
شگاه : آزمای کد 
23062/3981/1/13176 شماره پروانه :

1398/10/21 خ صدور : تاری

1400/10/21 عتبار : خ ا تاری
3 1 از  صفحه :

پروانه بهره برداري آزمایشگاه همکار

ایع انرژي» شگاههاي صن آزمای « شرکت 

با استناد به ماده 8 از فصل 3 آئین نامه تأسیس و بهره برداري آزمایشگاه هاي همکار و مجاز کنترل مواد و فرآورده هاي خوردنی،

آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و بیولوژیک و ماده 7 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و با توجه به

مصوبه کمیته فنی بررسی و تایید صالحیت آزمایشگاههاي همکار و مجاز شماره 64 مورخ 1398/09/06، به موجب این پروانه

ایع انرژي»  واقع در کیلومتر 8 اتوبان کرج قزوین، بلوار سوپا، شگاههاي صن آزمای به آزمایشگاه همکار  « شرکت 

شهرك تحقیقاتی کاوش اجازه داده می شود که در محدوده کاري تأیید شده فعالیت نماید.

هرگونه تغییر در مفاد این پروانه مستلزم دریافت مجوزهاي الزم از سازمان غذا و دارو می باشد.



شگاه : آزمای کد 
23062/3981/1/13176 شماره پروانه :

1398/10/21 خ صدور : تاری

1400/10/21 عتبار : خ ا تاری
3 2 از  صفحه :

پروانه بهره برداري آزمایشگاه همکار

ایع انرژي» شگاههاي صن آزمای « شرکت 

مشخصات آزمایشگاه
همکار نوع آزمایشگاه : نام آزمایشگاه : شرکت آزمایشگاههاي صنایع انرژي

َشرکت آزمایشگاههاي صنایع انرژي نام و نام خانوادگی موسس :

8 الی 15 عات فعالیت: سا 021-61971 شگاه : آزمای تلفن 
کیلومتر 8 اتوبان کرج قزوین، بلوار سوپا، شهرك تحقیقاتی کاوش آدرس :

حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی

کرد : عمل دامنه 
کنترل بیوالکتریک ایمنی عمومی تجهیزات الکتریکی پزشکی طبق استاندارد IEC 60601-1 به غیر از بندهاي 8.5.5.1 و 8.5.5.2(آزمونهاي

دفیبریالتورپروف) 1

IEC 61010-1 کنترل بیوالکتریک ایمنی عمومی تجهیزات الکتریکی آزمایشگاهی طبق استاندارد 2

IEC 61326-1 کنترل بیوالکتریک سازگاري الکترومغناطیسی تجهیزات الکتریکی آزمایشگاهی طبق 3

IEC 60601-1-2 کنترل بیوالکتریک سازگاري الکترومغناطیسی تجهیزات الکتریکی پزشکی طبق 4

IEC 60529 طبق IP کنترل بیومکانیک آزمون 5

کنترل بیومکانیک ایمنی عمومی تجهیزات الکتریکی پزشکی طبق استاندارد IEC 60601-1 به غیر از بندهاي 8.5.5.1 و 8.5.5.2(آزمونهاي
دفیبریالتورپروف) 6



شگاه : آزمای کد 
23062/3981/1/13176 شماره پروانه :

1398/10/21 خ صدور : تاری

1400/10/21 عتبار : خ ا تاری
3 3 از  صفحه :

پروانه بهره برداري آزمایشگاه همکار

ایع انرژي» شگاههاي صن آزمای « شرکت 

حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی

کرد : عمل دامنه 

IEC 61010-1 کنترل بیومکانیک ایمنی عمومی تجهیزات الکتریکی آزمایشگاهی طبق استاندارد 7



کد آزمایشگاه :
23062/3982/1/13177 شماره پروانه :

1398/10/21 تاریخ صدور :
1400/10/21 تاریخ اعتبار :

پروانه مسئول فنی آزمایشگاه همکار

ایع انرژي » شگاههاي صن آزمای «شرکت 
با اســتناد به ماده 23 آئیـن نامه تاسیـس و اداره امور آزمایشگاه هاي همکار و مجاز کنترل مـواد و فـرآورده هاي خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی، بیولوژیک، تجهیزات

ستانی به سان میرفالح لیال و ملزومات پزشکی مصوبه کمیته فنی بررسی و تایید صالحیت آزمایشگاه هاي همکار و مجاز شماره 64 مورخ 1398/09/06، صالحیت خانم سیده مه

شگاههاي آزمای شماره شناسنامه 616 و شماره ملی 2721668005 داراي مدرك تحصیلی لیسانس برق و الکترونیک جهت احراز مسئولیت فنی آزمایشگاه همکار « شرکت 

ایع انرژي» داراي پروانه بهره برداري به شماره 23062/3981/1/13176 مورخ 1398/10/21 مورد تایید قرار گرفته است تا بر اساس ماده 28 آئین نامه مذکور و تعهدات اخذ صن
 شده نسبت به انجام شرح وظایف محوله اقدام نمایند. حضور مسئول فنی در ساعات فعالیت آزمایشگاه الزامی بوده و هرگونه تغییر در مفاد این پروانه مستلزم دریافت مجوزهاي الزم

از سازمان غذا و دارو می باشد.
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