسته 2

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد

 بسته 2 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 انواع پد 30

فیزیکی، شیمیایی، 

  عملکردی
با بسته بندی اولیه و ثانویه   عدد 60

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 عدد  50 *سترونی و تب زایی باشد

 عدد 110 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 آزمونهای سترونی و تب زائی در پژوهشکده غذائی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد قابل انجام هستند*



 

دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مقدار نمونه 

 مورد نیاز

مشخصات بسته 

 بندی

شرایط نمونه هنگام 

 دریافت

 دستگاه 1  ایمنی الکتریکی لوکیتور 31

اولیه و ثانویه  با بسته بندی 

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 باشد



 

 

 

 

 

 

دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مقدار نمونه 

 مورد نیاز

مشخصات بسته 

 بندی

شرایط نمونه هنگام 

 دریافت

 لوله فوالدی سوزن 34
فیزیکی و شیمیایی و 

 عملکردی
 عدد200

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

 دستگاه 1 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 النست خونگیری 32

فیزیکی و شیمیایی و 

 عملکردی 
و ثانویه  با بسته بندی اولیه  عدد50

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

و بدون آسیب  سالم  بسته بندی

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و 

 عدد80 سترونی و تب زایی باشد

 عدد 130 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

33 

سرنگ انواع سرنگ 

یکبار مصرف )با 

الزم احتساب تعداد 

برای آزمون های 

 سترونی و تب زایی(

فیزیکی و شیمیایی و 

 عملکردی

ml 5/0  :380 

 عدد

با بسته بندی اولیه و ثانویه  

ودر صورت امکان بسته 

 بندی کارتن یا لفاف

بسته بندی سالم و بدون آسیب  

)لهیدگی، پارگی و بدون آثار نم. 

غیره( و باز نشده باشد.پلمپ شده 

 باشد

 

ml 1  :300 

 عدد

ml 2  :230 

 عدد

ml 5/2  :200 

 عدد

ml 3  :180 

 عدد

ml 5  :140 

 عدد

ml 10  :110 

 عدد

ml 20  :95 

 عدد

ml 50  :86 

 عدد

 عدد 80 سترونی و تب زایی

 
 ml 5عدد ؛  ml 3  :240عدد ؛  ml 5/2  :280عدد ؛  ml 2  :310عدد؛   ml 1  :380 عدد؛  460:  5/0 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 عدد ml 50  :166؛    عدد ml 20  :175عدد ؛  ml 10  :190عدد ؛  220: 



دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مقدار نمونه 

 مورد نیاز

مشخصات بسته 

 بندی

شرایط نمونه هنگام 

 دریافت
پلمپ شده .باز نشده باشدغیره( و  بندی کارتن یا لفاف

 باشد

 عدد 200 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 دستگاه 1 عملکردی آمبوالنس 35
قسمت های ورودی کابین، 

 پلمپ شده باشد
 آمبوالنس

 دستگاه 1 جمع کل نمونه مورد نیاز: 

 


