
 

 
 

 

 شرکت لکسر:

 
تأسیس و به عنوان اولین آزمایشگاه کالیبراسیون در بخش خصوصی در کشور فعالیت  1365شرکت لکسر در سال 

ن بار از اداره اوزان و مقیاس های وقت گواهینامه تائید صالحیت در زمینه برای اولی 1374خود را آغاز کرد. سال 

 25به عنوان اولین متقاضی ارزیابی بر اساس الزامات راهنمای  1379در سال  نموده وفت تخصصی کالیبراسیون دریا

پس از ارزیابی از سوی آن مرکز موفق به کسب گواهینامه  1383ایزو به نظام تأئید صالحیت وقت معرفی  و در سال 

                                                                برای اولین بار در زمینه تخصصی کالیبراسیون در کشور گردید.   17025استاندارد 

با راه اندازی آزمایشگاه نیرو  فعالیت خود را گسترش داده و  همچنین با افزایش گستره   1394شرکت لکسر در سال 

دمات از شرکت های اولین بار در ایران مشتریان را از گرفتن خ درجه سلسیوس برای 1500کالیبراسیون کمیت  دما تا  

   خارجی بی نیاز نمود.

با زمینه تخصصی کالیبراسیون و اندازه شناسی "سنجش و کیفیت"لکسر برای اولین بار درکشور مجله تخصصیشرکت

را منتشر  کرد و کارشناسان این شرکت در کمیسیونهای مختلف تدوین  استاندارد شرکت نموده و در تدوین حداقل 

با سازمان ملی استاندارد همکاری  17025ه استاندارد ارزیابی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون استاندارد از جمل 10

.اندداشته  

ارائه  به  توانکه در  این زمینه می بوده  قدمهمچنین  این شرکت در  نوآوری و   ارائه خدمات  خاص  همیشه   پیش    

به روش لیزر اینترفرومتری اشاره نمود.  CNC های گیری سه بعدی و ماشینهای اندازهالیبراسیون دستگاهخدمات ک   

از   شرکت به عنوان مشتری  ،  انجام کالیبراسیون بیش 8000توان به داشتن بیش از از دیگر افتخارات شرکت لکسر می

رتبه انتخاب سه م و   کنندهابزار و دستگاه  در سال  ، دریافت سه دوره گواهینامه تندیس رعایت حقوق مصرف  50000

آزمایشگاه کالیبراسیون نمونه کشور نام برد.به عنوان   

های ) قابلیت ردیابی ( در کالیبراسیون دانسته و گواهینامه   Traceability ل شرکت لکسر خود را  ملزم  به  رعایت  اص  

 NPL آلمان  و   PTB ، فرانسه BNM    ، آمریکا NIST مانند  المللیا مراجع  بینهای  مرجع  این  شرکت همواره  تدستگاه  

باشند.قابل ردیابی می  
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کادر فنی و مجرب  شرکت  لکسر  مرکب از کارشناسان فیزیك، مهندسان صنایع، مکانیك، الکترونیك و کامپیوتر است 

در زمینه یی و  داخل کشور با آخرین تحوالت جهانی که  با  گذراندن  دوره های آموزشی  تخصصی  در کشورهای  اروپا

 فعالیت تخصصی خود آشنایی دارند.

واحد کیفیت شرکت  لکسر  همواره در جهت رضایت مندی مشتریان گام  برداشته و  عالوه بر نظرسنجی های مختلف 

فرم نظر سنجی  ارسال ندادر حین خدمات سالیانه برای تمامی مشتریانی که از خدمات شرکت  لکسر استفاده نموده   

گردد.مینماید. شایان ذکر است تمامی نظرات مشتریان محترم در جلسات بازنگری مدیریت این شرکت مطرحمی  

 نقاط ترین ترین  نقاط کشور مانند  بندر انزلی ، خوی ، سرخس  تا جنوبیمحدوده جغرافیایی  فعالیت شرکت از شمالی

باشد.می  بندر چابهار یره خارک و ، جز جزیره کیش مانند  کشور    

  

باشد :شرکت  لکسر  هم اکنون  در زمینه کالیبراسیون کمیت های  زیر  فعال  می  

 

 کمیت ابعاد ) به شرح مشخص شده در دامنه کاربرد (

 کمیت گشتاور ) به شرح مشخص شده در دامنه کاربرد (

 کمیت فشار  ) به شرح مشخص شده در دامنه کاربرد (

 ت دما ) به شرح مشخص شده در دامنه کاربرد (کمی

 کمیت جرم ) به شرح مشخص شده در دامنه کاربرد (

 کمیت حجم ) به شرح مشخص شده در دامنه کاربرد (

 کمیت رطوبت )  به شرح مشخص شده در دامنه کاربرد (

 ) به شرح مشخص شده در دامنه کاربرد (کمیت های نیرو 

هندسی معکوس (و م یبعدگیری سه) اندازه  CMM بعدی گیری سهآزمایشگاه اندازه  

ایتالیا  Axist با همکاری شرکت Laser Tracker   گیری و بازرسی نصب خطوط تولید بوسیله دستگاهخدمات اندازه

 

گیری دقیق نیز از جمله دیگر فعالیتهای شرکت لکسر های اندازهدر خاتمه اضافه می نمایدکه فروش ادوات و دستگاه

شد.بامی  
 

 

2 

 


