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  عالمت اختصاري استانداردهاي مورد قبول نوع استاندارد  رديف

  (ISIRI, INSO )  استانداردهاي ملي ايران  1

  :استانداردهاي بين المللي    2
 استانداردهاي سازمان بين المللي استانداردسازي - 1
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 استانداردهاي كميسيون بين المللي الكتروتكنيكال - 3

 
 استانداردهاي سازمان بين المللي اندازه شناسي قانوني - 4
 

  استانداردهاي كدكس ( در زمينه صنايع غذايي) - 5

 
 

(ISO) 
 

(ITU) 
 

(IEC) 
  

 (OIML) 
 

(CODEX)  
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با پسوند استاندارد كشورهاي   استانداردهاي  3

   (EN)اروپايي 
  BSEN , DINENمانند : 

  AIJN اتحاديه اروپا،آب ميوه و نكتارهاعاينصاستاندارد هاي انجمن  4

 استاندارد هاي كشور هاي اروپايي  5

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

 (AENOR)اسپانيا    ، (NEN)، هلند  (UNI)ايتاليا 
  (ASI)اتريش   ، (NBN)بلژيك   ، (IPQ)ال غپرت

، فنالند  (ILNAS)لوكزامبورگ  ، (DS)دانمارك 
(SFS)   سوئد ،(SIS)  ايرلند ،(NSAI) ،  

  )UNMZ(، چك (ELOT)يونان
 : شمالي امريكاي كشورهاي استانداردهاي  6

 
ASTM, ANSI, ASME, UL, API, AGI, 
NFPA, ASHRAE, AWS, ASA, ASSE, 

DOD, EIA, EPA, GPA, IEEE, ISA, 
CGSB, CSA,IESNA, NEMA, ICEA, 

AATCC,ABMA,ARI, PPI, SAE, DOT, 
FMVSS, CMVSS, … 

 JIS, JASO  استانداردهاي ملي كشور ژاپن   7

 KS  كره جنوبي استانداردهاي ملي كشور  8

 AS  استراليا استانداردهاي ملي كشور  9

استانداردهاي ملي كشور چين كه مرجع تدوين آنها از استانداردهاي رديف   10
  اين جدول باشند 8الي  1

 GBبعضي از استانداردهاي 

 52خودرو سازاني كه موفق به دريافت تاييديه استانداردهاي كارخانه اي   11
  استاندارد از سازمان ملي استاندارد ايران براي خودرو توليدي خود شده اند 
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  استاندارد ايرانسارمان ملّي فهرست استانداردها و مشخصات فني مورد قبول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عالمت اختصاري استانداردهاي مورد قبول نوع استاندارد رديف
كه بصورت مـوردي    ييساير استانداردها  12

  رسيده استسازمان به تاييد 
به شماره هاي ذيل در خصوص تير  (GOST)استانداردهاي كشور روسيه  - 1

  آهن ، ميلگرد و ناوداني :
بال نيم پهن موازي   در خصوص تيرآهن GOST 26020الف) استاندارد 

  18و 16،14براي سايزهاي  ∂2گريد
بال نيم پهن شيبدار   در خصوص تيرآهن GOST 8239استاندارد ب  ) 

  20براي سايز  ∂1 گريد
 -II Aو  A-Iميلگرد گريدهاي   در خصوص GOST 5781استاندارد پ  ) 
  A-III و

  ناوداني گرو نورديده سبك  در خصوص GOST 8240ت  ) استاندارد 
  در خصوص نبشي هاي فوالدي بال مساوي GOST 8509ث )  استاندارد
  در خصوص نبشي هاي فوالدي بال نا مساوي GOST 8510ج)  استاندارد

به شماره هاي ذيل در خصوص تير  (GB)استاندارد هاي كشور چين  - 2
  آهن ، ميلگرد و ناوداني :

  در خصوص تيرآهن GB 700-88و  GB 706-88الف) استاندارد  
 Q275و  Q235Dبال نيم پهن شيبدار با گريدهاي 

  در خصوص ميلگرد GB 1499ب  ) استاندارد 
درخصوص ناوداني ( مطابق با سايزهاي  GB 707-88پ  ) استاندارد  

  ضميمه اين پيوست ) 2مندرج درجدول شماره 
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  سارمان ملّي استاندارد ايرانفهرست استانداردها و مشخصات فني مورد قبول 
  

  ) GB 707-88مقاطع ناوداني با بال شيبدار مورد تاييد از نظر هندسي ( مطابق استاندارد  -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 فني براي واردات كاال
  ضوابط فني براي واردات انواع نخ ، الياف بر پايه دامي و پارچه و كراست - الف 

  مالحظات  حدود قابل قبول ويژگيهاي مورد نظر  نـام كـاال رديف
تار و  اليي موئي ( 1

پودي يا حلقوي 
  بافت)

 جنس و مواد تركيبي-1
  گرم) وزن متر مربع ( -2

  ظهارشدهاتركيب نوع و%2±
  دهش اظهار مقدار %3±

  

هاي روكش پارچه 2
  شده

 جنس زمينه-1
  جنس روكش -2
  سانتيمتر ) عرض پارچه ( -3
  مربع ( گرم )وزن متر  -4

  مطابق با جنس اظهارشده
  مطابق با جنس اظهارشده

cm 2 ±  دهشمقدار اظهار  
  مقدار اظهارشده. ± %5 

  

  منسوج شيفر 3
  ( ديپ شده)  

 جنس نخ تار و پود-1
  متر )تراكم نخ تار ( در دسي -2
  متر)در دسي تراكم نخ پود ( -3
  مقاومت تا حد پارگي در جهت تار -4
  حد پارگي در جهت پود مقاومت تا -5
  وزن متر مربع ( گرم )-6
  متر)ضخامت منسوج ( ميلي -7

  مطابق با جنس اظهارشده
  مقدار اظهارشده   ± 3
  مقدار اظهارشده ± 3

  حداقل مطابق با مقدار اظهار شده 
  حداقل مطابق با مقدار اظهار شده

  مقدار اظهار شده   %10±
mm1/0± مقداراظهار شده  

  

4 
 

 

پارچه مورد انواع 
در  مصرف

پوشاك كه داراي 
استاندارد ملي 

  باشند .نمي

 جنس-1
  
   گرم )  وزن متر مربع (-2
  متر)عرض پارچه ( سانتي-3
  درصد آبرفتگي  -4
  ثبات رنگ در برابر نور  -5
لكه گذاري و تغيير ( ثبات رنگ در برابر شستشو -6

  رنگ)
تغيير لكه گذاري و (ثبات رنگ در برابر عرق بدن -7

 رنگ)

 درجه لكه گذاري در برابر مالش خشك -8

  درجه لكه گذاري در برابر مالش مرطوب -9

 چند جنسي بودناظهار(درصورت  طبق
  اظهار شده)مقدار  ± %2
  مقدار اظهار شده ± %2
  مقدار اظها رشده  ± %3

  2حداكثر 
  5حداقل 
  4حداقل 

 
  4حداقل 

 
  4حداقل 
  4حداقل 

هاي داراي براي پارچه -
 آزمون آبرفتگي كشسانالياف

در  و شوددر نظر گرفته نمي
ي از جنس يهامورد پارچه

برفتگي آويسكوز ميزان 
گرفته نظر  در ±3%حداكثر 

  شود.مي
ي  كه تار يدر مورد پارچه ها -
ها بوسيله اينديگو رنگرزي نآ

درجات ، )جين(شده است
استاندارد  يد باثبات رنگ با

 2194شماره ايران ملي 
  ارزيابي شود.

5  
  

انواع كراست تمام 
  كرومي

 اكسيد كروم-1
2- pH  

  5/2حداقل %
   5/3حداقل 
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انواع پوشاك كه 
داراي استاندارد 
  ملي نمي باشد

داشتن برچسب الصاقي به البسه شامل حداقل اطالعات 
به زبان فارسي يا  "سايز و روش شستشو  ،جنس كاال"

 انگليسي 

  
  
  

 

 

 رنگ :دارا بودن ثبات 

  الف ) در برابر نور
  (لكه گذاري و تغيير رنگ ) ب  ) در برابر شستشو

  
  

  (لكه گذاري و تغيير رنگ ) پ ) در برابر عرق بدن
  ت  ) در برابرمالش خشك و مرطوب

نداشتن عيوب قابل رويت مانند: عيب دوخت ، برش  -3
  ، لك و كثيفي و ....

  درصد آبرفتگي در آب سرد -4

ق با مقدار اظهار شده در جنس كاال مطاب -
برچسب (در صورت چند جنسي بودن اعالم 

هريك از اجزا به صورت جداگانه و حد  درصد
مي  ±2پوشاك چند جنسي %براي رواداري 

  )باشد
سايز كاال ( درصورت سايزبندي و تك سايز   -

 نبودن )

روش شستشو و نگهداري (درصورت نياز به  -
  روش شستشوي خاص )

  
  

  )  4(براي لباس هاي زير حداقل 5حداقل 
شود جدا اي كه توصيه مي( براي البسه 4حداقل 

از ديگر البسه شستشو شوند درجه لكه گذاري در 
  شود )نظر گرفته نمي

  4حداقل 
  4حداقل 

  فاقد عيب
  

  ( درجهت طول و عرض البسه ) ±2حداكثر 

  
 داراي الياف البسه براي 
در آزمون آبرفتگي  كشسان

در مورد  و شودنظر گرفته نمي
از جنس ويسكوز ميزان  البسه

در  ±3% برفتگي حداكثرآ
  شود.نظرگرفته مي
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  ضوابط فني براي واردات آسانسور و قطعات آن:  –ب   
   : براي واردات آسانسور به صورت پكيج رعايت الزامات زير ضروري مي باشد 
ارائه گواهي آزمون نوعي براي بردهاي  وبراي پكيج آسانسور از نظر ابعادي و كيفي  )COI( بازرسي در مبداء ارائه گواهي  - 1

   )T.R( بدون نياز به ارائه  EN81-1با استاندارد  مطابق مدار ايمني تابلوهاي فرمان آسانسورهاي برقي
از شركتهاي بازرسي تاييد صالحيت شده توسط سازمان براي ايمني چهارگانه  )COI( بازرسي در مبداء ارائه گواهي  - 2

  گاورنر )  –پاراشوت  –ضربه گير  –(قفل درب 
  
  ضوابط فني براي واردات كاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري نصب بر چسب انرژي :   -  ج

كاالهايي كه در فهرست كاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري نصب بر چسب انرژي مي باشند، عالوه بر رعايت استاندارد 
مورد قبول ملزم به رعايت معيار ها و مشخصات فني مصرف انرژي بوده و  بايد بر اساس استاندارد ملي مربوطه آزمون و 

  برچسب انرژي آن نصب گردد . 
  

  استاندارد از نظر برچسب انرژياجباري  اجرايهاي مشمول مقررات فهرست كاال
  

  شماره استاندارد مرجع  برچسب انرژينام كاالي مشمول نصب رديف

  1563- 2  باشد) يممنوع م Bتر از  نييپا دي( واردات با گر آبگرمكن هاي برقي مخزن دار   .1

  7342- 2  باشد) يممنوع مBتر ازنييپادي( واردات با گربخاري برقي خانگي   .2

  ( تجديد نظر اول ) 7872  باشد) يممنوع مBتر از نييپادي( واردات با گراتوي برقي خانگي   .3

  10672  باشد) يممنوع مBتر ازنييپادي( واردات با گرجارو برقي    .4

  7874  باشد) يممنوع م Bتر از  نييپا دي( واردات با گرالكتروموتورهاي  تك فاز     .5

موتور الكتريكي القايي سه فاز مورد استفاده درصنايع مختلف و كاربردهاي مسكوني و تجاري    .6
جداول گروه بازده  با توجه به"،  kW75براي مصارف عمومي با توان خروجي اسمي حداكثر 

   "انرژي مذكور در استاندارد مربوطه 
  باشد) يممنوع م Bتر از  نييپا دي( واردات با گر 

7966  

  7875  باشد) يممنوع مBتر ازنييپادي( واردات با گربرقي خانگيسماور   .7

  باشد) يممنوع مBتر ازنييپادي( واردات با گرانواع المپ هاي الكتريكي    .8
المپهاي الكتريكي براي مصارف روشنايي عمومي و مشابه كه مستقيما از شبكه تغذيه  - 

باالست سرخود، ساير المپهاي مي شوند (المپهاي رشته اي تنگستن، المپهاي 
فلورسنت (ازجمله المپهاي فلورسنت دوكالهك، المپ فلورسنت فشرده مجزا از 

، المپهاي بخارجيوه با (HID)باالست)، المپهاي تخليه گازي بجزالمپهاي فلورسنت
  )LED، المپهاي فشار زياد، المپهاي بخارسديم با فشار زياد و المپهاي متال هاليد

7341  

كه  W40و W 20ت الكترونيكي و مغناطيسي المپهاي فلورسنت لوله اي باتوان نامي باالس   .9
 نييپا دي( واردات با گرولت 220- 240و گستره ولتاژ  Hz50باولتاژ تك فاز متناوب با فركانس 

  باشد) يممنوع م Bتر از 

10759  
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  kVA 2500  تاkVA 25 تعيين معيارتلفات ترانسفورماتورهاي شبكه توزيع روغني سه فاز    .10
( واردات با  و دستورالعمل تاييديه انرژي Hz50 با فركانس kV 36 با بيشينه ولتاژتجهيزات تا

  باشد) يممنوع م Bتر از  نييپا ديگر
13368  

 دي( واردات با گر انواع يخچال، فريزر و يخچال فريزر خانگي( شامل بدون برفك و غير آن)   .11
  باشد) يممنوع م Bتر از  نييپا

14577  

  B تر از نييپا دي( واردات با گر m3/h8500تا1700كولر آبي با ظرفيت اسمي هوادهي از   .12
  باشد) يممنوع م

 ( تجديد نظر اول)4910- 2

  6016- 2  باشد) يممنوع م Bتر از  نييپا دي( واردات با گر كولر گازي پنجره اي   .13

( واردات گرم (بدون كانال)  و سردهاي گرما دوتكه (اسپليت) سرد و/يا  گازي و/يا پمپ كولرهاي   .14
  باشد) يممنوع م Bتر از  نييپا ديبا گر

10638  

ممنوع  Bتر از  نييپا دي( واردات با گرمترمكعب بر ساعت3500تا170ها از ظرفيتبادزن   .15
  باشد) يم

10634  

  3477- 2  باشد) يممنوع م Bتر از  نييپا دي( واردات با گرماشين لباسشويي تمام اتوماتيك خانگي    .16

  10641- 1  ها انهيرا -  يادار زاتيتجه   .17

  10641- 2  نمايش هاي صفحه  - اداري تجهيزات   .18

  AC-DC  3 -10641و  AC-ACولتاژتكخارجيتغذيهمنابع-اداريتجهيزات   .19

  10641- 4 تصويرپردازيتجهيزات-اداريتجهيزات   .20

  10637  هاي برودتي ويترينيكابين   .21
  10639  كمپرسورهاي هرمتيك خانگي    .22
  1220- 2  دار  بخاري گازسوز دودكش   .23

  7268- 2 بخاري گازسوز بدون دودكش   .24

  1828- 2 آبگرمكن گازسوز فوري   .25

  1219- 2 مخزن دارگاز سوزآبگرمكن   .26

  14629  كيلووات  70پكيج هاي گازسوز گرمايش مركزي با توان ورودي اسمي حداكثر    .27
  14628  خانگي گازسوز پز و پخت وسايل   .28
  13782  هاي بخار ديگ   .29
  14735 رادياتورهاي فوالدي و آلومينيومي   .30

  6626- 2 انواع موتورسيكلت   .31

  4241- 2  )سوزدوگانهديزلي و–بنزينيسبك (خودروهاي   .32
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 ،يساختمان ،يآالت راهساز نيو ماش نيسنگ مهيو ن نيسنگ يخودروها يزليد يموتورها   .33
   يو كشاورز يمعدن

8361  

  16495 تلويزيون   .34

  ممنوع مي باشد .  Bجدول با رتبه انرژي پايين تر از  16تا  1واردات لوازم و تجهيزات برقي مشخص شده در رديف هاي   : 1ياد آوري 
لذا ارائه مدارك در آن مستتر است  B و A بوده و رتبه بندي (energy star) از نوع تاييديبرچسب مصرف انرژي تجهيزات اداري  : 2ياد آوري 

(يا نمايش بر روي دستگاه) و نصب  10641 -  4،3،2،1 ايران به شماره ملي هايآزمون با معيار هاي مندرج در استاندارد در حد مطابقت نتايج
  .صدور مجوز ترخيص و اعالم به مبادي ورودي كفايت مي نمايد براي energy star برچسب

گذاري كاال محسوب مي شود و بايد بر روي كاال نصب شود (برچسب انرژي بايد بر اساس استاندارد ملي برچسب انرژي جزء  نشانه  : 3ياد آوري 
  مربوطه و بدون حك لوگوي سازمان ملي استاندارد ايران در آن باشد).
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  همراه داشته باشند فارسي (يا انگليسي) دستورالعملكه بايد  وارداتي فهرست كاالهاي

يف
رد

 

  ضوابط  شماره تعرفه نام كاال

  دستورالعمل فارسي  *  7321   بخاري اجاق گاز فردار، منقل، اجاق طبخ (همگي يا سوخت انواع گاز)  1

  دستورالعمل فارسي  *841451  انواع پنكه و هواكش  2

  دستورالعمل فارسي  84181000  هاي خارجي جداگانه يخچال فريزر خانگي مجهز به درب  3

  دستورالعمل فارسي  84182100  يخچال خانگي از نوع تراكمي  4

  دستورالعمل فارسي  84182200  يخچال خانگي از نوع جذيي  5

  84501200  انواع ماشين رختشويي خانگي  6

84501100  

  دستورالعمل فارسي

  دستورالعمل فارسي  84521000  چرخ دوزندگي از نوع خانگي   7

8 -1  

8 -2  

  انواع الكتروموتور 

  ژنراتور 

  يا انگليسي  دستورالعمل فارسي  *8501

  دستورالعمل فارسي  *8504  منبع تغذيه رايانه  9

  دستورالعمل فارسي  85091000  انواع جاروبرقي  10

  دستورالعمل فارسي  85094000  گير سبزي گيري، آب كن، آبميوه آسياب، مخلوط  11

  دستورالعمل فارسي  85101000  تراش، ماشين موزني ريش  12

  دستورالعمل فارسي  *851610  ور برقي هاي غوطه كن هاي فوري يا مخزني برقي و گرم كن آبگرم  13

  دستورالعمل فارسي  *851621  كننده مخزني رادياتور گرم  14

  دستورالعمل فارسي  85163100  كن مو خشك  15

  دستورالعمل فارسي  85163200  هاي آرايش مو دستگاه  16

  دستورالعمل فارسي  85163200  كن دست هاي خشك دستگاه  17

  دستورالعمل فارسي  85164000  اتو برقي  18

  دستورالعمل فارسي  85165000 ) ميكرويوOVEN فر (  19

  دستورالعمل فارسي  85166000  دهنده پزها و تفت هاي برقي، كباب ها، كتري پزها، اجاق خوراك  20

  دستورالعمل فارسي  85167100  يا چاي كن قهوه هاي درست دستگاه  21
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  باشند. مشمول ضوابط فني ارائه دستورالعمل مي فوقكاالهاي مشخص شده در جدول فقط  ستاره دار، از شماره تعرفه هاي *  

اندارد براي آندسته از كاالهاي مشروحه در جداول فوق كه مشمول مقررات استاندارد اجباري مي باشند ،  مطابقت كاال با ويژگي هاي مندرج در اسـت يادآوري : 
  .مربوطه و ضوابط فني اعالم شده اجباري است

  دستورالعمل فارسي  Toasters(  85167200كردن نان ( هاي برشته دستگاه  22

23  
گردان (دك صفحه)، پخش صوت صـفحه، پخـش صـوت كاسـت و      صفحه

هاي پخش صورت، توأم نشده با دستگاه ضبط صـوت (انـواع    ساير دستگاه
  دستگاه پخش صوت)

  دستورالعمل فارسي  *8519

24  
ها ضبط صـوت، حتـي تـوأم     دستگاه ضبط نوار مغناطيسي و ساير دستگاه

  شده با دستگاه پخش صوت (دستگاه ضبط و پخش نوار مغناطيسي)
  دستورالعمل فارسي  *8520

25  
 Videoدستگاه ضبط يا پخش ويديو حتي توأم شده با يك ويدئو تيـونر ( 

tuner(دستگاه ضبط پخش ويدئو) (  
  فارسيدستورالعمل   *8521

26  
دستگاه گيرنده براي راديو تلفن، راديو تلگراف يا پخش راديوي حتي تـوأم  
شده در يك محفظه با دستگاه ضبط يا پخش صوت يـا بـا سـاعت (انـواع     

  راديو و راديو ضبط و پخش صوتي)
  دستورالعمل فارسي  *8527

يـا  هاي تلويزيوني حتي توأم شده با دستگاه گيرنده پخش راديويي  دستگاه  27
با دستگاه ضبط يا پخش صوت يا تصوير، مانيتور ويديويي و پروژكتورهـاي  

  ويدئويي
  دستورالعمل فارسي  *8528

  دستورالعمل فارسي  *8481  انواع شيرآالت (بهداشتي، ساختماني و گازسوز)  28

  )Scannerچاپگر ـ اسكنر (  29
84716060  

84716090  
  دستورالعمل فارسي يا انگليسي

  دستورالعمل فارسي يا انگليسي  84713020  همراه (نوت بوك)رايانه   30

  دستورالعمل فارسي يا انگليسي  Server(  84713090سرور (  31

  دستورالعمل فارسي   *9009  انواع فتوكپي  32


