
 فلزشناسی و مکانیک صنعت نمونه پذیرش معیار جدول

دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مقدار نمونه مورد 

 نیاز

مشخصات بسته 

 بندی

 شرایط نمونه هنگام دریافت

1 

انواع مقاطع 

فوالدی نظیر 

میلگرد، تیرآهن 

 و لوله و پروفیل

فیزیکی 

 شیمیایی
متر 2حداقل   - 

ضربه کامل، سالم و بدون 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

2 

انواع ورق های 

فوالدی و 

 گالوانیزه

فیزیکی 

 شیمیایی

 1متر در  1حداقل 

 متر

دارای برچسب نشانه 

گذاری و مشخصات 

 تولید کننده

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

3 

انواع پیچ و مهره 

 تا سایز

M6 

فیزیکی 

 شیمیایی
گرم 100حداقل   - 

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

4 

انواع پیچ مهره 

 از سایز

 M6 به باال

فیزیکی 

 شیمیایی

از هر سایز حداقل 

نمونه 5  
- 

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

 ظروف تفلون 5
فیزیکی 

 شیمیایی
عدد 2حداقل   

 بندی بستهدارای 

حاوی اطالعات 

سازنده و مشخصات 

 نمونه

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

6 
شیرآالت 

 ساختمانی

فیزیکی 

 شیمیایی
عدد 2حداقل   

بندی  دارای بسته

ت حاوی اطالعا

سازنده و مشخصات 

 نمونه

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

 

 

 



دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مقدار نمونه مورد 

 نیاز

مشخصات بسته 

 بندی

 شرایط نمونه هنگام دریافت

7 
شیرآالت 

 صنعتی

فیزیکی 

 شیمیایی
عدد 1حداقل   

بندی  دارای بسته

ت حاوی اطالعا

سازنده و مشخصات 

 نمونه

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

8 
شیرآالت 

 بهداشتی

فیزیکی 

 شیمیایی

 عدد 1حداقل 

بدون آزمون طول )

عمر( با آزمون طول 

عدد 2عمر حداقل   

بندی  دارای بسته

ت حاوی اطالعا

سازنده و مشخصات 

 نمونه

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

 انواع مفتول 9
فیزیکی 

 شیمیایی
متر 3حداقل   - 

بدون ضربه کامل، سالم و 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

 انواع میخ 10
فیزیکی 

 شیمیایی
گرم 200حداقل   

 بندی بستهدارای 

ت حاوی اطالعا

سازنده و مشخصات 

 نمونه

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

11 
اتصاالت 

 گازرسانی

فیزیکی 

 شیمیایی
عدد 1حداقل   - 

ضربه  کامل، سالم و بدون

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

 کفه بیل 12
فیزیکی 

 شیمیایی
عدد 2حداقل   - 

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

 

 

 

 

 



دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مقدار نمونه مورد 

 نیاز

مشخصات بسته 

 بندی

 شرایط نمونه هنگام دریافت

عدد 4حداقل  فیزیکی شیمیایی قاشق و چنگال 13  

بندی  دارای بسته

ت حاوی اطالعا

سازنده و مشخصات 

 نمونه

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

عدد 2حداقل  فیزیکی شیمیایی کتری روگازی 14  

بندی  دارای بسته

ت حاوی اطالعا

سازنده و مشخصات 

 نمونه

کامل، سالم و بدون ضربه 

با پلمپ یا برچسب  خوردگی

 امنیتی

متر 4حداقل  فیزیکی شیمیایی طناب فوالدی 15  
دارای برچسب 

 مشخصات فنی

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

16 
شیر آبگرم کن 

 مخزنی
نمونه 6 فیزیکی شیمیایی  

کامل با  بندی بسته

نشانه گذاری ها و 

 دفترچه راهنما

بدون ضربه کامل، سالم و 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

17 
انواع شیر 

 بخاری گاز سوز
نمونه 6 فیزیکی شیمیایی  

کامل با  بندی بسته

نشانه گذاری ها و 

 دفترچه راهنما

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

18 

انواع شیر اجاق 

-ساده) گاز

-ترموکوپل دار

 ترموستاتیک(

شیمیاییفیزیکی  نمونه از هر مدل 6   

کامل با  بندی بسته

نشانه گذاری ها و 

 دفترچه راهنما

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

19 

 رگالتورانواع 

فشار ضعیف و )

 فشار قوی(

نمونه از هر مدل 6 فیزیکی شیمیایی  

کامل با  بندی بسته

نشانه گذاری ها و 

 دفترچه راهنما

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

 

 

 



دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مشخصات بسته  مقدار نمونه مورد نیاز

 بندی

 شرایط نمونه هنگام دریافت

 گاور نر 20
فیزیکی 

 شیمیایی
نمونه 6  

کامل با  بندی بسته

نشانه گذاری ها و 

 دفترچه راهنما

بدون ضربه  کامل، سالم و

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

21 
شیر های ربع 

 گرد گاز

فیزیکی 

 شیمیایی
نمونه 6  

کامل با  بندی بسته

نشانه گذاری ها و 

 دفترچه راهنما

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

22 

انواع شیرهای 

سیلندر گاز 

 مایع)پیکنیک

کیلویی( 11و   

فیزیکی 

 شیمیایی
نمونه از هر مدل 6  

کامل با  بندی بسته

نشانه گذاری ها و 

 دفترچه راهنما

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

23 
شیر سیلندر گاز 

 مایع

فیزیکی 

 شیمیایی
11 

 بندی بستهدارای 

حاوی 

اطالعاسازنده و 

 مشخصات نمونه

کامل، سالم و بدون ضربه 

پلمپ یا برچسب خوردگی با 

 امنیتی

24 
شیر ساده اجاق 

 گاز

فیزیکی 

 شیمیایی
6 

 بندی بستهدارای 

حاوی 

اطالعاسازنده و 

 مشخصات نمونه

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

25 

 نفتیبخاری 

فتیله ای و دود )

 کش دار(

 حرارتی

-فیزیکی 

 برچسب انرژی

 یک نمونه

کامل با  بندی بسته

نشانه گذاری ها و 

 دفترچه راهنما

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

26 

 سوزبخاری گاز 

دود کش دار و )

 بدون دودکش(

 –فیزیکی 

 برچسب انرژی
 یک نمونه

کامل با  بندی بسته

نشانه گذاری ها و 

 دفترچه راهنما

کامل، سالم و بدون ضربه خوردگی با 

یا برچسب امنیتیپلمپ   

 

 



 

 

 

دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مقدار نمونه مورد 

 نیاز

مشخصات بسته 

 بندی

 شرایط نمونه هنگام دریافت

27 
 مخزنیآبگرمکن 

گازی و نفتی()  

 –فیزیکی 

برچسب 

 انرژی

 یک نمونه
کامل با  بندی بسته

 کاور حباب دار

کامل، سالم و بدون ضربه خوردگی با 

برچسب امنیتیپلمپ یا   

28 
شیر اطمینان آبگرمکن 

 مخزنی

 –فیزیکی 

برچسب 

 انرژی

نمونه 6  
کامل با  بندی بسته

 پلمپ

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

 اجاق گاز 29

 –فیزیکی 

برچسب 

 انرژی

 یک نمونه

کامل با  بندی بسته

نشانه گذاری ها و 

 دفترچه راهنما

بدون ضربه کامل، سالم و 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

 آبگرمکن فوری و پکیج 30

 –فیزیکی 

برچسب 

 انرژی

 یک نمونه

کامل با  بندی بسته

نشانه گذاری ها و 

 دفترچه راهنما

کامل، سالم و بدون ضربه 

خوردگی با پلمپ یا برچسب 

 امنیتی

31 

انواع مبلمان شامل 

صندلی اداری =میز اداری :

میز  –صندلی خانگی–

صندلی آمفی  –خانگی

میز و صندلی  -تئاتر

قفسه کتاب و  -آموزشی

 انواع تخت

 -فیزیکی

 مکانیکی

برای صندلی گردان 

دو نمونه و برای 

سایر موارد یک 

 نمونه

- 

کامل، سالم و بدون ضربه 

یا برچسب  مهر و مومخوردگی با 

 امنیتی

 انواع اسباب بازی 32
 -فیزیکی 

 شیمیایی

با  برای اسباب بازی

 100وزن کمتر از 

گرم مجموع تعداد 

گرم 300بیش از 

شود/  برای سایر 

عدد 2موارد   

کامل با  بندی بسته

هشدارها و نشانه 

 گذاری ها

کامل، سالم و بدون ضربه 

یا برچسب  مهر و مومخوردگی با 

 امنیتی

 

دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مقدار نمونه مورد 

 نیاز

 مشخصات بسته

 بندی

 شرایط نمونه هنگام دریافت



 

 

 

 

 روروک 33
 -فیزیکی 

 شیمیایی
 یک نمونه

کامل با  بندی بسته

هشدارها و نشانه 

 گذاری ها

کامل، سالم و بدون ضربه 

یا برچسب  مهر و مومخوردگی با 

 امنیتی

 سه چرخه 34
 -فیزیکی 

 شیمیایی
 یک نمونه

بسته بندی کامل با 

و نشانه  هشدارها

 گذاری

سالم و بدون ضربه کامل، 

خوردگی با مهر و موم یا برچسب 

 امنیتی

35 
کپسول آتش 

 خاموش کن

فیزیکی 

 شیمیایی
نمونه 2  - 

 کامل، سالم و بدون ضربه

یا برچسب  مهر و مومخوردگی با 

 امنیتی

 دیگ زودپز 36
فیزیکی 

 شیمیایی
نمونه 2  

کامل با  بندی بسته

نشانه گذاری ها و 

 دفترچه راهنما

کامل، سالم و بدون ضربه 

یا برچسب  مهر و مومخوردگی با 

 امنیتی

 سیلندر درز دار 37
فیزیکی 

 شیمیایی
نمونه 2  - 

کامل، سالم و بدون ضربه 

یا برچسب  مهر و مومخوردگی با 

 امنیتی

38 
سیلندر بدون 

 درز

فیزیکی 

 شیمیایی
نمونه 2  - 

کامل، سالم و بدون ضربه 

یا برچسب  مهر و مومخوردگی با 

 امنیتی

39 
انواع یخچال و 

 فریزر

 -فیزیکی

 برچسب انرژی
 یک نمونه

کامل با  بندی بسته

نشانه گذاری ها و 

 دفترچه راهنما

کامل، سالم و بدون ضربه 

یا برچسب  مهر و مومخوردگی با 

 امنیتی

دامنه کاری  نام فرآورده ردیف

 آزمایشگاه

مقدار نمونه مورد 

 نیاز

مشخصات بسته 

 بندی

 شرایط نمونه هنگام دریافت



 

 

40 

 آبیانواع کولر 

-سلولزی)

 پوشالی(

 –برودتی 

 -فیزیکی

 برچسب انرژی

 یک نمونه

نمونه  3تا 2به عالوه 

ورق کولر)سقف یا 

ناودانی و...( به –کف 

 20در  20ابعاد 

 سانتی متر

کامل با  بندی بسته

 کاور حباب دار

کامل، سالم و بدون ضربه 

یا برچسب  موم مهر وخوردگی با 

 امنیتی

41 
 سیلندر یکبار

 مصرف

ظروف تحت 

 فشار

فیزیکی 

 شیمیایی

نمونه 6  - 
 کامل سالم بدون ضربه

 با مهرو موم یا برچسب امنیتی

42 
شیر سیلندر 

 فشار باال

ظروف تحت 

 فشار

فیزیکی 

 شیمیایی

نمونه  6  

بندی کامل با  بسته

نشانه گذاری ها و 

 دفترچه راهنما

ضربه کامل سالم بدون  

 با مهرو موم یا برچسب امنیتی


