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آزمایشگاه



  دس ٍ دستشس لبثل ساحتي ثِ كِ ضًَذ ثٌب هحلي دس ثبيذ آصهبيطگبّْب•
  هجضاي ثخطْبي داساي ٍ ثَدُ تَليذ سبلي ثِ فبغلِ ًضديكتشيي

  ٍ فٌي ٍضؼيت ٍ ( لسوتي پٌج )ثبضٌذ هيكشٍثيَلَطي ٍ ضيويبيي
 آى ضيويبيي هَاد ٍ تجْيضات ، ضذُ ثشسسي ريل ثػَست ى آ ثْذاضتي

  ٍاحذ ثشداسي ٍثْشُ تبسيس پشٍاًِ دسيبفت جْت هشثَطِ ليست طجك
.ضَد گشفتِ ًظش دس تَليذي

ثَدُ ٍ ثب تَجِ ثِ ظشفيت تَليذ ،  فٌي هسئَل آصهبيطگبُ ثبيذ صيش ًظش •
هسئَليت آى هي تَاًذ ثِ ػْذُ خَد اٍ ٍ يب فشد ٍاجذ ضشايط ديگشي  

.ثبضذ

هَسد  هتٌبست ثب تَليذ ٍ تؼذاد ًوًَِ هسبحت آصهبيطگبُ كٌتشل فشآيٌذ •
.آصهَى دس آصهبيطگبُ ثبضذ



.اص ًَس كبفي طجيؼي ٍ ثشخَسداس ثبضذ•

.ثبضذسيستن تَْيِ هٌبست داساي َّد آصهبيطگبّي ثب اهكبًبت الصم ٍ•

ضذ اسيذ ٍ ثبص ٍ ضذ حشيك  هٌبست داساي كبثيٌت ٍ هيض كبس ثب سٍكص •
.ثبضذ

.داساي لَلِ كطي آة سشد ٍ گشم ٍ ظشفطَيي ثبضذ•

ديَاس ّب، كف، سمف، دس ٍ پٌجشُ آصهبيطگبُ هطبثك ثب آخشيي تجذيذ  •
ثَدُ ٍ ضشايط هحيطي   2747ًظش استبًذاسد هلي ايشاى ثِ ضوبسُ 

 17025آصهبيطگبُ حتي االهكبى ثب آخشيي تجذيذ ًظش استبًذاسد ايضٍ
.هطبثمت داضتِ ثبضذ



داساي لَاصم ضيطِ اي ٍ سبيش ظشٍف هَسد ًيبص جْت اًجبم آصهًَْب  •
.ثبضذ

كليِ تجْيضات الصم جْت اًجبم  •

ضيويبيي ٍ هيكشٍثي سا  آصهبيطبت •

داسا ثبضذ•

.هحل هطخػي جْت ًگْذاسي ًوًَِ ّبي ضبّذ دسًظش گشفتِ ضَد•

.ثبضذپيص ثيٌي ّبي الصم جْت اطفبء حشيك غَست گشفتِ •



ساٌّوبي ايوٌي حاللْب ٍ هَاد ضيويبيي دس آصهبيطگبُ ًػت گشدد•

كبليجشاسيَى ٍ ثشچست  ثشًبهِ هَجَد دس آصهبيطگبُ داساي دستگبّْبي •
.ثبضٌذ كبليجشاسيَى

• 

ضشايط ًگْذاسي هَاد ٍ حاللْبي ضيويبيي هطبثك ثب سٍش ًگْذاسي  •
.ثبضذآًْب 

تبسيخ سبخت ٍ  هحلَلْبي تْيِ ضذُ داساي ثشچست هطخع ثب ركش •
.ثبضذ ًبم تْيِ كٌٌذُ

•

ًحَُ دفغ ضبيؼبت هيكشٍثي ٍ ضيويبيي دس آصهبيطگبُ هطخع ثبضذ•



كليِ سٍضْبي آصهبيص ٍ جضٍات استبًذاسدّبي هحػَل دس آصهبيطگبُ  •
.هَجَد ثبضٌذ

دفبتش هخػَظ ثجت ٍ  ًتبيج آصهًَْبي هيكشٍثي ٍ ضيويبيي سٍصاًِ دس •
آى ثِ طشيمي ثبضذ كِ اهكبى سديبثي ًوًَِ ّبي آصهَى ضذُ   كذگزاسي

ٍ تؼوين آى ثِ خط تَليذ ثِ ٍضَح ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍكليِ ًتبيج  
.آصهَى ّب ثبيستي ثِ تبئيذ هسئَل فٌي ثشسذ

گشددًظبفت ٍ ثْذاضت فضبي آصهبيطگبُ سػبيت •

كبسكٌبى آصهبيطگبُ اص سٍپَش آصهبيطگبّي ثِ سًگ سٍضي، تشجيحب  •
.سفيذ استفبدُ ًوبيٌذ



كبسكٌبى آصهبيطگبُ هْبست ّبي الصم جْت اًجبم آصهبيطْبي هَسد  •
.الصم ساطي ًوَدُ ثبضٌذآهَصضي  ّبيًيبص سا داسا ثَدُ ٍ دٍسُ 

كبس كبسكٌبى آصهبيطگبُ ثبيذ ثِ طَس كبهالً هجضا اص فضبي  فتش د•
.آصهبيطگبُ ثبضذ

اتبق كطت  آصهبيطگبُ هيكشٍثيَلَطي ثبيذ داساي سِ ثخص هجضا ضبهل •
.ثبضذ ٍ استشيليضاسيَى ضستطَ  هحل، اتبق اًكَثبسيَى، 

اتبق كطت ثبيذ داساي ضشايط الصم آصهبيطگبُ هيكشٍثي ٍ داساي َّد   •
 .ثب ضذ ٍ فبلذ سيٌك ٍ صّكطي فبضالة ثبضذ



نکــتـــه 
 ًظيش(خبظ آصهبيطبت ثشخي اًجبم ثِ لبدس تَليذي ٍاحذ دسغَستيكِ•

  ّب كص آفت ٍ سوَم بًذُـثبليو يب آفالتَكسيي گيشي ذاصُــاً آصهَى
  ثِ سا خَد ًوًَِ ، داد لشاس ػمذ ضوي ثبيذ ، ًجبضذ…)ٍ

  آصهبيص هَسد تب دّذ اسجبع ثْذاضت ٍصاست تبييذ هَسد  آصهبيطگبّْبي
.ضَد ًگْذاسي ٍ تْيِ هستٌذ ثػَست ًٍتبيج گشفتِ لشاس




