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 ز،یعز یمشتر

 .و ارسال شده است دیشرکت تول تیدر وب سا شگاهیکار آزما طیشرا یاطالع و شفاف ساز یسند برا نیا

 .دیبا دقت بخوان یشیآزما یقبل از ارائه نمونه ها لطفاً

 را از طریق کانال های ارتباطی زیر ارسال نمایید: M-F-236/00لطفا درخواست آزمون به شماره 

   32554191-035فکس:                               WWW.mehdiabadmine.comپست الکترونیک: 

        باریت مهدی آباد ،مجتمع معدنی سرب وروی و75یزد،شهرستان مهریز،کیلومترآدرس پستی: 

 درخواست آزمون است. مسئول بازنگری رئیس آزمایشگاه 

 لطفا در صورت نیاز اطالعات بیشتر با وی تماس بگیرید.   

           اطالعات آزمون: .1

 

 :است ریبه شرح ز شگاهیآزما نهیو هز شیآزما ✓

 تاریخ ویرایش روش آزمون  عنوان آزمون  بافت نمونه

 L-WI001(Aqua Regia Digestion) 30/04/98 با دستگاه اتمیک znاندازه گیری  جامد

 L-WI001(Aqua Regia با دستگاه اتمیک pbاندازه گیری  جامد

Digestion) 
30/04/98 

 L-WI001(Aqua Regia Digestion) 30/04/98 با دستگاه اتمیک Agاندازه گیری  جامد

 L-WI001(Aqua Regia Digestion) 30/04/98 با دستگاه اتمیک mnاندازه گیری  جامد

 L-WI001(Aqua Regia Digestion) 30/04/98 با دستگاه اتمیک feاندازه گیری  جامد

 L-WI001(Aqua Regia Digestion) 30/04/98 با دستگاه اتمیک cuاندازه گیری  جامد

 API 13A 2010 اندازه گیری دانسیته با بالن لوشاتولیه  جامد

 - ارشمیدوسقانون  اندازه گیری دانسیته ظاهری جامد

 API 13A 2010 اندازه گیری یون کلسیم تیتراسیون مایع
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 - - phاندازه گیری  مایع

 - - ECاندازه گیری  مایع

 - - اندازه گیری سختی آب مایع

 - - خردایش جامد

 آزمون های اعتباردهی شده: ✓

جدول نشان داده شده اند. با مراجعه به آدرس  یبا نشان ستاره در باال رندیگ یقرار م شگاهیآزمادهی که در محدوده اعتبار ییتست ها

 .دیکن دییآن را تأ  دیتوان یم ریز

.orgnaci 

 :است ریآزمون به شرح ز یدر مورد روش ها یلیاطالعات تکم

 روش آزمون 
 تعداد تکرار

 آزمونمطابق روش 
 LOD LOQ گستره

 عدم قطعیت

K=2,95% C.L 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search
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 :اطالعات نمونه به شرح زیر است ✓

 نظرات  *کمیت نگهدارنده نام زمینه

    

    

    

    

    

    

    

    

 است شیآزما کی یاعالم شده برامقدار  *

 :مدت زمان آزمون .2

 .است شاتیانجام آزما یبرا ازیمورد ن ینیدر مورد زمان تخم به منظور اطالع رسانی به مشتری ریجدول ز

 اعالم خواهد شد. پس از توافق  جینتا لی، زمان تحونیبنابرا

 

 زمان تخمینی )دقیقه( عنوان آزمون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 انحرافات از روش آزمون: .3

 انحرافات عنوان آزمون 
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 :پیمانکاران فرعی .4

استفاده  شیخدمات آزما تامین کنندهبه عنوان  ریز یها شگاهیتواند از آزما ینباشد، م شیقادر به انجام آزما یلیبه هر دل شگاهیاگر آزما -

 نماید.

 .شود یدرخواست توافق م زماندر  یفرع  مانکاریاستفاده از پ 

 نام آزمایشگاه
 اعتبارنامه

 آدرس  تلفن/فکس
 شماره نوع

     

     

     

     

 :اطالعات عمومی .5

 نموده اند. را امضا  رازداریو  یطرف یب هیانیب شگاهیهمه کارکنان آزما

 .شوند یم ارینگه ددر آزمایشگاه  محرمانهبه صورت  شیآزما جیو نتا یهمه اطالعات مربوط به مشتر-

 یبه مشتر شگاهیتوسط آزما یبه صورت کتب نکهیشود ، مگر ا یفاش نم یقیحق ای یاشخاص حقوق یبرا یمشتر ی ازگونه اطالعات چیه -

 .اطالع داده شود

این ، شده باشد نعم یمشتر اطالع رسانی به از شگاهیآزما همچنین داشته باشند و اجیاحت  یبه اطالعات مشتر نظارتیاگر مقامات  -

 .قرار خواهد گرفت یمقامات نظارت اریدر اخت یبدون اطالع قبلاطالعات 

به  شگاهیو آزما یمشتر نی( بیان، قانون گذاران)به عنوان مثال شاک یاز مشتر ریغ  یاز منابع یدر مورد مشتر اطالعات به دست آمده -

گذاشته به اشتراک  یو با مشتر باشدمی محرمانه شگاهیآزما نزد مشخصات تامین کننده این اطالعاتشود. یم یمحرمانه نگهدار صورت

 .شود تموافق تامین کننده اطالعات با منبع نکهی، مگر اشودنمی

را اعالم کند ،  شیاز روش آزما یحرافان یدهد. اگر مشتر یرا انجام م شاتیاعالم شده آزما ی آزمونهامطابق با روش شگاهیآزما -

خواهد مطلع  یصورت مشتر نیا غیر نگذارد. در ریآزمون تأث جینتا اعتباربر اعالم شده انحرافات  نکهیمشروط بر اگردد انجام میدرخواست 

 شد.

 مطالعه نمایید.موجود است، لطفا  شرکت تسای وب در M-P-33/02شماره  قطعیت اندازه گیری بهعدم  ارزشیابی اجرائی روش -

 .ذکر شده است یریاندازه گ ارزشیابی عدم قطعیتدر روش ، انطباق یابیما در ارز یریگ میتصمانون ق -

 یقرار م یمورد بررسآزمون  تحقق طرح ریزی ندیمطابق با فرآدر ابتدا  ی درخواست شده باشد،توسط مشتر های غیر روتیناگر روش-

 .شودرسانی میاطالع  یه مشتردر انجام آن، ب شگاهیآزماتوانایی و در صورت  ردیگ

 .شود یکنترل م شگاهیهنگام ورود به آزما نمونه های فرستاده شده به آزمایشگاه در طیشرا-
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 .شود یآزمون متوقف م انجام ،نگرددکه مشکل حل  یشود و تا زمان یاطالع داده م یدر صورت نقص نمونه ها به مشتر -

گزارش  جمله زیر در  در این حالت اطالع دهد. شگاهیبه آزما یببه صورت کت دیناقص است، با ینمونه ها شیبه آزما لیما یاگر مشتر -

 آزمون ثبت خواهد شد:

 گیرد تحت تاثیر انحراف نمونه قرار ممکن است آزمون  جیاست و نتا دارای نقص بودهنمونه با کد ........  

مشتری  یکتب دییشود. و تأ  یاطالع داده م یبه مشتر یمطابق توافق نامه در طول آزمون ، موضوع به صورت کتب طیشرا رییدر صورت تغ -

 دریافت خواهد شد.

 .ندارد یتیمسئول شگاهیشود و آزما یانجام م یتوسط مشتر  یریگ نمونه

. فرم مطلع نمایید …… ی به شمارهمشتر تیرضا ارزیابیفرم  مطابقبازخورد خود  ارتباط بامارا در آزمون، لطفاً  جینتا افتیاز در پس

 .مربوطه در وب سایت شرکت موجود است

 

 :شکایت در مورد کیفیت نتایج .6

 مطالعه گردد.شرکت موجود است ، لطفاً  تیدر وب سا یمشتر تیشکا روش اجرایی  -

 نمایید.  ما ارسال یبرا مطابق با روش اجرایی مربوطهو  لتکمی را M-F-147/02شماره  تیفرم شکا دیتوان یم تیشکا داشتن در صورت- 

 :انجام خواهد شد ریآزمون ، موارد ز جیو دقت( نتا درستیدرباره صحت ) تیصورت شکا در 

 .ردیگ یقرار م یمورد بررس  زاتیتجه طی، محاسبات و شراخام آزمون یابتدا داده ها .1

 .شود یاعالم م یبه مشتر یبررس جهینت  .2

 قرار خواهد گرفت.مجدد  شیآزما ها مورد نمونه آرشیوموارد فوق، نمونه موجود در  دییدر صورت تأ  .3

 .شود یاعالم م یبه مشتر یبررس جهینت .4

 

 
 


