
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آزمايشگاه كاليبراسيون 
 

 

 

 

 

 صٛست دستٕضد واِيثشاسيٖٛ اتضاسٞاي ا٘ذاصٜ ٌيشي
 

 

 

 

 

 

 1397تا پاياٖ ساَ : ٔذت اػتثاس 



 2 

 

 

 

 

 فٟشست

 صفحٝ ػٙٛاٖ

 4-3 ٘حٜٛ خذٔات واِيثشاسيٖٛ

 5      (يٛٞا٘سٖٛ)دستٕضد واِيثشاسيٖٛ ٌيج تّٛن ٞا : 1جذَٚ ضٕاسٜ 

 5 دستٕضد واِيثشاسيٖٛ وِٛيس ٞا ٚ استفاع سٙج ٞا : 2جذَٚ ضٕاسٜ 

 6 دستٕضد واِيثشاسيٖٛ ٔيىشٚٔتشٞا: 3جذَٚ ضٕاسٜ 

 7 دستٕضد واِيثشاسيٖٛ سيًٙ ٞا ٚ ٌيج ٞاي ٔشجغ: 4جذَٚ ضٕاسٜ 

 7 دستٕضد واِيثشاسيٖٛ ساػت ٞاي ا٘ذاصٜ ٌيشي: 5جذَٚ ضٕاسٜ 

 8 دستٕضد واِيثشاسيٖٛ صاٚيٝ سٙج ٞا: 6جذَٚ ضٕاسٜ 

 8 دستٕضد واِيثشاسيٖٛ ٌٛ٘يا: 7جذَٚ ضٕاسٜ 

 8 دستٕضد واِيثشاسيٖٛ ٌيج ٞاي تشٚ ٚ ٘شٚ: 8جذَٚ ضٕاسٜ 

 9 دستٕضد واِيثشاسيٖٛ صفحٝ صافي: 9جذَٚ ضٕاسٜ 

 10 سايش اتضاسٞاي ا٘ذاصٜ ٌيشي دستٕضد واِيثشاسيٖٛ: 10جذَٚ ضٕاسٜ 

 



 3 

 :ٔؼشفي آصٔايطٍاٜ واِيثشاسيٖٛ
 

داراي گواهي تائيد صالحيت آزمايشگاهي مرجع كاليبراسيون از مؤسسه   

 298استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بشماره 
 

 ساَ فؼاِيت دس صٔيٙٝ ساخت ٔاضيٗ افضاس ٚ داساي 30ضشوت ٔاضيٗ ساصي تثشيض تا تيص اص 

 . آصٔايطٍاٜ واِيثشاسيٖٛ اتؼادي تائيذ ضذٜ تٛسط اداسٜ استا٘ذاسد ٚ تحميمات صٙؼتي ايشاٖ ٔي تاضذ

 

 :خذٔات واِيثشاسيٖٛ اتضاسٞاي ا٘ذاصٜ ٌيشي طَٛ تطشح صيش ٔي تاضذ

ٌٛاٞي ٞاي صادسٜ تٛسط آصٔايطٍاٜ واِيثشاسيٖٛ ٔاضيٗ ساصي تثشيض تش اساس استا٘ذاسد  -1

 تٙظيٓ ٔي ٌشدد ٚ اطالػات ٔٛجٛد دس ٌٛاٞي ISO 10012 ٚ ISO 9000سإٞٙاي 

 .ضأُ ٔٛاسد صيش ٔي تاضذ

 

 ٔطخصات ٔؤسسٝ واِيثش وٙٙذٜ*  ٔطخصات اتضاس ا٘ذاصٜ ٌيشي* 

 ٔطخصات ٔطتشي*  ٔطخصات ٌٛاٞي ٘أٝ* 

 استا٘ذاسد واِيثشاسيٖٛ*  سٚش واِيثشاسيٖٛ* 

 ٔشاجغ ٔٛسد استفادٜ دس واِيثشاسيٖٛ*  ٘تايج ا٘ذاصٜ ٌيشي* 

 (لاتُ سدياتي تا استا٘ذاسد تيٗ إِّّي)ٔطخصات ٌٛاٞي واِيثشاسيٖٛ ٔشاجغ ٔٛسد استفادٜ * 

 

 ČSNوّيٝ اتضاسٞاي ا٘ذاصٜ ٌيـشي تشجيحاً ٚ تٝ تشتية اِٚٛيت تش اساس استا٘ذاسدٞاي  -2

چٙا٘چٝ . واِيثشٜ ٔي ضٛ٘ذ (اٍّ٘ستاٖ) BSٚ  (إِٓاٖ) DIN،  (تيٗ إِّّي) ISO،   (چه)

ٔطتشي ٘ظش خاصي دس ٔٛسد استا٘ذاسد واِيثشاسيٖٛ داضتٝ تاضذ تايذ دس ٔٛلغ تحٛيُ اتضاس 

 .اػالْ ٕ٘ايذ تا دس تشي پزيشش ثثت ٌشدد

تش سٚي اتضاسٞاي واِيثشٜ ضذٜ تش حسة واِيثشاسيٖٛ ضأُ ٌٛاٞي واِيثشاسيٖٛ ٚ تاسيخ  -3

 .پيطٟٙادي واِيثشاسيٖٛ تؼذي چسثا٘ذٜ ٔي ضٛد

دٚسٜ ٞاي واِيثشاسيٖٛ ليذ ضذٜ دس ٌٛاٞي ٞاي واِيثشاسيٖٛ ٚ جذَٚ دٚسٜ ٞاي پيطٟٙادي  -4

واِيثشاسيٖٛ جٟت سإٞٙايي تٛدٜ ٚ تش اساس پيطٟٙاد استا٘ذاسد تيٗ إِّّي واسخا٘ٝ ساص٘ذٜ 

 .اسائٝ ٌشديذٜ ، ِزا تؼييٗ دليك دٚسٜ واِيثشاسيٖٛ تؼٟذٜ استفادٜ وٙٙذٜ ٔي تاضذ
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ٍٞٙاْ دسيافت اتضاس تٛسط آصٔايطٍاٜ فشْ دسخٛاست واِيثشاسيٖٛ تٛسط ٕ٘ايٙذٜ حشاست   -5

 .تىٕيُ ٚ يه تشي تٝ ٔطتشي تؼٙٛاٖ سسيذ اسائٝ ٔي ٌشدد

 

 :دستٕضد واِيثشاسيٖٛ
 

دس . دستٕضد واِيثشاسيٖٛ وّيٝ اتضاسٞاي ا٘ذاصٜ ٌيشي تش اساس جذاَٚ پيٛستي ٔي تاضذ -1

ٔٛسد اتضاسٞاي ا٘ذاصٜ ٌيشي وٝ دس جذاَٚ ٔضتٛس ٘ثاضٙذ ٞضيٙٝ واِيثشاسيٖٛ تٛسط واسضٙاس 

 .آصٔايطٍاٜ ٔحاسثٝ ٌشديذٜ ٚ پس اص تٛافك تا ٔطتشي تؼييٗ ٔي ٌشدد

اتضاسٞايي وٝ تؼذ اص واِيثشاسيٖٛ ٔشدٚد ضٙاختٝ ٔي ضٛ٘ذ ٌٛاٞي واِيثشاسيٖٛ صادس ٘خٛاٞذ  -2

دستٕضد واِيثشاسيٖٛ اص ٔطتشي % 30ضذ ٚ يه تشچسة لشٔض سٚي اتضاس اِصاق ٚ ٔؼادَ 

% 100دس صٛست صذٚس ٌٛاٞي واِيثشاسيٖٛ تٝ دسخٛاست ٔطتشي ، . اخز خٛاٞذ ضذ

 .دستٕضد واِيثشاسيٖٛ دسيافت ٔي ٌشدد
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 1جذَٚ ضٕاسٜ 

 (يٛٞا٘سٖٛ)واِيثشاسيٖٛ ٌيج تّٛن ٞا 

ف
سدي

 

 ٌستشٜ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٌشيذ ٘اْ اتضاس
(mm) 

 ليٕت ٚاحذ
 (سياَ)

 72000 100 - 0.5 3 ,2 ,1 ,0 تّٛن سٙجٝ  1

 180000 600 - 101 3 ,2 ,1 ,0 تّٛن سٙجٝ  2

 420000 1000 - 601 3 ,2 ,1 ,0 تّٛن سٙجٝ  3

 96000 - - فه ٞا ٚ ِٛاصْ جا٘ثي تّٛن سٙجٝ 4

 

 

 

  

 2جذَٚ ضٕاسٜ 

 واِيثشاسيٖٛ وِٛيس ٞا ٚ استفاع سٙج ٞا

ف
سدي

 

 ٌستشٜ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٘اْ اتضاس

(mm) 

 ليٕت ٚاحذ

(سياَ)  

 150000 300 – 0 وِٛيس ٚ ػٕك سٙج 1

 220000 1000-300 وِٛيس ٚ ػٕك سٙج 2

 540000 2000-1000 وِٛيس ٚ ػٕك سٙج 3

 240000 300-0 استفاع سٙج 4

 260000 1000-300 استفاع سٙج 5
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 3جذَٚ ضٕاسٜ 

 واِيثشاسيٖٛ ٔيىشٚٔتشٞا

ف
سدي

 

 ٘اْ اتضاس

 ٌستشٜ 

 ا٘ذاصٜ ٌيشي
(mm) 

 ليٕت ٚاحذ
 (سياَ)

 180000 100 - 0 ٔيىشٚٔتش خاسج سٙج ٔؼِٕٛي 1

 220000 200 - 101 ٔيىشٚٔتش خاسج سٙج ٔؼِٕٛي 2

 260000 500 - 201 ٔيىشٚٔتش خاسج سٙج ٔؼِٕٛي 3

 480000 2000 - 500 ٔيىشٚٔتش خاسج سٙج ٔؼِٕٛي 4
 300000 200 - 0 (ساػتي)ٔيىشٚٔتش خاسج سٙج  5

 260000 100 - 0 ٚ ػٕك سٙج (ٔيّٝ اي ٚ ضاخىي)ٔيىشٚٔتش داخُ سٙج  6

 260000 200 - 101 ٚ ػٕك سٙج (ٔيّٝ اي ٚ ضاخىي)ٔيىشٚٔتش داخُ سٙج  7

 280000 300 - 201 ٚ ػٕك سٙج (ٔيّٝ اي ٚ ضاخىي)ٔيىشٚٔتش داخُ سٙج  8

 300000 500 - 301 ٚ ػٕك سٙج (ٔيّٝ اي ٚ ضاخىي)ٔيىشٚٔتش داخُ سٙج  9

 450000 1000 - 501 ٚ ػٕك سٙج (ٔيّٝ اي ٚ ضاخىي)ٔيىشٚٔتش داخُ سٙج  10

 260000 125 – 3 ٔيىشٚٔتش داخُ سٙج سٝ فىٝ 11
 260000 125– 200 ٔيىشٚٔتش داخُ سٙج سٝ فىٝ 12
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 4جذَٚ ضٕاسٜ 

 واِيثشاسيٖٛ سيًٙ ٞا ٚ ٌيج ٞاي ٔشجغ

ف
سدي

 

 ٌستشٜ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٘اْ اتضاس

(mm) 

 ليٕت ٚاحذ

(سياَ)  

 180000 100 - 1.5 سيًٙ تٙظيٓ ٔيىشٚٔتش سٝ فىٝ 1

 220000 300 - 100 سيًٙ تٙظيٓ ٔيىشٚٔتش سٝ فىٝ 2

 140000 200 - 25 اتاِٖٛ تٙظيٓ ٔيىشٚٔتش خاسجي 3

 170000 600 - 200 اتاِٖٛ تٙظيٓ ٔيىشٚٔتش خاسجي 4

 220000 - 600تٝ تاال   اتاِٖٛ تٙظيٓ ٔيىشٚٔتش خاسجي 5

 (ٞش تشي) 27000 5 - 0 (فيّش)ٌيج ضخأت  6

 

 

 

 

 5جذَٚ ضٕاسٜ 

 واِيثشاسيٖٛ ساػت ٞاي ا٘ذاصٜ ٌيشي

ف
سدي

 
 ٌستشٜ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٘اْ اتضاس

(mm) 

(سياَ)ليٕت ٚاحذ   

 دلت اسٕي
0.01 

 دلت اسٕي
0.001- 0.002 

 180000 170000 10 - 0 (ا٘ذيىاتٛس)ساػت ا٘ذاصٜ ٌيشي  1

 190000 180000 3 - 0 (پٛپيتاس)ساػت ا٘ذاصٜ ٌيشي  2

 260000 230000 - ضخأت سٙج ساػتي 3

 290000 260000 250 - 7 (سٛپيتٛ)داخُ سٙج ٞاي ساػتي 4
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 6جذَٚ ضٕاسٜ 

 واِيثشاسيٖٛ صاٚيٝ سٙج ٞا

ف
سدي

 

 ٘اْ اتضاس
 ليٕت ٚاحذ

(سياَ)  

 220000 صاٚيٝ سٙج ٞا 1

 

 

 7جذَٚ ضٕاسٜ 

 واِيثشاسيٖٛ ٌٛ٘يا

ف
سدي

 

 ٌستشٜ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٘اْ اتضاس

(mm) 

 ليٕت ٚاحذ

(سياَ)  

 180000 200 - 50 ٌٛ٘يا 1

 220000 500 - 200 ٌٛ٘يا 2

 230000 1000 - 500 ٌٛ٘يا 3

 

 8جذَٚ ضٕاسٜ 

 واِيثشاسيٖٛ ٌيج تشٚ ٚ ٘شٚ

ف
سدي

 

 ٌستشٜ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٘اْ اتضاس

(mm) 

 ليٕت ٚاحذ

(سياَ)  

 (تشٚ ٚ ٘شٚ) 340000   300 - 1 (تٛپي ، سيٍٙي ، دٞاٖ اطدسي ٚ ضياس)ٌيج  1

 (تشٚ ٚ ٘شٚ)390000  600 - 300 (تٛپي ، سيٍٙي ، دٞاٖ اطدسي ٚ ضياس)ٌيج  2

 400000 300 - 1 ( سصٜٚ اي خاسجي–تٛپي )ٌيج  3

 430000 600 - 300 ( سصٜٚ اي خاسجي–تٛپي )ٌيج  4

 500000 100 - 6 ( سصٜٚ اي داخّي–سيٍٙي )ٌيج  5

 550000 200 - 101 ( سصٜٚ اي داخّي–سيٍٙي )ٌيج  6

 570000 500 - 201 ( سصٜٚ اي داخّي–سيٍٙي )ٌيج  7

 300000 - ٌيج ٔخشٚطي 8
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 9جذَٚ ضٕاسٜ 

 صفحٝ صافيواِيثشاسيٖٛ 

ف
سدي

 

 ٘اْ اتضاس
 ٌستشٜ ا٘ذاصٜ ٌيشي

 (ٔتش)

(سياَ) ليٕت ٚاحذ  

 دس ٔحُ آصٔايطٍاٜ

(سياَ) ليٕت ٚاحذ  

 دس ضٟش تثشيض

(سياَ) ليٕت ٚاحذ  

 دس سايش ضٟشٞا

 1380000 960000 720000 تا ٘يٓ ٔتش ٔيض صفحٝ صافي 1

 1740000 1500000 - 1.5 – 0.5 ٔيض صفحٝ صافي 2

 2220000 1820000 - 3 - 1.5 ٔيض صفحٝ صافي 3

 ٔٛسدي تشحسة اتؼاد -  ٔتش تٝ تاال3 ٔيض صفحٝ صافي 4

 

 

 

 10جذَٚ ضٕاسٜ 

 واِيثشاسيٖٛ سايش اتضاسٞاي ا٘ذاصٜ ٌيشي

ف
سدي

 

 ٌستشٜ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٘اْ اتضاس
 ليٕت ٚاحذ

(سياَ)  

1 R38000 ٞش تشي  سٙج 

 26000 ٞش تشي ٌاْ سٙج 2

 mm 38000 100 - 0 پيٗ ٌيج فٛالدي 3

4 V200  تّٛن mm – 40220000  ٞش جفت 

 mm      180000 500تا  خط وص 5

 180000   تٝ تاال   mm 500 خط وص 6

 220000 ٔتش 5 – 0 ٔتش 7

 360000 ٔتش 10 – 0 ٔتش 8

 380000 10 ٔتش  تٝ تاال ٔتش 9

 mm 120000 500 – 100 پشٌاس ٔذسج 10

 140000  تٝ تاال mm 500   پشٌاس ٔذسج 11

 220000 - خط وص سيٙٛسي تخت 12
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ف
سدي

 

 ٌستشٜ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٘اْ اتضاس
 ليٕت ٚاحذ

(سياَ)  

 260000 - خط وص سيٙٛسي ٔشغه داس 13

 260000 - تشاص ٔؼِٕٛي ٔايغ دس ضيطٝ 14

 300000 - 90°تشاص  15

 140000 - ٌيج صاٚيٝ 16

 380000 - تست تّٛن صتشي سٙج 17

19 
دس ٔحُ )ٔا٘ٛٔتش ٞاي سٚغٙي ، آتي ٚ ٞٛا

 (آصٔايطٍاٜ
  Bar 1100~ 1  200000 

20 
دس ٔحُ )ٔا٘ٛٔتش ٞاي سٚغٙي ، آتي ٚ ٞٛا

 (ٔطتشي
  Bar 1100~ 1  260000 

 

 :تٛضيحات

 

ٞضيٙٝ واِيثشاسيٖٛ اتضاسٞا ٚ تجٟيضات ا٘ذاصٜ ٌيشي غيش استا٘ذاسد وٝ دس ايٗ جذَٚ ٔٛجٛد    -1

ٕ٘ي تاضذ پس اص واِيثشاسيٖٛ ٚ تشسسي ٔذاسن ، طثك صٔاٖ واسوشد ٔحاسثٝ ٚ تؼييٗ خٛاٞذ 

 .ضذ

چٙا٘چٝ واِيثشاسيٖٛ دس ٔحُ ضشوت ٔطتشي ا٘جاْ ٌيشد ، ٞضيٙٝ اياب ٚ رٞاب تؼٟذٜ  -2

 .ٔطتشي خٛاٞذ تٛد

 .ٔاِيات اسصش افضٚدٜ تؼّك خٛاٞذ ٌشفت % 9تٝ ٔثاِغ فٛق  -3

 


