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  سازمان ملی استاندارد ایرانفهرست استانداردها و مشخصات فنی مورد قبول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عالمت اختصاري استانداردهاي مورد قبول  نوع استاندارد  ردیف

  (ISIRI, INSO )  استانداردهاي ملی ایران  1

:استانداردهاي بین المللی    2

1- International Organization for 

  Standardization 
2- International Telecommunication Union

3- International Electro technical Commission

4-  International Organization of Legal Metrology 

)در زمینه صنایع غذایی( استانداردهاي کدکس  -4

(ISO)

(ITU)
(IEC)  

  

(OIML)

(CODEX)  

کشورهاي عضو اتحادیه اروپا با پسوند استاندارد کشورهاي  استانداردهاي  3

   (EN)اروپایی 

    BSEN , DINEN: مانند 

استاندارد هاي کشور هاي اروپایی  4

  

  (AFNOR)، فرانسه ) DIN(،آلمان  (BSI)انگلیس 

  (AENOR)اسپانیا    ، (NEN)، هلند  (UNI)ایتالیا 

  (ASI)اتریش   ، (NBN)بلژیک   ، (IPQ)ال غپرت

، فنالند  (ILNAS)لوکزامبورگ  ، (DS)دانمارك 

(SFS)   سوئد ،(SIS)  ایرلند ،(NSAI) ،  

  )UNMZ(، چک (ELOT)یونان

:شمالی امریکاي کشورهاي استانداردهاي  5

1- American Society for Testing and Materials  

2- American National Standard Institute

3- American Society Mechanical Engineers

4- Underwriters Laboratories

5- American Petroleum Institute

6- Adjusted Gross Income

7- National Fire Protection Association

8- American Society of Heating and Air-Conditioning 

Engineers 
٩-American Welding Society 

١٠- ASA, ASSE, DOD, EIA, EPA, GPA, IEEE, ISA, 
CGSB, CSA, …

 

(ASTM)
( ANSI)
( ASME)

(UL)
(API)
(AGI)

(NFPA)
(ASHRAE)

(AWS)

ASA, ASSE, DOD, EIA, EPA, GPA, 
IEEE, ISA, CGSB, CSA, …

JIS, JASO  استانداردهاي ملی کشور ژاپن   6

KS  کره جنوبی استانداردهاي ملی کشور  7

AS  استرالیا استانداردهاي ملی کشور  8

استانداردهاي ملی کشور چین که مرجع تدوین آنها از استانداردهاي ردیف   9

  این جدول باشند 8الی  1

GBبعضی از استانداردهاي 

 52خودرو سازانی که موفق به دریافت تاییدیه استانداردهاي کارخانه اي   10

  استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران براي خودرو تولیدي خود شده اند  

قابل   org.isiri.wwwدر آدرس اینترنتی 

دسترس می باشد
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  سازمان ملی استاندارد ایرانفهرست استانداردها و مشخصات فنی مورد قبول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عالمت اختصاري استانداردهاي مورد قبول  استانداردنوع   ردیف

که بصورت مـوردي    ییسایر استانداردها  11

  رسیده استسازمان به تایید 

به شماره هاي ذیل در خصوص تیر  (GOST)استانداردهاي کشور روسیه  -1

  :آهن ، میلگرد و ناودانی 

بال نیم پهن موازي  در خصوص تیرآهن GOST 26020استاندارد ) الف

  18و 16،14براي سایزهاي  ∂2گرید

بال نیم پهن شیبدار  در خصوص تیرآهن GOST 8239استاندارد ) ب  

  20براي سایز  ∂1 گرید

 -II Aو  A-Iمیلگرد گریدهاي  در خصوص GOST 5781استاندارد ) پ  

  A-IIIو

  ناودانی گرو نوردیده سبک در خصوص GOST 8240استاندارد ) ت  

  در خصوص نبشی هاي فوالدي بال مساوي GOST 8509استاندارد)  ث 
  در خصوص نبشی هاي فوالدي بال نا مساوي GOST 8510استاندارد)  ج

به شماره هاي ذیل در خصوص تیر  (GB)استاندارد هاي کشور چین  -2

  :آهن ، میلگرد و ناودانی 

 در خصوص تیرآهن GB 700-88و  GB 706-88استاندارد ) الف

Q275و  Q235Dبال نیم پهن شیبدار با گریدهاي 

  در خصوص میلگرد GB 1499استاندارد ) ب  

مطابق با سایزهاي ( درخصوص ناودانی  GB 707-88استاندارد ) پ   

  )ضمیمه این پیوست  2مندرج درجدول شماره 
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  سازمان ملی استاندارد ایرانفهرست استانداردها و مشخصات فنی مورد قبول 

  )GB 707-88مطابق استاندارد ( مقاطع ناودانی با بال شیبدار مورد تایید از نظر هندسی  -2جدول شماره 

  

ry-y

(cm)  

rx-x

(cm)  

Wy-yb

(cm2)  

Wx-x

(cm2)  
Weight 
(kg/m)  

Sectional 
area 
(cm2)  

t 
(mm)  

s 
(mm)  

b 
(mm)  

Number 
of 

channel  

1,1  1,94  3,55  10,4  5,438  6,928  7  4,5  37  5  

1,19  2,54  4,5  17  6,709  8,547  7,5  4,3  40  6,5  

1,27  3,15  5,79  25,3  8,045  10,248  8  5  43  8  

1,41  3,95  7,8  39,7  10,007  12,748  8,5  5,3  48  10  

1,56  4,75  10,2  57,7  12,059  15,362  9  5,5  53  12  

1,7  5,52  13  80,5  14,535  18,516  9,5  6  58  14a  

1,69  5,35  14,1  87,1  16,733  21,316  9,5  8  60  14b  

1,83  6,28  16,3  108  17,24  21,982  10  6,5  63  16a  

1,82  6,1  17,6  117  19,725  25,182  10  8,5  65  16  

1,96  7,04  20  141  20,17  25,68  10,5  7  68  18a  

1,95  6,34  21,5  152  23  29,299  10,5  8  70  18  

2,11  7,89  24,2  178  23,637  28,83  11  7  73  20a  

2,09  7,64  25,9  191  25,777  32,837  11  9  75  20  

2,23  8,67  28,2  214  24,989  31,845  11,5  7  77  22a  

2,21  8,42  30,1  234  28,453  36,246  11,5  9  79  22  

2,21  8,96  34,3  293  34,39  42,817  12  11  82  24c  

2,28  10,1  39,8  372  39,31  50,084  12,5  11,5  85  27c  

2,38  11,2  45,4  463  43,89  55,9  13,5  11,5  89  30c  

2,73  14  63,5  660  47,81  60,91  16  9  95  36a  

2,79  13,6  66,9  703  53,485  68,11  16  11  98  36b  

2,67  13,4  70  746  59,118  75,31  16  13  100  36c  

2,81  15,3  78,8  879  58,92  75,06  18  10,5  100  40a  

2,78  15  82,5  932  65,208  83,068  18  12,5  102  40b  

2,75  14,7  86,2  986  71,488  81,068  18  14,5  104  40c  
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  ضوابط فنی براي واردات کاال

  ضوابط فنی براي واردات انواع نخ ، الیاف بر پایه دامی و پارچه و کراست -الف 

  

  مالحظات  قبولحدود قابل   ویژگیهاي مورد نظر  نـام کـاال  ردیف

تار و پودي  (الیی موئی   1

  )یا حلقوي بافت

  جنس و مواد ترکیبی -1

  )گرم (وزن متر مربع  -2

  شده ظهارانوع وترکیب  2%±

  دهشمقدار اظهار  3%±

  

پارچه هاي روکش   2

  شده

  جنس زمینه -1

  جنس روکش -2

  )سانتیمتر  (عرض پارچه  -3

  )گرم ( وزن متر مربع  -4

  شده اظهارمطابق با جنس 

  شده مطابق با جنس اظهار

Cm 2±  دهشمقدار اظهار  

  .شده مقدار اظهار ±%   5 

  

  منسوج شیفر  3

  )  دیپ شده( 

  جنس نخ تار و پود -1

  )در دسیمتر ( تراکم نخ تار  -2

  )در دسیمتر (تراکم نخ پود  -3

  مقاومت تا حد پارگی در جهت تار -4

  مقاومت تا حد پارگی در جهت پود -5

  )گرم ( وزن متر مربع -6

  )میلیمتر( ضخامت منسوج  -7

  شده مطابق با جنس اظهار

  شده   مقدار اظهار ± 3

  شده مقدار اظهار ± 3

  مطابق با حداقل مقدار اظهار شده 

  مطابق با حداقل مقدار اظهار شده

  مقدار اظهار شده   ±% 10

mm1/0 ± مقداراظهار شده  

  

انواع پارچه مورد   4

پوشاك که مصرف در 

داراي استاندارد ملی 

  .نمی باشند 

  جنس -1

   

   )گرم   (وزن متر مربع -2

  )سانتیمتر( عرض پارچه -3

  درصد آبرفتگی  -4

  ثبات رنگ در برابر نور -5

  ثبات رنگ در برابر شستشو -6

ثبات رنگ در برابر عرق بدن -7

درجه لکه گذاري در برابر مالش خشک -8

  بر مالش مرطوب درجه لکه گذاري در برا-9

 ± 2چند جنسی بودنصورت  در( اظهار طبق

  )اظهار شدهمقدار  درصد

  درصد مقدار اظهار شده ±% 2
  مقدار اظها رشده  ±% 3

  درصد 2حداکثر 

  5حداقل 

  4حداقل 

  4حداقل 

  4حداقل 

  4حداقل 

هاي داراي براي پارچه

آزمون درصد کشسانالیاف

در نظر گرفته آبرفتگی

-مورد پارچهدر  و شودنمی

ی از جنس ویسکوز یها

 3برفتگی حداکثر آمیزان 

  .شودگرفته می در نظر ±%

هاي جین ارچهپدر مورد  -

درجات کشسانداراي الیاف

ستاندارد ا بامطابقرنگثبات

  باشدمی 2194 شماره ملی

5  

  

انواع کراست تمام 

  کرومی

  اکسید کروم -1

2- PH   

  درصد 5/2حداقل 

   5/3حداقل 
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انواع پوشاك که داراي 

استاندارد ملی نمی 

  باشد

داشتن برچسب الصاقی به البسه به زبان 

  فارسی یا انگلیسی

  

  

  

:دارا بودن ثبات رنگ 

  در برابر نور) الف 

  در برابر شستشو) ب  

  

  

  در برابر عرق بدن) پ  

  در برابرمالش خشک و مرطوب) ت  

عیب : نداشتن عیوب قابل رویت مانند -3

  ....، برش ، لک و کثیفی و  دوخت

  درصد آبرفتگی در آب سرد -4

درصورت چند جنسی بودن ، ( جنس کاال -

  )اعالم درصد هر یک از اجزا 

درصورت سایز بندي و تک ( سایز کاال  -

  )سایز بودن 

درصورت نیاز به (روش شستشو و نگهداري  -

  )روش شستشوي خاص 

  )  4براي لباس هاي زیر حداقل( 5حداقل 

براي البسه اي که توصیه   می ( 4حداقل 

شود جدا از دیگر البسه شستشو شوند درجه 

  )لکه گذاري در نظر گرفته نمی شود 

  4حداقل 

  4حداقل 

  فاقد عیب

  

درجهت طول و عرض ( درصد  2حداکثر 

  )البسه 

-داراي الیاف البسه براي 

  درصد آزمون کشسان

گرفته  در نظر آبرفتگی

البسه در مورد  و شودنمی

ی از جنس ویسکوز یها

  حداکثر  برفتگیآمیزان 

-گرفته می در نظر ±% 3 

  .شود
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  :ضوابط فنی براي واردات آسانسور و قطعات آن  –ب   

  . براي واردات آسانسور به صورت پکیج رعایت الزامات زیر ضروري می باشد  

  ) T.Rبدون نیاز به ارائه (  EN81-1براي پکیج آسانسور از نظر ابعادي و کیفی و انطباق با استاندارد  COIارائه گواهی   - 1

ضربه گیر  –قفل درب (از شرکتهاي بازرسی تایید صالحیت شده توسط سازمان براي ایمنی چهارگانه  COIارائه گواهی   - 2

  ) گاورنر  –پاراشوت  –

  

  جهیزات زمین بازي و تجهیزات شهربازيتضوابط فنی براي واردات     – ج

وارد کنندگان تجهیزات زمین بازي و تجهیزات شهربازي موظفند براي کاالهاي خود گواهی انطباق معتبر از نظر مطابقت با 

باید پیش از  ،براي به تایید رسیدن کاال در مرحله نصب و راه اندازيو  استانداردهاي مورد قبول سازمان  را داشته باشند

یکی از شرکتهاي بازرسی مورد تایید سازمان  با دامنه شمول بازرسی از تجهیزات زمین بازي و تجهیزات  ترخیص کاال با

  .شهربازي جهت حضور و نظارت هنگام نصب و راه اندازي و اخذ تاییدیه، قرار داد تنظیم نماید

  با شعله غیر مستقیم براي واردات فرهاي پخت نان و شیرینیضوابط فنی     – د

موظفند براي کاالهاي خود گواهی انطباق معتبر از نظر  فرهاي پخت نان و شیرینی با شعله غیر مستقیموارد کنندگان 

باید  ،براي به تایید رسیدن کاال در مرحله نصب و راه اندازيو  مطابقت با استانداردهاي مورد قبول سازمان  را داشته باشند

یکی از شرکتهاي بازرسی مورد تایید سازمان  جهت حضور و نظارت هنگام نصب و راه اندازي و اخذ   باپیش از ترخیص کاال

  .تاییدیه، قرار داد تنظیم نماید

  :خودرو براي واردات ضوابط فنی  - و

مشتمل بر تاییدیه هاي (تاییدیه از کمیته فنی واردات خودرو ورود خودروهاي سبک و سنگین منوط به داشتن - 1

وزارت صنعت، معدن و تجارت ، شازمان ملی استاندارد ایران، سازمان محیط زیست و دفتر مقررات صادرات و واردات 

.می باشد) سازمان توسعه تجارت ایران

گواهی بازرسی فیزیکی خودرو از شرکت هاي بازرسی تایید صالحیت شده در زمینـه خـودرو پـس از ورود بـه      اخذ - 2

.الزامی استاز سازمان ملی استاندارد ایران کشور و اخذ گواهینامه انطباق 

  :ضوابط فنی براي واردات کاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري نصب بر چسب انرژي    -  ه

که در فهرست کاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري نصب بر چسب انرژي می باشند، عالوه بر رعایت استاندارد کاالهایی 

مورد قبول ملزم به رعایت معیار ها و مشخصات فنی مصرف انرژي بوده و  باید بر اساس استاندارد ملی مربوطه آزمون و 

  . برچسب انرژي آن نصب گردد 

  

  استاندارد از نظر برچسب انرژياجباري  اجرايفهرست کاالهاي مشمول مقررات 

  شماره استاندارد مرجع  برچسب انرژي نام کاالي مشمول نصب   ردیف

  1563-2  )باشد یممنوع م Bو  Aتر از   نییپا دیواردات با گر(  آبگرمکن هاي برقی مخزن دار  1

  7342-2  )باشد یممنوع م Bو  Aتر از   نییپا دیواردات با گر(   بخاري برقی خانگی  2

  )تجدید نظر اول (  7872  )باشد یممنوع م Bو  Aتر از   نییپا دیواردات با گر( اتوي برقی خانگی   3

  10672  )باشد یممنوع م Bو  Aتر از   نییپا دیواردات با گر( جارو برقی    4

  7874  )باشد یممنوع م Bو  Aتر از   نییپا دیواردات با گر( الکتروموتورهاي  تک فاز    5

موتور الکتریکی القایی سه فاز مورد استفاده درصنایع مختلف و کاربردهاي مسکونی و تجاري   6

جداول گروه بازده با توجه به"،  kW75براي مصارف عمومی با توان خروجی اسمی حداکثر 

7966  
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   "انرژي مذکور در استاندارد مربوطه 

  )باشد یممنوع م Bو  Aتر از   نییپا دیواردات با گر(  

  7875  )باشد یممنوع م Bو  Aتر از   نییپا دیواردات با گر(   سماور برقی خانگی  7

  )باشد یممنوع م Bو  Aتر از   نییپا دیواردات با گر( انواع المپ هاي الکتریکی    8

شبکه تغذیه المپهاي الکتریکی براي مصارف روشنایی عمومی و مشابه که مستقیما از -

المپهاي رشته اي تنگستن، المپهاي باالست سرخود، سایر المپهاي (می شوند 

ازجمله المپهاي فلورسنت دوکالهک، المپ فلورسنت فشرده مجزا از (فلورسنت 

، المپهاي بخارجیوه با (HID)، المپهاي تخلیه گازي بجزالمپهاي فلورسنت)باالست

  )زیاد و المپهاي متال هالیدفشار زیاد، المپهاي بخارسدیم با فشار 

7341  

که  W40و W 20باالست الکترونیکی و مغناطیسی المپهاي فلورسنت لوله اي باتوان نامی   9

 نییپا دیواردات با گر( ولت 220- 240و گستره ولتاژ  Hz50باولتاژ تک فاز متناوب با فرکانس 

  )باشد یممنوع م Bو  Aتر از  

10759  

با   kVA 2500تاkVA25تعیین معیارتلفات ترانسفورماتورهاي شبکه توزیع روغنی سه فاز   10

واردات با (  و دستورالعمل تاییدیه انرژي Hz50با فرکانس kV 36بیشینه ولتاژتجهیزات تا

  )باشد یممنوع م Bو  Aتر از   نییپا دیگر

13368  

 دیواردات با گر(  )بدون برفک و غیر آن شامل( انواع یخچال، فریزر و یخچال فریزر خانگی  11

  )باشد یممنوع م Bو  Aتر از   نییپا

14577  

و  Aتر از   نییپا دیواردات با گر(   m3/h 8500تا 1700کولر آبی با ظرفیت اسمی هوادهی از   12

B باشد یممنوع م(  

  )تجدید نظر اول( 2-4910

  6016-2  )باشد یممنوع م Bو  Aتر از   نییپا دیواردات با گر(  کولر گازي پنجره اي  13

واردات ( ) بدون کانال(گرم ویا سرد/سرد و) اسپلیت(هاي گرما دوتکه  یا پمپ/گازي و کولرهاي  14

  )باشد یممنوع م Bو  Aتر از   نییپا دیبا گر

10638  

 Bو  Aتر از   نییپا دیواردات با گر(  مترمکعب بر ساعت  3500تا  170ها از ظرفیت بادزن  15

  )باشد یممنوع م

10634  

  3477-2  )باشد یممنوع م Bو  Aتر از   نییپا دیواردات با گر( ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خانگی   16

  10641 -  4،3،2،1  اداري  تازیهجت  17

  10637  هاي برودتی ویترینیکابین  18

  10639  کمپرسورهاي هرمتیک خانگی   19

  1220-2  دار  بخاري گازسوز دودکش  20

  7268-2  بخاري گازسوز بدون دودکش  21

  1828-2  آبگرمکن گازسوز فوري  22

  1219-2   آبگرمکن مخزن دار  23

  14629  کیلووات  70پکیج هاي گازسوز گرمایش مرکزي با توان ورودي اسمی حداکثر   24

  14628  خانگیگازسوزپزوپختوسایل  25

  13782  هاي بخار دیگ  26

  14735  فوالدي و آلومینیومی رادیاتورهاي  27

  6626-2  انواع موتورسیکلت  28

  4241-2  خودروهاي سواري بنزینی  29

  14627  سوز خودروهاي دوگانه  30



  

7  

  .ممنوع می باشد    Bو   Aجدول با رتبه انرژي پایین تر از  16تا  1واردات لوازم و تجهیزات برقی مشخص شده در ردیف هاي   : 1یاد آوري 

در آن مستتر است لذا ارائه مدارك  Bو Aبوده و رتبه بندي (energy star)از نوع تاییديبرچسب مصرف انرژي تجهیزات اداري  : 2یاد آوري 

برايenergy starو نصب برچسب 10641 - 4،3،2،1 ایران به شماره ملی هايآزمون با معیار هاي مندرج در استاندارددر حد مطابقت نتایج

  .و اعالم به مبادي ورودي کفایت می نماید صدور مجوز ترخیص

برچسب انرژي جزء  نشانه گذاري کاال محسوب می شود و باید قبل از ورود کاال به گمرکات کشور در کشور مبدا بر روي کاال نصب  : 3یاد آوري 

  ).ایران در آن باشدبرچسب انرژي باید بر اساس استاندارد ملی مربوطه و بدون حک لوگوي سازمان ملی استاندارد ( شود

  




