
 

 

 6589ضوارُ استاًذارد ّای هلی

 دستگاُ ّای تَسیي غیز خَدکار: ػٌَاى

تؼییي الشام ّا ٍ رٍش ّای آسهَى استاًذارد بزای ارسیابی ٍیژگی ّای اًذاسُ ضٌاختی ٍ فٌی، بِ طزیقی  ایي استاًذارد بِ

 هی پزداسد. یکٌَاخت 

 اس اثز گزاًص بز آى جسن تؼییي هی کٌذ.دستگاُ تَسیي ػبارتست اس دستگاّی کِ جزم یک جسن را با استفادُ 

 غیز خَدکار -2خَدکار  -1اًَاع دستگاُ ّای تَسیي ػبارتٌذ اس 

 ٍیژگی ّای اًذاسُ ضٌاختی یک دستگاُ ػبارتٌذ اس:
 بیطیٌِ ظزفیت -1

 کویٌِ ظزفیت -2

 گستزُ تَسیي -3

 سیٌِ ٍاقؼی: اختالف بیي دٍ هقذار ًطاى دادُ ضذُ هتَالی -4

 ردُ بٌذی ٍ بزرسی یک دستگاُ بکار هی رٍد سیٌِ بزرسی: ایي سیٌِ بزای -5

 اًَاع ردُ بٌذی ّای یک دستگاُ:
 ػادی                  هتَسط                       ػالی           ٍیژُ

 بیطیٌِ خطای هجاس هی باضذقبَل یا هزدٍد بَدى یک دستگاُ بز اساس تؼییي اًجام آسهَى ٍ هٌظَر اس بزرسی یک دستگاُ 

خطای هجاس:بیطیٌِ اختالفی است کِ قاًَى اجاسُ هی دّذ ًطاًذّی یک دستگاُ با هقذار ٍاقؼی ٍسًِ ّای استاًذارد بیطیٌِ 

 داضتِ باضذ.

آسهَى دٍرُ ای ٍسایل  ساسهاى هلی استاًذارد قاًَى تقَیت ٍ تَسؼِ ًظام استاًذارد 12ٍ هادُ   7هادُ  8، 7بٌذّای  بز اساس 

تَسیي ٍ سٌجص هَرد استفادُ در داد ٍ ستذ ػوَهی هطوَل استاًذارد اجباری هی باضذ ٍ ایي ٍسایل در باسُ سهاًی)یکسالِ( بایذ 

صحت ػولکزد  قزار گیزًذ. ایي ٍسایل ضاهل اٍساى سبک) تزاسٍّا ٍ قپاى ّای هَجَد در باسار(، اٍساى  هَرد آسهَى

 تَسیي ٍسایل ًقلیِ جادُ ای(، ًاسل ّای تَسیغ سَخت هایغ)پوب بٌشیي ٍ گاسٍئیل( هی باضٌذ.سٌگیي)باسکَل ّای 

ـ ّز ضخص حقیقی ٍ حقَقی کِ بِ ًحَی بِ اهَر تَلیذ، تجارت ٍ ارائِ خذهات ٍ داد ٍ ستذ اضتغال دارد، چٌاًچِ دارای 46هادُ

ّای تقلبی ٍ غیزقاًًَی داد ٍ ستذ کٌذ ػالٍُ  با اٍساى ٍ هقیاسّا ٍ ٍسایل سٌجص تقلبی یا غیزقاًًَی باضذ ٍ یا  اٍساى ٍ هقیاس

سِ یا ّز دٍ  بز رد هؼادل اهَالی کِ با تقلب کسب کزدُ است با حکن دادگاُ بِ حبس تؼشیزی درجِ ضص ٍ یا جشای ًقذی درجِ

 .ضَد هجاسات هحکَم ٍ ٍسایل سٌجص هذکَر بِ ًفغ ساسهاى ضبط هی

ي تجذیذًظز استاًذاردّای هلی ایزاى هی تَاًیذ اس پزتال ساسهاى هلی استاًذارد ایزاى، هتي بزای آگاّی اس جشییات ٍ آخزی

 استاًذارد هلی را دریافت ًواییذ. 

 11111517جْت اطویٌاى اس اصالت استاًذارد هحصَل، کذ دُ رقوی سیز ػالهت استاًذارد بز رٍی هحصَالت را بِ ساهاًِ 

 پیاهک ًواییذ. 

 


