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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا میتیسرستمی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور نام

اابالغردهاست.جهتاجر92/3/29مور 33333/996سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره

مؤسستات و مراکت  نظتران صتاحب کاررناستانستازمان، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ، بتهرترایط توجته بتا و میتی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان،صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی نویساستتاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

.رود می منتشر و ایرانچاپ مییسرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد متی تهیته رتده تعیتین ضتوابط رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،بتدینترتیتب .رتود متی منتشتر و چتاپ ایتران میتی استتاندارد عنتوان بته ،تصتویب درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مییاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

.بارد رسیده تصویب به دادمی مییاستانداردایرانتشکیلسازمان مربوطکه

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین ،کمیسیون1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML)2رابتط تنها بهعنوان و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از کشتور، ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در.کند می فعادیت

 .رودمی گیر هبهر ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،عیمی پیشرفتاا 

 و سالمت ،حفظکنندگان مصرف از حمایت برا  ،قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمانمییاستانداردایرانمی

 از اجترا بعضتی ،اقتصتاد  و محیطتی زیستت مالحظتات و محصتوتت کیفیتت از اطمینتان حصتول ،عمتومی و فترد  ایمنی

نماید. استاندارد،اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند ودرجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ،مشتاوره زمینۀدر فعال مؤسسات و سازماناا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید اجبار  را

 ومراکت  اتا آزمایشتگاه ،محیطتیزیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  ستامانه گتواایصدور و ممی   ،بازرسی ،آموزش

 نظتام ضتوابط استاس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس

 آناتا عمیکترد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصالحیت

 انجتام و گرانبهتا فیت ات عیتار تعیین ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس ،یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقاتکاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 یش گفتارپ

اد امات،کنترلکیفیتو-اا بتنیااییبرا محافظتوتعمیرسازهمحصوتتوسامانه»استاندارد تعاریف،

توسطمربوطکهپیشنویسآندرکمیسیوناا «کنترلکیفیتوارزیابیانطباق:3قسمت-ارزیابیانطباق

آذر درررکتکیفیتآفرینان استو تدوینرده و افتمینتهیه و افتاد و صد مییچهار اجالسکمیته

موردتصویبقرارگرفته19/19/1329اا ساختمانیمور استانداردمهندسیساختمانومصادحوفرآورده ،

قانوناصالحقوانینومقرراتموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران،3دهاست،اینکبهاستنادبندیکما

رود.،بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمی1331مصوببهمنماه

تحوتتوپیشرفتاا مییوجهانیدرزمینهصنایع عیوموخدماتبرا حفظامگامیواماانگیبا ،،

م تکمیلایناواستاندارداا مییایراندر برا اصالحو پیشنهاد که ار قعد ومتجدیدنظرخواادردو

ارائهرود انگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواادگرفتاستاندارداا بنابراین، .،

.بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد



 :تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراستمنبعوماخی کهبرا 
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 هاي بتنی هايی براي محافظت و تعمیر سازهمحصوالت و سامانه

 :8قسمت  -کنترل کیفیت و ارزيابی انطباقتعاريف، الزامات، 

 کنترل کیفیت و ارزيابی انطباق

 دامنه کاربرد هدف و  0  

گیار وبرچسبااییبرا کنترلکیفیتوارزیابیانطباقراملنشانهروشارائه،استاندارداینادفازتدوین

9اا ااییبرا حفاظتوتعمیربتنطبققسمتگیار محصوتتوسامانه EN 1504استاندارداا 3تا

بارد.می

 الزامیمراجع     1 

 ایران میی ایناستاندارد متن در حاو مقرراتیاستکه آنمدارکاد امیزیر است.به رده داده ارجاع اا

رود.نترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیبدی

ذکر بهمدرکیبا صورتیکه بارد،در رده ارجاعداده تجدیدنظراا بعد آنتاریخانتشار و اصالحیهاا

تاریخانتشاربهآنااارجاعدادهردهذکر.درموردمدارکیکهبدوناستانداردمییایراننیستموردنظراین

.،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهاا بعد آنااموردنظراستاست

:جعزیربرا ایناستاندارداد امیاستاستفادهازمرا

اد امات-اا مدیریتکیفیتسیستم،2991استانداردمییایرانرماره1-0
2-2  EN 1504-1, Products and system for the protection and repair of concrete structures  
– Definitions requirements, quality control and evaluation of conformity – Part1: Definitions 

2-3  EN 1504-2, Products and system for the protection and repair of concrete structures – 

Definitions requirements, quality control and evaluation of conformity – Part2:Surface protection 

systems for concrete 

2-4  EN 1504-3, Products and system for the protection and repair of concrete structures – 

Definitions requirements, quality control and evaluation of conformity – Part3:Structual and non 

structural repair 

2-5  EN 1504-4, Products and system for the protection and repair of concrete structures – 

Definitions requirements, quality control and evaluation of conformity – Part4: Structual bonding 

Structual 

2-6  EN 1504-5, Products and system for the protection and repair of concrete structures – 

Definitions requirements, quality control and evaluation of conformity – Part5: Concrete 

injection 

2-7  EN 1504-6, Products and system for the protection and repair of concrete structures – 

Definitions requirements, quality control and evaluation of conformity – Part6: Anchoring of 

reinforcing steel bar 

2-8  EN 1504-7, Products and system for the protection and repair of concrete structures – 

Definitions requirements, quality control and evaluation of conformity – Part7: Reinforcement 

corrosion prevention 
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 اصطالحات و تعاريف 8 

اصطالحاتوتعاریف EN 1504-1درایناستانداردعالوهبراصطالحاتوتعاریفتعیینردهدراستاندارداا 

:زیرنی بکارمیرود

8-0  

 بچ

مقدارمادهساختهردهدریکعمییات،یادرموردتودیدپیوستهیکمقدارتعریفردهسبرحسبتن کهباید

اثباترودونبایدازتودیدیکروزبیشتربارد.ترکیبیکنواختتوسطتودیدکنندهازنظردارتن

8-1  

 آزمون شناسايی

آزمونیکهبرا تاییدیکمقداراعالمرده،ترکیبیاخاصیتیازمحصولیاسامانهدرررایطثابتتودیدانجام

رود.می

برا اطمینانازاینکهسامانهیامحصولدرمعرض– يادآوري اا مجازاست،آزموننوعاودیهدرمحدودهروادار اینکار

رود.آزمونمی

8- 8   

 آزمون عملکردي

-آزمونیکهبرا تاییدمقدارخاصیتتزممحصولیاسامانهباضوابطبیانردهطیکاربردواستفادهانجاممی

رود.

رود.اشانطباقداردانجاممیاینآزمونبرا اطمینانازاینکهسامانهیامحصولبامشخصاتکاربرد تعریفرده–يادآوري 

8-4  

 مقدار اعالم شده

یارناسایی. مقداراعالمردهومستندردهتوسطتودیدکنندهبرا اد اماتعمیکرد
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 بردارينمونه  4

 کلیات          4-0

    کهبررسیباردییامحصودبچبردار بایدبهروریانجامرودکهنمونهحاصلامگنبودهومعرفنمونه

نمونهمی بایدبهوضوحبرا رناساییانحصار منبع،محلوزماننمونهرود. گیار روند.بردار برچسباا

وشآزمونکافیبارد.اا تزممطابقبااستاندارداا راندازهنمونهبایدبرا تمامآزمون

رودقسمتیازنمونهبهعنوانراادتازمانانقضاتاریخمصرفنگهدار رود.توصیهمی–يادآوري 

 سابقه         4-1

بردار سبهویژهمواردزیر بایدثبترود:امهاطالعاتمربوطبهنمونه

بردار ؛تاریختودیدونمونه-الف

اا؛نمونهرناساییمنحصرتودیدو-ب

اا؛نوعموادومقدارنمونه-پ

نامتودیدکننده؛-ت

تودید؛بچرمارهرناسایی-ث

یاتودید کهنمونهنمایندهآناست؛بچمقدار-ج

حادتفی یکی؛-چ

رنگظاار ؛-ح

؛بردار نامارخا مسئولنمونه-خ

بردار .روشنمونه–د

 بردارينمونه تعداد        4-8

مراجعهرود.EN 1504استاندارد6تا9اا بهقسمتبردار نمونهتعدادبرا 

 الزامات             5

 کلیات         5-0

اا بایدبامواردزیراثباترود:پییرشمحصولیاسامانهبااد اماتایناستانداردومقادیراعالمردهسراملرده

 اا رناسایی ؛وآزموناا عمیکرد سآزمونعاودیهوآزمونن-الف
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 ا توسطتودیدکننده.کنترلمداومتودیدکارخانه - ب

 آزمون نوع اولیه        5-1

آزموننوعاودیهوقتیفرموتسیون انجامرود. ایناستاندارد، آزموننوعاودیهبایدبرا نشاندادنانطباقبا

انجامرود.اینآزمونبایددرمواردزیرتکراررود:رودبایدکندیانوعجدید ازمحصولتودیدمیتغییرمی

وقتیتغییر درفرموتسیونکهتاثیرمهمیبرعمیکردمحصولدارد،رو داد.-الف

وقتیتغییر درمواداودیهکهتاثیرمهمیبرعمیکردمحصولداردرو داد. -ب

مشخصاتعمیکرد ضرور برا اادافکار تمام اودیه راملمیاینآزمون را محصول مشخصاتبرد رود.

روند.آزمونمیEN 1504-7تاEN 1504-2عمیکرد مطابقبااستاندارداا رناساییو

 هاي شناسايیآزمون       5-8

ویژگیزمونآ استاندارد با مطابق سامانه یا محصول برا  باید اودیه رناسایی اا  سجدول مواد 9اا 

اا رناساییممکناستبرا انطباقترکیبانجامرود.آزمون EN 1504-7تاEN 1504-2 استاندارداا 

 بیان3تا9اا اا موادسقسمتویژگی3اادرموارد کهدربندمحصولدرارزمانبهکاررود.اینآزمون

فنیمحصولنگهدار اابایدتوسطتودیدکنندهبهعنوانبخشیازپروندهرود.سوابقآزموناندانجاممیرده

ردهارائهاا رودوبرا بازرسیدردسترسبارد.تودیدکنندهبایدمشخصاترناساییرادرمحدودهروادار 

ااحفظکند.ویژگی9درجدول

 عملکرد آزمون     5-4

اد امات با سامانه استانداردمربوطانجاممربوطبهآزموناد اماتعمیکرد بایدبرا اثباتانطباقمحصولو

اینآزمون  بیانردهبارد،6تا9اا اا موادسقسمتگیژاستانداردوی9-3اادرموارد کهدربندرود.

اابایدثبترودوبرا بازرسیدرپروندهفنیمحصولدردسترسبارد.رود.نتایجاینآزمونانجاممی

 ايکنترل تولید کارخانه        5-5

 کلیات     5-5-0

ا دایمیرابرا اطمینانازاینکهتودیدبهطورپیوستهاد اماتتودیدکنندهبایدسامانهکنترلتودیدکارخانه

-رابرآوردهمیEN 1504ازمجموعهاستاندارداا مناسبیقسمت3عمیکرد ورناساییتعریفردهدربند

 بارد.وبهویژهاد اماتایناستانداردمیایران2999مییرمارهاستانداردسامانهدرانطباقباکندبرقرارکند.

کنترلتودیدکارخانه اینکهامها بایدراملروشسامانه ااییبرا کنترلداخییتودیدبرا اطمیناناز

تداومدارند،بارد.اا ایناستانداردرسنددرانطباقبااد اماتمربوطبهویژگیها تودیدکهبهفروشمیبچ



3 
 

اا آزمونرااا عمیکرد یارناسایییاسایرروشتواندآزمونا ،تودیدکنندهمیبرا کنترلتودیدکارخانه

محصولاا عمیکرد ورناساییاودیهبرا اطمینانازانطباقاا آزمونبایدباآزموناینروشانتخابکند.

اا ااییغیرازآزمونا آزمونامبستگیدارتهبارد.اگرسامانهکنترلتودیدکارخانهبااد اماتایناستاندارد،

عمیکرد یارناساییواا عمیکرد ورناساییانتخابکند،بایدمدرکیمبنیبرامبستگیبیننتایجآزمون

ا وجوددارتهبارد.نتایجآزمونسامانهکنترلتودیدکارخانه

:ا بایدراملمواردزیربارددکارخانهسامانهکنترلتودی

؛ها اصیی،تجهی اتتودیدوفراینداابچبردار وآزمونمداوممواداودیه،بازرسی،نمونه-الف

بردار مداوموآزمونمحصوتتنهاییبازرسی،نمونه-ب

بازرسی آزموننتایج ارزیابیاا، یا اا اا عمیی ار و وقتی ثبترود، برباید کنترل معیاراا  یا وردهآمقادیر

سادهنگهدار روند.3وبرا حداقلدورهروندمی

 تجهیزات   5-5-1

وتجهی اتبایدبهطورمرتبمطابقباروش امهترازواا ومعیاراا ثبتردهبازرسیوتعداداا اجرایی،

کادیبرهروند.

بایدبهطورمرتببازرسیروندوبرا استفادهمطمئنوبرا اینتمامتجهی اتمورداستفادهدرفرآیندتودید

بازرسیونگهدار روند.تباعثناپایدار درفرآیندنشودکهضعفیارکس

3اا اجراییمکتوبتودیدکنندهانجاموثبترودوسوابقبرا حداقلبازرسیونگهدار بایدمطابقباروش

سالنگهدار روند.

 مواد اولیه و اجزا   5-5-8

اابایدمستندرود.اا امهمواداودیهواج اورود وطرحبازرسیبرا اطمینانازانطباقآنویژگی

 تغییر فرموالسیون يا فرآيندهاي تولید   5-5-4

یاآزمون اودیه ترکیبمواد در تغییر  ار از بعد و محصوتتموجود رو  بر باید عمیکرد و رناسایی اا 

انجامرود.رداد،اا موادراتغییگیژآینداا تودیدکهممکناستمقادیرمستندخوا اد امیویفر
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 اقدامات در صورت عدم انطباق   5-5-5

ا کهتمامموادراملمواداا اجراییمستنددرسامانهکنترلتودیدکارخانهبوسییهروشتودیدکنندهباید

اابااد اماتمشخصیبهروریمشخصردهونهاییمطمئنرودکهعدمانطباقبند ،محصول،بستهاودیه

روند.برا جیوگیر ازاستفادهیاارسالجداساز می

ا ثبترود.اقداماصالحیبایددرگ ارشعدمانطباقبیانرودودرسامانهتودیدکارخانه

 شناسايی و قابلیت رديابی   5-5-6

ا مناسبیبرا رناساییوقابییتردیابیازدریافتمواداودیهدرسامانهکنترلتودیدکارخانهتودیدکنندهباید

مراحلتودیدوتحویلراایجادوبرقرارکند.تمام

 گذاريبندي و نشانهبسته             6

سامانه و محصوتت میوقتی تهیه ظروفی در بتن تعمیر و حفاظت برا  زیراایی اطالعات با باید روند

روند،اطالعاتمشابهیبایدبهصورتدرنقطهتحویلتهیهمیحجمیگیار روند.وقتیمواددرظروفنشانه

کتبیدرزمانتحویلبهررحزیرفراامرود:

نام،آدرس،عالمتتجار وسایرعواملرناساییتودیدکنندهومحلتودید؛-لفا

؛بچرمارهوبرندولیعنیرناساییمحص-ب

نوعمحصولیاسامانهورمارهوچاپاستانداردمییمربوط؛-پ

راانماییبرا مصرفراملنکاتمهمکاربردوارنکتهایمنیضرور اد امردهباقوانین.-ت

 اي، بازرسی و گواهی کنترل تولید کارخانهارزيابی            7

ا بایدارزیابی،بازرسیوگواایرود.قوانینارزیابی،بازرسیوکنترلتودیدکارخانهدرموارد کهاد امیبارد

اند.ردهارائهساطالعاتی گواایدرپیوستادف
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 ايقوانین ارزيابی، بازرسی و گواهی کنترل تولید کارخانه

 کلیات     0-الف

ا باا اد امیبارد،قوانینارزیابی،بازرسیوگواایکنترلتودیدکارخانهدرموارد کهکنترلتودیدکارخانه

مراجعهرود .EN 1504-7تاEN 1504-2سبهاستاندارداا ردهاستارائهیکمرجعمعتبردراینپیوست

 وظايف شرکت بازرسی     1-الف

 ارزيابی داخلی کنترل تولید  0-1-الف

توسطیکررکتبازرسیتاییدصالحیترودبازرسیداخییکارخانهتودیدکنندهوکنترلتودیدتوصیهمی

ضوابطکارکنانوتجهی اتبرا نیازااازنظراندانجامرود.بازرسیداخییبهمنظورتعییناینکهآیاپیشرده

رود.تودیدسفارریوکنترلتودیدمتناطرمناسباستند،انجاممی

:رودررکتبازرسیحداقلمواردزیرراکنترلکندمیتوصیه

 ا وارزیابیقوانینآن؛دستورادعملکنترلتودیدکارخانه -الف

 اا مربوط؛دسترسیبهمستنداتضرور برا بازرسیکارخانهوارخا درمکان -ب

 اودیهومحصوتتموجود؛تجهی ات،مواددرصورتضرورتتسهیالتوتجهی اتبرا بازرسیوآزمون -پ

 رود.اجراردهاستوآیااینموضوعبایکروشمستندگ ارشمی9-3آیاآزموننوعاودیهمطابقبند

اا آزموندیگر غیرازآنچهدرا برا آزمونعمیکردیارناسایی،روشاگربرا کنترلتودیدکارخانه

ارائهرده،بهکاررفتهاست،بهتراستتودیدکنندهامبستگیEN 1504-6تاEN 1504-2استاندارداا 

اارابرا پییرشتوسطررکتبازرسیاثباتکند.آن

تمامحقایقمربوطبهآزموناودیهبهتراستدرگ ارشبازرسیمستندرود.وقتییکواحدتودید در

بازرسیگ ارشارزیابیراارائهکند.آزموناودیهباتاییدررکتبازرسی،موفقبود،بهتراستررکت

گیرد.ا تصمیممیبرا گواایتودیدکارخانهcbبراساسگ ارشبازرسی،-يادآوري

 ايبازرسی مداوم کنترل تولید کارخانه  1-1-الف

 روزمرهبازرسی  0-1-1-الف

ردهبرا تودیدوکنترلنیازاا توافقتوسطررکتبازرسیکنترلبرقرار پیشروزمرهرسیزادفاصییازبا

بارد.ا توافقرده،میتودیدکارخانه
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برا است.وقتیتغییراتاساسیدرتسهیالتدرمحلتودیدتودیدکنندهمسئولسامانهکنترلتودیدکارخانه

راترابه،بهتراستتودیدکنندهتغییدادرو میا ،ا یادستورادعملتودیدکارخانهرو کنترلتودیدکارخانه

ررکتبازرسیاطالعداد.

اا زیرراانجامداد:بهتراستررکتبازرسیحداقلارزیابیعاد اا طیبازرسی

بردار ؛،تودیدونمونهاا ارزیابیآزمونروش-الف

اا؛ثبتداده -ب

ا طیدورهبازرسی؛نتایجآزمونحاصلبرا کنترلتودیدکارخانه -پ

انجامردهبافراوانیمناسب؛اا آزمون-ت

اند؛تجهی اتآزمونکهطبقبرنامهنگهدار وکادیبرهرده-ث

برچسبگیار واعالمانطباق.-ج

اا کنترلتودیداا استانداردردهوآزمونا امبستگیبینآزمونررکتبازرسیبهتراستبهصورتدوره

مراجعهرود .3-3بند2تا9اا سبهقسمتآزمایشکنداامتفاوتاستندراا کهباآنکارخانه

بهتراستبازرسیعاد اا رودنتایجبازرسیتوصیهمی دریکگ ارشتوسطررکتبازرسیمستندرود.

حداقلسادییکبارانجامرود.عاد 

 اضافیبازرسی  1-1-1-الف

بارد.ه،ضرور ژنسبتبهوضعیتویاضافیاا ممکناستبازرسی

 وظايف شرکت گواهی دهنده    8-الف

 ايگواهی کنترل تولید کارخانه  0-8-الف

برمبنا گ ارشررکتبازرسیمبنیبراینکهواحد ررکتصادرکنندهگواایبهتراستکنترلتودیدرا

ت،تصدیقتودید ،ارزیابیداخییکنترلتودیدانجامردهتوسطررکتبازرسیراباموفقیتسپر کردهاس

کند.

اا مداومبازرسیکنترلتودیدبهتراستررکتصادرکنندهگواایبرا اعتبارآیندهگواایبرمبنا گ ارش

گیر کند.ا تصمیمکارخانه

 اقدامات در مورد عدم انطباق  1-8-الف

فرآیندگیژدرموارد ررکتبازرسیعدمانطباقیازوی عیوبیدر رناساییکندیا درکنترلاا اا تودیدیا

ا آرکاررود،بهتراستررکتصادرکنندهگواایدرخواستکندتودیدکنندهعیوبرادردورهتودیدکارخانه

توصیهمیوزمانیک تصحیحکند. مناسب، اگرتاه توسطررکتبازرسیتاییدرود. اقداماتتودیدکننده رود
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توانداا اضافیمعیارااراردکند،ررکتگواایداندهمیزمونآادعادهمطیوبنباردیااگرنتایجبازرسیفوق

 ا راتعییقیاابطالکند.کنترلتودیدکارخانهواایگمورد بدونتاخیربی


