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 فْرست
 برای ٍرٍد بِ ّر قسوت رٍی آًْا کلیک کٌیذ 

 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد

 کالیبراسیَى چیست ؟

 آهَزش

 تواس با ها

 هعرفی شرکت

 3ٍ  2 ٍ 1گَاّیٌاهِ ّا  صفحِ 

 هجوَعِ فعالیت ّای کلی شرکت 

 آزهایشگاُ ترهَدیٌاهیک   

 آزهایشگاُ هکاًیک 

 آزهایشگاُ شیوی 



  اخذ تا ٍ گزدیذ تاعیظ الثزس اعتاى در کالیثزاعیَى ؽزکت اٍلیي ػٌَاى تِ 1383 عال در عیغتن آرٍیي کیفیت تْثَد ٍ هٌْذعی ؽزکت

 خَد فؼالیت ّای عال عی در ؽزکت ایي آغاسًوَد کالیثزاعیَى خذهات سهیٌِ در را خَد فؼالیت ایزاى اعتاًذارد هلی عاسهاى اس هجَس

 :ؽذ سیز ّای هجَس ٍ ّا گَاّیٌاهِ دریافت تِ هَفك
  

 1388 عال در اًگلغتاى GIC اس ISO9001:2008   گَاّیٌاهِ دریافت

 1390عال در الثزس اعتاى کالیثزاعیَى آسهایؾگاُ اٍلیي ػٌَاى تِ ایزاى صالحیت تاییذ هلی اسهزکشISO/IEC17025  گَاّیٌاهِ دریافت

   ایزاى اعتاًذارد هلی عاسهاى تزٍیج ٍ آهَسػ دفتز اس گیزی اًذاسُ تجْیشات ٍکالیثزاعیَى کیفیت هذیزیت ّای عیغتن آهَسػ ارایِ هجَس

   ایزاى اعتاًذارد هلی عاسهاى اس ّا همیاط ٍ اٍساى ، ؽٌاعی اًذاسُ سهیٌِ در هلی ّای اعتاًذارد تذٍیي هجَس

 . ؽزکت پزعٌل اس ًفز 2 تزای اعتاًذارد رعوی کارؽٌاط پزٍاًِ اخذ

 درعالISO/IEC 17025 ارسیاتی آخزیي در اهز ایي ٍ هیثاؽذ هلی عغح در آب گاًِ عِ ًمغِ آٍرًذُ پذیذ تٌْا ٍ اٍلیي ؽزکت ایي

  .اعت رعیذُ ایزاى صالحیت تاییذ هلی هزکش ارسیاتاى تاییذ ت1391ِ

 گاس هجتوغ ًظیز ٍدٍلتی خصَصی ّای عاسهاى ٍ آسهایؾگاّی ٍ هزکشصٌؼتی1600 اس تیؼ تِ کالیثزاعیَى خذهات ارایِ افتخار ؽزکت ایي

  ، تزق ّای پضٍّؾکذُ ؽاهل اعتاًذارد پضٍّؾگاُ هختلف ّای آسهایؾگاُ ّوچٌیي ٍ ٍغذایی پتزٍؽیوی ٍ ًفت جٌَتی،صٌایغ پارط

 .دارد را  غذایی ٍ پتزٍؽیوی ٍ ؽیوی ، عاختواى ٍ هکاًیک

 ٍ داًؾگاّی ٍ صٌؼتی هزاکش در عخٌزاًی ٍ ّوایؼ تزگشاری تا کؾَر در ؽٌاعی اًذاسُ فزٌّگ ارتمای راعتای در عیغتن آرٍیي ؽزکت

 در ػضَیت تا  ؽزکت ایي کارؽٌاعاى ّوچٌیي .اعت تَدُ  هلی تَعؼِ در آى ًمؼ ٍ ؽٌاعی اًذاسُ هلی ّوایؼ حاهی 1387 عال در

 الوللی تیي ّای اعتاًذارد تذٍیي در هؾارکت تزای ایزاى اعتاًذارد هلی عاسهاى تا ًشدیکی ّای ،ّوکاری(TC)هتٌاظز فٌی ّای کویتِ

 .دارًذ دارد

  

 

 برگشت به فهرست



:ّا گَاّیٌاهِ  
ISO/IEC 17025 

 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد
 برگشت بِ فْرست

 داًلَد
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 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد
 برگشت به فهرست



 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد
 برگشت به فهرست



 : گغتزُ فؼالیت ٍ تَاًوٌذی ّا

 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد

 :کالیثزاعیَى تجْیشات اًذاسُ گیزی در سهیٌِ ّای

  فؾار، اتؼاد، جـزم، ،(ٍغیزتواعی تواعی)دهاعٌجی

  عٌجی، ّذایت دٍرعٌجی، عٌجی، عختی رعَتت،

 ؽکغت، ضزیة تـزالیت، چگـالی، حجوی، ظـزٍف

pH،هتز، یَى فَتَهتز، فلین اعپکتزٍفَتَهتز، هتزی 

  عٌج کذٍرت

 تجْیـش ٍ راُ اًـذاسی آسهایؾگاُ ّای کالیثزاعیَى

 ؽٌاعی سهیٌِ کالیثزاعیَى، اًذاسُ در هؾاٍرُ ٍجآهَسػ

 ٍ اعتاًذاردّای هلی ٍ تیي الوللی

 تذٍیي اعتاًذارد ّای هلی در سهیٌِ اًذاسُ ؽٌاعی، 
 اٍساى ٍ همیاط ّا

 OIML-TCػضـَیت در کویتِ ّای فٌی هتٌاظز 

 برگشت به فهرست



 

SI 

آزهایشگاُ  
 ّای هلی

آزهایشگاُ ّای  
 ّوکار

آزهایشگاُ ّای صٌعتی  
...ٍ پژٍّشی ٍ   

 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد

 : ؽَد هی تؼزیف سیز صَرت تِ کالیثزاعیَى 4723 هلی اعتاًذارد در
 

 تیي اٍل، گام در کِ عَری تِ ،ؽَد هی اًجام هؾخص ؽزایظ تحت کِ، اعت ػولیاتی
                     ایي .کٌذ هی تزلزار ارتثاط گیزی اًذاسُ ّای لغؼیت ػذم ٍ همادیزکویت

 ّای ًؾاًذّی ٍ گیزی اًذاسُ اعتاًذاردّای تَعظ گیزی اًذاسُ ّای لغؼیت ػذم
  اس دٍم، گام در ٍ ؽَد هی فزاّن هزتَط گیزی اًذاسُ ّای لغؼیت ػذم ّوزاُ تِ هتٌاظز،

 ًؾاًذّی اس گیزی اًذاسُ ًتیجِ تِ دعتیاتی جْت ای راتغِ تزلزاری تزای اعالػات ایي
 .ؽَد هی اعتفادُ

 کالیثزاعیَى گیزی، اًذاسُ ّز ردیاتی لاتلیت تزلزاری اس اعویٌاى در اعاعی اتشار یک
     کالیثزاعیَى، .اعت هزجغ ی هادُ یا گیزی، اًذاسُ عیغتن گیزی، اًذاسُ دعتگاُ
 اهز ایي  .کٌذ هی تؼییي را هزجغ ی هادُ یا عیغتن دعتگاُ، یک ػولکزدی ّای ٍیضگی
 گَاّی هزجغ هَاد یا گیزی اًذاسُ اعتاًذاردّای تا هغتمین همایغة عزیك اس هؼوَال

 کالیثزاعیَى، تاتغ اظْاریِ، تا تَاًذ هی کالیثزاعیَى ًتیجِ .اعت حصَل لاتل ؽذُ
 تزخی در .ؽَد تیاى کالیثزاعیَى جذٍل یا ٍ کالیثزاعیَى هٌحٌی کالیثزاعیَى، ًوَدار
 یک در ضزب یا همذار یک کزدى اضافِ صَرت تِ ًؾاًذّی تصحیح همذار ًیش حاالت

 تزچغة هَارد تیؾتز در .ؽَدهی دادُ گیزی اًذاسُ لغؼیت ػذم تا ّوزاُ ضزیة،
  .گزدد هی الصاق گیزی اًذاسُ دعتگاُ رٍی تز ّن کالیثزاعیَى

  : اس اعت ػثارت گیزی اًذاسُ دعتگاُ یک کالیثزاعیَى اصلی دلیل چْار
 .ردیاتی لاتلیت اثثات ٍ تزلزاری•
 .اعت عاسگار ّا گیزی اًذاسُ عایز تا گیزی اًذاسُ دعتگاُ ًتایج کِ ایي اس اعویٌاى•
 .گیزی اًذاسُ دعتگاُ اس حاصل ًتایج درعتی تؼییي•
 .گیزی اًذاسُ دعتگاُ اعویٌاى لاتلیت تزلزاری•

 برگشت به فهرست



ؽزکت آرٍیي عیغتن تا تزخَرداری اس فضای هجْش 
 ٍ هجـَس ارایِ آهَسػ، لادر تِ تزگـشاری    آهـَسؽی

 :دٍرُ ّای سیز هی تاؽذ

 :آهَسػ

 کالیثزاعیَى ػوَهی •
 ITS-90هثاًی دهاعٌجی ٍ آؽٌایی تا •
 کالیثزاعیَى تجْیشات اًذاسُ گیزی دها •
 کالیثزاعیَى هحیظ ّای گزهایی•
 کالیثزاعیَى تجْیشات اًذاسُ گیزی فؾار •
 کالیثزاعیَى تجْیشات اًذاسُ گیزی جزم ٍحجن•
 کالیثزاعیَى تجْیشات اًذاسُ گیزی الکتزیکی•
 کالیثزاعیَى تجْیشات اًذاسُ گیزی اتؼاد •
 کالیثزاعیَى تجْیشات ؽیوی •
 رٍػ ّای تزآٍرد ػذم لغؼیت اًذاسُ گیزی•
 رٍػ ّای تحلیل ًتایج کالیثزاعیَى •
 در کالیثزاعیَى  MATLABکارتزد •
 ISO 9001آؽٌایی تا اعتاًذارد  •

 ISO 14000آؽٌایی تا اعتاًذارد •

 ISO/IEC 17025آؽٌایی تا اعتاًذارد •

 ISO 10012آؽٌایی تا اعتاًذارد •
 
 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد 

 برگشت به فهرست



 : آسهایؾگاُ تزهَدیٌاهیک

 ًمغِ عِ گاًِ آب دها رعَتت

 تزای ٍرٍد تِ صفحِ آسهایؾگاُ ّا رٍی تصاٍیز کلیک کٌیذ 

 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد
 برگشت به فهرست



 : آسهایؾگاُ دها

آسهایؾگاُ دهای ایي ؽزکت تا تزخَرداری اس هجْشتزیي اتشار  
 :  کالیثزاعیَى تَاى ارایِ خذهات در تخؼ ّای سیز را دارد

 :دهاعٌج ّای تواعی•
 اًَاع تزهَکَپل 

 SPRT   ٍPRTاًَاع دها عٌج ّای هماٍهتی 
 اًَاع دهاعٌج ّای هایغ در ؽیؾِ 

 دهاعٌج ّای پزؽذُ 
 دٍ فلشی

 :دهاعٌج ّای غیز تواعی•
 لیشری

 هادٍى لزهش 
... 
 اًَاع هحفظِ ّای گزهایؾی ٍ عزهایؾی ؽاهل کَرُ، آٍى، اًکَتاتَر،  •

 حوام، تي هاری، فزیشر، اتَکالٍ، یخچال ٍ کٌتزل کٌٌذُ ّای دها  

 برگشت بِ آزهایشگاُ ترهَدیٌاهیک
 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد

 برگشت بِ فْرست



اعتاًذارد  ّوچٌیي تزهَکَپل ّای هزجغ ٍ ّای SPRTٍدهای ایي ؽزکت تا تزخَرداری اس ًمغِ عِ گاًِ آب آسهایؾگاُ 

 .  داراعتITS-90تیي الوللی دهای ٍ تزهَکَپل هزجغ را تز اعاط همیاط  SPRTٍPRTتَاى کالیثزاعیَى اًَاع 

 

 

 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد
 برگشت بِ فْرست برگشت بِ آزهایشگاُ ترهَدیٌاهیک



 رعَتت عٌجی •

 اًَاع هحفظِ ّای رعَتت 

 اًَاع رعَتت عٌج 

 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد
 برگشت بِ فْرست برگشت بِ آزهایشگاُ ترهَدیٌاهیک



 :آسهایؾگاُ هکاًیک

 آزهایشگاُ ابعاد آزهایشگاُ فشار آزهایشگاُ جرم ٍ حجن 

 دیگر خذهات کالیبراسیَى آزهایشگاُ هکاًیک 

 برای ٍرٍد بِ صفحِ آزهایشگاُ ّا رٍی تصاٍیر کلیک کٌیذ 

 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد
 برگشت بِ فْرست



 :فؾار
 اًَاع فؾارعٌج تا اجشای کؾغاى •
 اًَاع خالعٌج •
 ؽیز اعویٌاى •
 اًَاع فؾارعٌج ّای الکتزٍهکاًیکی •

 رگشت بِ آزهایشگاُ هکاًیکب
 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد

 برگشت بِ فْرست



 :جزم ٍ حجن 
 اًَاع تزاسٍّای دیجیتالی ٍ غیز دیجیتالی •

 اًَاع ٍسًِ •

 اًَاع ظزٍف حجوی ًظیز تَرت، پیپت، هیکزٍپیپت،•

 پیپت هذرج، تالي حجوی، اعتَاًِ هذرج، پیکٌَهتز،        

 تمامی تصاویر و مطالب این رزومه متعلق به شرکت آروین سیستم بوده و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد
 رگشت به آزمایشگاه مکانیکب برگشت به فهرست



 :اتؼـاد

 خظ کؼ•
 ساٍیِ عٌج •
 هتز•
 کَلیظ ارتفاع عٌج ٍ ػوك عٌج •
 کَلیظ•
 هیکزٍهتز داخل عٌج ٍ خارج عٌج •
 گزیٌذٍهتز ٍ گزیٌذٍپک •
 اپلیکاتَر•
 فیلز•
 عاػت اًذاسُ گیزی•
 تزاس•
 ضخاهت عٌج پَؽؼ•
 کزاط کات •
 هیکزٍعکَج اًذاسُ گیزی ٍ پزٍفایل پزٍصکتَر •
 فیلن ضخاهت عٌج•
 الک•

 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد
 رگشت بِ آزهایشگاُ هکاًیکب برگشت بِ فْرست



 سختی سٌج•
 SHORE Aسختی سٌج 
 SHORE Dسختی سٌج 

 اًَاع فلَکاپ•

 دٍر سٌجی•

 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد
 رگشت بِ آزهایشگاُ هکاًیکب برگشت بِ فْرست



 :آسهایؾگاُ ؽیوی 

•pH هتزی 
 pHتافز                 

 هتزpHدعتگاُ 
 هتز pHالکتزٍد 

 اعپکتزٍفَتَهتز•

 صحت جذب 
 صحت عَل هَج

 ّذایت عٌج•
 اًَاع ّیذرٍهتز•
 اًَاع رفزاکتَهتز•
 فلین فَتَهتز•
 یَى هتز •
 کذٍرت عٌج•

 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد
 برگشت بِ فْرست



 : آدرط دفتز هزکشی 
 

  1کزج ، ػظیویِ ، تلَار کاج ، چْارراُ ًیک ًضادی ، رٍتزٍی تاًک هلی ، عاختواى ؽاّیي ، ٍاحذ 

 026-32521777 026-32554570 :تلفي 

 026-32554563:  ًواتز

 info@arvinsystem.com: ایویل 

 : تا هزاجؼِ ٍ ػضَیت در عایت ؽزکت آرٍیي عیغتن هیتَاًیذ اس فؼالیت ّای تیؾتز ایي ؽزکت هغلغ ؽَیذ 

WWW.ARVINSYSTEM.COM 

 تواهی تصاٍیر ٍ هطالب ایي رزٍهِ هتعلق بِ شرکت آرٍیي سیستن بَدُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری از آى پیگرد قاًًَی دارد
 برگشت بِ فْرست

http://www.arvinsystem.com/

