
 

 

 

 

 

 

 

 گواهينامه تاييد  صالحيت  آزمايشگاه  همكار

 2 از  1 صفحه: 

 T/877شماره گواهينامه : 

 17/12/1318:   تمديدتاريخ 

 يازدهمين:  تمديدمرتبه 

به  “تاييد صالحيت و نظارت بر عملکرد آزمايشگاههای آزمون و کاليبراسيون “بـه استـناد روش اجـرايـي 

  آزمونهایبرای انجام  10103300002 به شناسه مليکيفيت گستر سبز  آزمايشگاه /ر،207/111شماره مدرک 

 گردد. مشروحه زيرتاييد مي

 
 

 حمود رضا طاهریم

 مدير کل

 استاندارد )ضوابط ٭مورد تاييد سازمان( عنوان محصول/آزمون

 –مقررات ايمني دستگاههای الکتريکي برای مصـار  انـدازه گيـری ، کنتـرآ و آزمايشـگاه      

 قسمت اوآ : مقررات ايمني عمومي

ISIRI 4232-1 

 ISIRI 3368-2-46 الزامات ويژه برای ايمني تختهای اتاق عمل –تجهيزات الکتريکي پزشکي 

 ISIRI 4592 مقررات ايمني دستگاههای ساکشن الکتريکي

 ISIRI 3368-2-19 انکوباتور نوزاد  –: الزامات ويژه ايمني 11-2قسمت  –تجهيزات الکتريکي پزشکي 

 ISIRI 3804 صندلي دندانپزشکي

 ISIRI 3805  چراغ دندانپزشکي

 INSO 13491-1 يونيت دندانپزشکي

 ISIRI 4860 مقررات عمومي –د عفوني کننده وسايل پزشکي تجهيزات سترون کننده و ض

مشخصات سترون کننده های  –تجهيزات سترون کننده و ضد عفوني کننده وسايل پزشکي 

 بخار قابل حمل )اصالحيه شماره يك(

ISIRI 4863, 4863-a 

 ISIRI 7912 سترون کننده های بزرگ بخار –تجهيزات سترون سازی 

 ISIRI 4583 ويژگيهای طراحي ، ساخت ايمني و عملکرد  –گاهي اتوکالوهای آزمايش

 ISIRI 4586 عملکرد روشهای آزمون –اتوکالوهای آزمايشگاهي 

 ISIRI 3368-1  الزامات عمومي برای ايمني پايه و عملکرد ضروری –قسمت اوآ  –تجهيزات الکتريکي پزشکي 

ـ   مقـررات ايمنـي   –رآ و آزمايشـگاه  دستگاههای الکتريکي برای مصار  اندازه گيـری ، کنت

 بخش بيستم : سانتريفوژهای آزمايشگاهي –مقررات ايمني ويژه-قسمت دوم–عمومي 

ISIRI 4232-20 

 ISIRI 4302 آمالگاماتورهای الکتريکي دندانپزشکي



 

 

 

 

 

 

 

 گواهينامه تاييد  صالحيت  آزمايشگاه  همكار

 2 از  2 صفحه: 

 T/877شماره گواهينامه : 

 17/12/1318:   تمديدتاريخ 

 يازدهمين:  تمديدمرتبه 

به  “تاييد صالحيت و نظارت بر عملکرد آزمايشگاههای آزمون و کاليبراسيون “بـه استـناد روش اجـرايـي 

  آزمونهایبرای انجام  10103300002 به شناسه مليکيفيت گستر سبز  آزمايشگاه /ر،207/111شماره مدرک 

 گردد. مشروحه زيرتاييد مي

 
 

 حمود رضا طاهریم

 مدير کل

 استاندارد )ضوابط ٭مورد تاييد سازمان( عنوان محصول/آزمون

 ISIRI 8475 سترون کننده های گرمای خشك )فور( –تجهيزات سترون سازی 

الزامات ويژه برای ايمني پايه و عملکرد ضـروری   -22-2قسمت -تجهيزات الکتريکي پزشکي

 تخت های پزشکي

ISIRI 3368-2-52 

 ISIRI 6036 انکوباتور آزمايشگاهي

 

 محمود رضا طاهری

 مدير کل
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 باشد . مدت اعتبار اين تاييديه از تاريخ صدور يك ساآ مي -1
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*در صورتي که آزمون در زمينه تعيين ماهيت باشد و استاندارد مشخصي برای آن وجود نداشته باشد از ضوابط قانوني مربوطه 

 . از جمله حوزه های تعريف شده استاندارد يا فصوآ کتاب مقررات صادرات و واردات استفاده مي شود
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