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 درود و احترامبا 
 
 

 شما اعتمادضمن تشکر از حسن 
 ISO استاندارد مطابق با تخصصی میکروبی، زیست سازگاری و اتاق تمیز مفتخر به ارائه خدمات آزمایشگاه نیکوفارمد آریا

لیست دامنه فعالیت باشد. به آن شرکت محترم می GLPو اصول  پزشکیو ملزومات تجهیزات ، الزامات اداره کل 17025:2017
 . گرددآزمایشگاه نیکوفارمد تقدیم حضور می

 با سپاس
 

 مرجع عنوان آزمون ردیف دسته بندی 

 های سلولیآزمون

 

 ISO 10993-5 های سلولیبر روی انواع رده MTTآزمون سمیت سلولی به روش  1
 ISO 10993-5 آزمون چسبندگی سلولی 2
 ISO 10993-4 آزمون خون سازگاری 3

 ISO 10993-5 (Proliferationآزمون تکثیر سلولی ) 5

 های حیوانیآزمون

 

 ISI 10993-10 (Irritationزایی پوستی )آزمون تحریک 6
 ISI 10993-10 (Skin Sensitizationپوستی )زایی آزمون حساسیت 7
 ISI 10993-6 (Implantationآزمون کاشت ) 8
 ISI 10993-11 ، تحت حاد، تحت مزمن و مزمنآزمون سمیت سیستماتیک حاد 9

 ISI 10993-3 آزمون سمیت ژنی 10

 های آنالیتیکالآزمون

 

 ISO 10993-7 (EOآزمون باقیمانده گاز اتیلن اکساید ) 11

 های عمومی میکروبیآزمون

 

 ISO 11737-1 (Bioburdenآزمون تعین بار میکروبی یا بایوبردن ) 12
 ISO 11737-2 ( Sterility testیا ) آزمون صحه گذاری استریلیتی 13
 LAL  USP 41 به روش اندوتوکسین زایی یا تستتب آزمون 14

 USP 41  (GPآزمون بررسی قابلیت رشد ) 15

 و هودهای میکروبی تمیزپایش اتاق 
(Clean Room validation) 

 

16 

Airflow test & Air change 
Return Air flow test 
Differential pressure test 
Temperature & Relative humidity test 
Airborne particle counting test 
Microbial contamination includes settle plate, 
contact plate and finger printing 
Luminous measuring and uniformity 
Sound intensity test 

ISO 14644 
ISO 14698 
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 ادامه -آریاآزمایشگاه نیکوفارمد لیست دامنه فعالیت 

 مرجع عنوان آزمون ردیف ته بندی دس

 آزمون پایداری

 

 ASTM 1980 (Accelerate aging test)آزمون پایداری تسریع شده  17

 بررسی عملکرد ضد میکروبی

 

 آزمون خاصیت ضد باکتریایی ضد عفونی کننده های دست 18
BS EN 1500:2013, 

CLSI M26, 
USP 41 <51> 
INSO 5875 

 های شیمیایی بررسی خاصیت ضد باکتری ضدعفونی کننده 19

 آزمون اثر ضد باکتری با استفاده از روش انتشار مستقیم دیسک 20

 های تخصصی میکروبیآزمون
 

 
 
 
 

 ISNO 2406 میکروبیولوژی انواع شیر و فراورده های آن 21

 (MPN -شمارش کلی فرم ها )روش شمارش کلنی 22
ISIRI 9263 

ISIRI 11166 
 ISIRI 5234 (MPN -شمارش اشرشیا کلی )روش شمارش کلنی 23

 جست و جو و شمارش انتروباکتریاسه 24
ISIRI 2461-1 
ISIRI 2461-2 

 ISIRI 10154 شمارش کلنی کپک و مخمر 25
 ISIRI 6806-3 شمارش استافیلوکوکوس های کواگوالز مثبت 26
 ISIRI 2629 انواع کره 27
 ISIRI 13772 فرآورده های پروبیوتیک –فرآورده های لبنی تخمیری و غیر تخمیری  28
 ISIRI 9616 شیر های تخمیر شده و غیر تخمیری 29
 ISNO-5272-1 شربت با فروکتوز باال 30
 ISNO 10899-3 0.6شمارش کپک ها و مخمر ها با فعالیت آبی مساوی و کمتر از  31
 ISIRI2946 دامیانواع گلوتن و ذرت  32
 ISNO 10899-3 0.6شمارش کپک ها و مخمر ها با فعالیت آبی مساوی و کمتر از  33
 ISIRI 2393 انواع فرآورده های غالت و حبوبات بصورت آرد، پوست کنده و بلغور 34
 ISIRI 2393 انواع فرآورده های غالت و حبوبات بصورت آرد، پوست کنده و بلغور 35
 ISIRI 3677 میکروبی انواع ادویهبررسی  36
 ISIRI 16028 آفتابگردان، هندوانه و کدو ویژگی های میکروبی انواع تخمه فرآیند شده 37
 ISIRI 9442 ویژگی های میکروبی انواع ترشی 38
 ISIRI 11602 ویژگی های میکروبی انواع غالت، برنج و حبوبات 39
 ISIRI 17070 ویژگی های میکروبی انواع چای 40
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