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:نام آزمایشگاه  

:نام مدیر ارشد 

:فکس :تلفن 

:آدرس 

:تاریخ:کد الگو:متقاضی شرکت درآزمون

نامناسبمناسبمخدوشسالم

رسید اقالم، پس از بازگشت این فرم از طریق سایت مرکز آزمون مهارت، ثبت می شود وشما می توانید وضعیت خود را با استفاده از نام کاربری و 

:تاریخ بازگشت :تاریخ تحویل 

:ساعت بازگشت :ساعت تحویل 

نام و امضای

نماینده مرکز

نام و امضای

نماینده آزمایشگاه

نام و امضای

نماینده آزمایشگاه

.شود کنترل PT اقالم برچسب روی شده داده تذکر نکات و الگو شده منتشر اطالعات با مقایسه در جابجایی و نگهداری بندی،شرایط بسته وضعیت

    44622025 /401خانم مهندس نقره علی پور، داخلی .با ما تماس بگیرید.  کارشناس خدمات مشتریان آمادگی پاسخگویی به سواالت شما را دارد

بازگشت به نماینده مرکزتحویل به نماینده آزمایشگاه
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نماینده مرکز

.قلم سالم بازگشت داده شد... تعداد .قلم سالم تحویل شد... تعداد 

PT                    فرم کنترل اقالم 

.     رمزعبور از طریق سایت پیگیری کنید

.  رعایت دقیق شرایط نگهداری و وضعیت بسته بندی اقالم حین تحویل، نخستین شرط شرکت در آزمون  مهارت است ت
ظا

الح
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شرایط نگهداری
توضیحات

: زمینه فعالیت 

:نماینده آزمایشگاه/ نام مدیر کیفیت 



5تکرار  4تکرار  3تکرار  2تکرار  1تکرار 

 mΩ/m
مقاومت الکتریکی  

20هادی در      
ISIRI 607-2 , 

ISIRI 3084

 مقاومت

الکتریکی هادی
1

 mm کمینه قطر خارجی

 mm بیشینه قطر خارجی

 mm اولین نقطه

 mm دومین نقطه

 mm سومین نقطه

 mm چهارمین نقطه

 mm پنجمین نقطه

 mm ششمین نقطه

 mm متوسط ضخامت

 mm
حداقل ضخامت 

نقطه ای عایق
ISIRI 5525-1-1 4 حداقل  ضخامت عایق

:آزمایشگاه (ارشد)تصویب مدیر 

:مهر آزمایشگاه
:تایید مدیر فنی آزمایشگاه :                                                       نام و امضای آزمونگر

قطر ) ابعاد کلی 

(خارجی

 F-PT-47 /2: کد فرم

:تاریخ تهیه گزارش

:تاریخ انجام آزمون

فرم نتایج آزمون مهارت سیم و کابل

حدود یک مترسیم و یک برش عرضی عایق :PT                                                       قلمPT-EL93/01: سیم و کابل فشار ضعیف کد الگو: نام الگو                                                           :کد آزمایشگاه 

تصویر گواهی کالیبراسیون تجهیزات آزمون ضمیمه شود*

نام  تجهیز
واحد اندازه 

گیری

نتایج
روش آزمون شرح ویژگی ردیف

ویژگیهای اندازه 

گیری شده

ISIRI 5525-1-1 2

3

*مدل تجهیز

ISIRI 5525-1-1

عدم قطعیت

اندازه گیری

(K =2)

ضخامت عایق

:توضیحات 




