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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 هدف -1

 مشمول صادراتي كاالهای انطباق تعيين روش های ارزيابي شيوه نامههدف از تدوين اين 

 مي باشد.استاندارد اجباری  مقررات رعايت

 دامنه کاربرد -2

كاربرد اجباری  استاندارد مقرراترعايت  مشمول صادراتي یكاالها يبرای تمامشيوه نامه اين 

 دارد.

 مسئولیت اجرا -5

های بازرسي و شركت هااستان ادارات كل استاندارد بر عهدهنامه  وهيشمسئوليت اجرای اين 

دفتر ارزيابي كيفيت بر عهده آن نظارت بر حسن اجرای  بوده و كاال تاييد صالحيت شده

 مي باشد كاالهای صادراتي و وارداتي 

 قوانین و مقررات ذیربط -4

     1996تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب قانون   4-1

 آن  اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات وآيين نامه   4-2

 آن  اجرايي قانون امور گمركي وآيين نامه   4-9

 وآيين نامه اجرايي آنمبارزه با قاچاق كاال و ارز  قانون   4-4

  عالي استانداردمصوبات شورای   4-5

 تعاریف-3

 : روندبکار مياصطالحات و /يا واژه ها با تعاريف زير نامه  وهيشدر اين 

 سازمان  1- 3

  باشد.مي رانياستاندارد ا يسازمان ملمنظور  

  رات استاندارد اجباریمقر مشمول صادراتی کاالهای  3-2

استاندارد  مقررات مشمول مصوبات شورای عالي استانداردكه بر اساس  صادراتي كاالهای

-از اين پس به جهت رعايت اختصار، كاالهای مشمول استاندارد ناميده مي گردندمي اجباری

رتال سازمان ملي استاندارد ايران وبر روی پ استانداردفهرست كاالهای صادراتي مشمول  د.نشو

 و واردات( قابل دسترس مي باشد.)قسمت صادرات  www.isiri.gov.irبه نشاني 

 کاالی کشاورزی   3-5

شامل : پسته و مغز پسته،  كشمش، زيره، زعفران، خرما و برگه شش قلم كاالی كشاورزی 

 زردآلو مشمول مقررات استاندارد اجباری مي باشند.

http://www.isiri.gov.ir/
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

  واحد اجرایی  3-4

 وها استاندارد استانادارات كل  دفتر ارزيابي كيفيت كاالهای صادراتي و وارداتي، منظور

و  تيقانون تقو 7ماده ذيل  11بند ) موضوع  تاييد صالحيت شده یكاال های بازرسيشركت

  .دنمي باش( 1996توسعه نظام استاندارد مصوب 

  صادرکننده  3-3

كه با مجوزهای  اشخاصيو ساير رت بازرگاني معتبر شخص حقيقي يا حقوقي دارای كامنظور 

 .نمايدمي صدور كاال اقدام به قانوني 

 صادرکننده برتر   3-1

با مدت  صادركننده برتر از سازمان ملي استاندارد نامهی كه موفق به اخذ گواهياهصادركنند

 .د گردمي عينماعتبار 

                                                                                                                             و ممتاز نمونه هصادرکنند 3-3

 سازمان توسعه تجارتاز  كه موفق به دريافت لوح تقدير در روز ملي صادرات ایهصادركنند

 . استايران شده 

 متقاضی  3-1 

جهت صدور كاالی  نامه انطباقبرای دريافت گواهي حقوقي است كهشخص حقيقي يا منظور  

 (، اقدام نمايد.وكالت نامه محضری ) با صادركننده قانوني نماينده به عنوانشخصا يا  ،موردنظر

 تقاضا نامه   3-9

 واحدبه خود تنظيم و  محمولهجهت صادرات كه متقاضي  انطباق ارزيابي درخواست كتبي

 .نمايدمي ارائهاجرايي 

  اتدرامحموله اظهار شده برای ص  3-10

عبارت است از كليه بسته های كاال كه مربوط به يک اظهارنامه حمل بوده و بايد از يک نوع 

 مشخص بوده و دارای كيفيت مشخص و يکساني باشد.

 گذاری محموله و عالمتمهار   3-11

با عالئم  ،برداریكه بعد از نمونه برای صادراتمهار كردن و عالمتگذاری محموله اظهار شده 

های محموله و پيشگيری بوسيله ابزار عالمتگذاری مناسب به منظور شناسايي بستهو مخصوص 
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

كه  گمركي اظهارنامهدارای  محموله هایاز هر نوع دخالت غيرمجاز در آن انجام مي گيرد. 

 ندارند.ی نيازی به مهار و عالمتگذار جهت ارزيابي انطباق ارجاع مي گردند،

  نمونه  3-12

، طبق استاندارد يا دستورالعمل نمونه برداری مورد ارزيابيقدار كااليي است كه از يک محموله م

 .های كل محموله برداشته مي شودمنظور انجام آزمون و تعيين ويژگيه ب مرتبط

 نمونه برداری  3-15

          مرتبططبق استاندارد يا دستورالعمل نمونه برداری مورد ارزيابي محموله تهيه نمونه از 

  مي باشد.

 بازرسی  3-14

فرايند يا تاسيسات و تعيين انطباق آنها با الزامات مشخص  محصول، بررسي طراحي محصول،

  ای )اظهار نظر تخصصي( مي باشد.شده يا با الزامات عمومي بر مبنای قضاوت حرفه

 ارزیابی انطباق   3-13

اثبات اينکه الزامات مشخص شده در رابطه با يک محصول، فرآيند، سيستم، شخص يا نهاد 

 برآورده شده است.

  1(COC) انطباق نامهگواهی  3-11

روش های ارزيابي انطباق و مقررات مربوطه، انطباق كاال با يکي از سندی است كه بر اساس 

 د.نمايگواهي مي را استانداردها يا مشخصات فني 

 مشخصات فنی   3-13

مراجع قانوني و يا ذيصالح كشور هدف توسط  كهبوده  كاالفني سندی است كه حاوی الزامات 

 سفارتو  هدفكشور  )يا مرجع مرتبط(اتاق بازرگاني: اعتباربخشي توسط از  پس و تائيد

/ سفارت كشور   وزارت امور خارجه ايران ايران در آن كشور، اداره سجالت جمهوری اسالمي

 صحه گذاری مي گردد. زرگاني مشترک ايران و كشور هدف هدف در ايران / اتاق با

 کاالی صادراتینامه ثبت گواهی 11 -3

نشان و  هدفنام صادر كننده ، كشور با  ی صادراتياست كه نشان دهنده ثبت كاال سندی

 تجاری مشخص در سازمان مي باشد.

                                                           
1
 - Certificate of Conformity 
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

   صادرات برگشتی  3-19

اظهار كشور  گمركات درشده و بازگردانده كشور استاندارد كه به  مشمول صادراتي هایمحموله

 د.نگردمي

   آزمایشگاه های قابل قبول :  3-20

 صادراتيآزمايشگاه هايي مي باشند كه نتايج آزمون صادره از سوی آنها در ارزيابي انطباق كاالی 

 مورد استناد قرار مي گيرد . اين آزمايشگاه ها عبارتند از :

 آزمايشگاه های مرجع در پژوهشگاه سازمان و يا ادارات كل استانها  5-21-1

كه توسط   ISO/IEC 17025و   ISO 17025آزمايشگاه های دارای گواهينامه   5-21-2

 ، تاييد صالحيت شده اند. 8(AB)يکي از نهاد های تاييد صالحيت 

آزمايشگاه هايي كه توسط سازمان  بر اساس روش اجرايي تاييد صالحيت  5-21-9

/ ر تأييد صالحيت 218/111آزمايشگاههای همکار و نظارت بر عملکرد  آنها  به شماره مدرک 

 شده اند.  

 :هدفآزمایشگاههای مورد قبول کشور  3-21

تاييد صالحيت  ،هدفكشور از طرف مرجع  ذيصالح  ي اطالق مي شود كه يبه آزمايشگاهها

 گرديده اند.

 ملی ایران کاالی فاقد نشان استاندارد 3-22

  مي باشند.استاندارد ملي ايران فاقد نشان  صادراتي كه مشمول استاندارد بوده ولي كاالهای

 

هرگاه اجرای استاندارد در مورد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد  13طبق ماده  3-25

توليد، تمركز، توزيع و اعالم شود پس از انقضای مهلت های مقرر،  اجباریكاالها و خدماتي، 

د و يا بدون تائيد سازمان، ممنوع است و ارگونه كاالها و خدمات بدون عالمت استانداين فروش

توليد كاالهای مشمول  بنابراينشود، قانون برخورد ميكاالهای مربوطه توقيف و با متخلف طبق 

بايد تحت  جهت صادراتاستاندارد و فاقد نشان استاندارد ملي)غير از كاالهای كشاورزی( 

نظارت اداره كل استاندارد استان محل توليد يا احدی از شركتهای بازرسي تاييد صالحيت شده 

 انجام شود. ،مجوز اداره کل استاندارد استان محل تولیدبا 

  
 

                                                           
2
 - Accreditation Body 
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 شرح اقدامات -1

 رند:يمي گقرار  ارزيابي انطباق  مورد زير روش هایكاالهای صادراتي به يکي از 

 انطباق بر اساس استاندارد ملی ایران  ارزیابی  1-1

 یملّ داردناستا نشان بابر اساس استاندارد ملی ایران  صادراتی کاالهایارزیابی انطباق   1-1-1

  ایران

 ،مي باشند معتبر استاندارد  نشاندارای پروانه كاربرد  كه 2-5موضوع بند برای صادرات كاالهای 

  . نمي باشد اداره كل استاناز  صادراتي انطباق گواهينامه نيازی به اخذ

توانند از طريق پايگاه مي نشان استانداردگمركات جهت احراز اصالت پروانه های كاربرد   -یادآوری 

يا استعالم از اداره كل استاندارد  و  WWW.ISIRI.GOV.IRاطالع رساني سازمان به آدرس 

  نمايند. اقدام 11111517يا سامانه پيامکي يا محل صدور پروانه  كاال محل صدور

نامه انطباق صادراتي برای اين كاالها، ادارات كل  ر صورت درخواست متقاضي جهت دريافت گواهيد

توانند پس از بررسي و احراز اصالت و اعتبار پروانه كاربرد نشان استاندارد ، نسبت به صدور گواهي مي 

 انطباق اقدام نمايند.

)غير  كه صادركننده بخواهد كاالی دارای نشان استاندارد را با نام تجاری متفاوتيدر صورتي : تبصره

صادر نمايد بايد نسبت به اعالم موضوع در اداره كل محل توليد  از نام تجاری مندرج در پروانه كاربرد(

 مجوز الزم را دريافت نمايد.اقدام نموده و با ارائه تعهد عدم استفاده از نام های تجاری ديگران ، 

ارزیابی انطباق کاالهای صادراتی بر اساس استاندارد ملی ایران بدون نشان استاندارد ملی   1-1-2

 ایران

كاالهای مشمول استاندارد و فاقد نشان استاندارد ملي)غير از كاالهای كشاورزی( بايد تحت توليد 

نظارت اداره كل استاندارد استان محل توليد يا احدی از شركتهای بازرسي تاييد صالحيت شده با 

 مجوز اداره كل استاندارد استان محل توليد انجام شود.

پس از دريافت درخواست مي تواند يا محل توليد حل صدور اداره كل استاندارد استان م  1-1-2-1

ندارد ملي ايران بر اساس استاو صدور گواهي انطباق محموله متقاضي نسبت به ارزيابي انطباق محموله 

 در سامانه صادرات و واردات اقدام  نمايند .

احاراز و محمولاه    كه انطباق كاالی صادراتي توسط اداره كل استان محل تقاضاا، درصورتي  1-1-2-2

تواناد پاس از دريافات تاييدياه     مهار و پلمپ شده باشد، اداره كل استاندارد استان محل صدور كاال مي

http://www.isiri.gov.ir/
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

و پس از بازرسي فيزيکي محموله و احراز انطباق مهار آن باا تاييدياه اساتان محال      استان محل تقاضا

 نامه انطباق اقدام نمايد.، نسبت به صدور گواهيتقاضا 

شركت های بازرسي كاال )تاييد صالحيت شده از  مراجعه به يکيتواند با ميمتقاضی  1-1-2-5

و دريافت گواهي بازرسي و ارائه آن به اداره كل استاندارد محل صدور كاال يا محل  توسط سازمان(

)يا بارگزاری گواهينامه بازرسي محموله توسط شركت بازرسي در سامانه صادرات و واردات  توليد كاال

 نمايد.  دريافت صادراتي نامه انطباق، گواهي سازمان(

هايي كه ويژگي های كاال مطابق با تواند برای محموله اداره كل استاندارد استان مي : 1تبصره 

بندی غير از آنچه كه در استاندارد ملي بستهريدار درخواست استاندارد ملي مربوطه مي باشند ولي خ

را داشته  ساخت ايران بر روی كاالو يا عدم درج  عدم درج نشان استانداردو يا   مربوطه ذكر شده

نامه انطباق با مشخصات فني )ويژگي های ذكر شده در استاندارد ملي مربوطه( صادر باشد، گواهي

 نمايد.

گيری آفالتوكسين بنا به درخواست صادركننده )مطابق برای پسته صادراتي آزمون اندازه : 2تبصره 

 شود. نتايج حاصله نبايد از حد تعيين شده توسط كشور خريدار بيشتر گردد. ( انجام مي4پيوست

ارزیابی انطباق کاالهای صادراتی بر اساس استاندارد تعیین شده توسط کشور هدف،    1-2

اظهار شده توسط مراجع  فنی ای بین المللی مورد قبول طرفین، مشخصاتاستاندارده

 کشور هدف صالحیذ ایو  یقانون

)غير از كاالهای كشاورزی( بايد تحت استاندارد مليفاقد نشان  و توليد كاالهای مشمول استاندارد

با يا احدی از شركتهای بازرسي تاييد صالحيت شده  محل توليد نظارت اداره كل استاندارد استان

مبني بر پذيرش  8انجام شود و تعهدنامه پيوست  ،مجوز اداره كل استاندارد استان محل توليد

 تکميل و ارائه گردد.عدم عرضه كاالی توليدی در داخل كشور نيز مسئوليت و 

 استاندارد تعیین شده توسط کشور هدف  بر اساسکاالهای صادراتی ارزیابی انطباق    1-2-1

استاندارد كشور هدف ، صادركننده بايد براساس  بر اساسبرای صادرات كاالهای مشمول استاندارد 

 ادارات كل استاندارد استانو  تهيهدرخواست كتبي خريدار، كاال را مطابق استاندارد درخواست شده 

 د:ننمايمي  اقدام صادراتي گواهي انطباق به طرق زير نسبت به صدور

، پس از دريافت درخواست يا محل توليد كاال اداره كل استاندارد استان محل صدور كاال 1-2-1-1

)ذكرشده استاندارد تعيين شده توسط كشور هدف  متقاضي نسبت به ارزيابي انطباق محموله بر اساس

  نمايد.مي در درخواست كتبي خريدار( اقدام 
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توساط   ،شده كشاور هادف   نييبر اساس استاندارد تعكه انطباق كاالی صادراتي  درصورتي 1-2-1-2

و محموله مهار و پلمپ شده باشد، اداره كل استاندارد استان محال   اداره كل استان محل تقاضا، احراز

بازرساي فيزيکاي محمولاه و احاراز      از و پاس  تواند پس از دريافت تاييديه استان مبادا صدور كاال مي

 ، نسبت به صدور گواهينامه انطباق اقدام نمايد. هار آن با تاييديه استان محل تقاضاانطباق م

تواند با مراجعه به يکي از شركت های بازرسي كاال )تاييد صالحيت شده توسط متقاضي مي 6-2-1-9

، تقاضاا سازمان( و دريافت گواهي بازرسي و ارائه آن به اداره كل استاندارد محل صدور كاال ياا محال   

 نامه انطباق صادراتي دريافت نمايد. گواهي

 استانداردهای بین المللی مورد قبول طرفین بر اساس کاالهای صادراتی ارزیابی انطباق    1-2-2

نسبت به  يدرخواست متقاض افتياداره كل استاندارد استان محل صدور كاال، پس از در 6-2-2-1

 نمايد.  اقدام مي، نيمورد قبول طرف يالملل نيب یاستانداردهاانطباق محموله بر اساس   يابيارز

مورد قبول  يالملل نيب یبر اساس  استانداردها يصادرات یانطباق كاال كه يدرصورت  6-2-2-2

، توسط اداره كل استان محل تقاضا، احراز و محموله مهار و پلمپ شده باشد، اداره كل نيطرف

استان مبدا ، نسبت به صدور  هيدييتا افتيتواند پس از دري ماستاندارد استان محل صدور كاال 

 .ديماانطباق اقدام ن نامهيگواه

تواند با مراجعه به يکي از شركت های بازرسي كاال )تاييد صالحيت شده ميمتقاضی  6-2-2-9

محل توسط سازمان( و دريافت گواهي بازرسي و ارائه آن به اداره كل استاندارد محل صدور كاال يا 

 نامه انطباق صادراتي دريافت نمايد. توليد كاال ، گواهي

 .وير كامل استاندارد موردنظر مي باشدتص متقاضي ملزم به ارائه، اداره كلدرخواست  يادآوری: درصورت

 

فنی اظهار شده توسط مراجع قانونی مشخصات  بر اساسکاالهای صادراتی ارزیابی انطباق    1-2-5

  هدفو یا ذیصالح کشور 

در اين روش اداره كل استاندارد استان پس از دريافت مدارک و اقدامات زير ، حسب مشخصات فني 

)مشخصات فني مي تواند توسط طرفين كشور هدف  صالحيذ ايو  ياظهار شده توسط مراجع قانون

صدور قرارداد اظهار و توسط مراجع قانوني و يا ذيصالح كشور هدف نيز تاييد گردد.(  نسبت به 

 گواهينامه انطباق اقدام مي نمايند:
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درخواست متقاضي به همراه فرم تکميل شده مشخصات فني كه توسط باالترين دريافت   1-2-5-1

 مقام مجاز امضاء و ممهور گرديده است.

دريافت قرارداد معتبر با خريدار خارجي معتبر و اعتباربخشي شده توسط اتاق بازرگاني   1-2-5-2

سفارت جمهوری اسالمي ايران در آن كشور و وزارت امور خارجه ايران / سفارت كشور  كشور هدف ، 

 هدف در ايران / اتاق بازرگاني مشترک ايران و كشور هدف ، كه بايد دارای حداقل اطالعات زير باشد:

 به زبان فارسي و يا انگليسي ، -1

 مشخصات و آدرس  خريدار و فروشنده،    - 2

)درصورت لزوم(، نام تجاری كاال و حدود مجاز قابل پذيرش آنها توسط  نام كاال، مدل -9

 خريدار،

مقدار و حجم كاال و مدت اجرای قرارداد جهت ارسال تدريجي )در صورت لزوم ( به كشور   -4

 هدف،  

 امضاء طرفين قرارداد،  -5

 دارای صالحيتبررسي درخواست متقاضي توسط اداره كل يا احدی از شركتهای بازرسي   1-2-5-5

متمايز نمودن محصول توليدی مطابق با مشخصات فني طبق درخواست خريدار با ساير  1-2-5-4

محصوالت قابل عرضه در بازار داخل كشور و  تعهد عدم عرضه كاالی توليدی بر اساس مشخصات فني 

 در داخل كشور )مطابق فرم پيوست(

انطباق محصول با مشخصات فني ذكر شده توسط شركت بازرسي با نمونه برداری و آزمون   1-2-5-3

 واحد توليدی را بررسي مي نمايد و در صورت انطباق برای آن گواهي بازرسي )انطباق( صادر مي نمايد. 

در صورت تشخيص اداره كل استاندارد استان با توجه به حساسيت كاال و ميزان تناژ تبصره  :  

 واحد توليدی مقيم باشد.  محصول صادراتي، شركت بازرسي مي تواند در

صدور گواهي انطباق محموله های صادراتي بر اساس گواهي ثبت مشخصات فني توسط  1-2-5-1

 اداره كل استاندارد استان محل توليد يا اداره كل استاندارد گمرک خروجي كاال

چنانچه فرآيند ارزيابي انطباق بطور كامل توسط اداره كل استاندارد استان انجام پذيرد، نيازی  تبصره:

 به ارائه گواهي بازرسي نمي باشد. 
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   ارزیابی انطباق کاالی صادراتی بر اساس گواهی نامه ثبت کاالی صادراتی   1-5

اصل  هيبا ارا توانندمياند، گرديده گواهي نامه ثبت كاالی صادراتيكه موفق به اخذ  يصادركنندگان

اداره كل استاندارد است  يهي. بدندينما افتيانطباق در يكل استاندارد استان گواه هادار به نامهيگواه

به صورت موردی از محموله های در هنگام صدور كاال تواند مياستان جهت اعمال نظارت عاليه 

نتايج آن را در سابقه صادركننده درج و در صورت مغايرت مونه برداری و آزمون انجام و صادراتي، ن

 .نمايدمذكور اقدام  نامهيهگوا دينسبت به عدم تمدو نموده ضبط گواهينامه اقدام  يا نسبت به ابطال و

 گردد.مي سازمان گزارش  يو واردات يصادرات یكاالها تيفيك يابيبه دفتر ارز یموارد مردوددرضمن 

مشخصات فني يادآوری: شرايط اخذ گواهي نامه ثبت كاالی صادراتي ، نحوه اعتبار بخشي به 

 مي باشد. 8شده و فرم گواهي نامه ثبت كاالی صادراتي طبق پيوست اظهار

 صادراتویژه ارزیابی انطباق کاالی صادراتی دارای نشان استاندارد  1-4

 ویژهنشان گواهي نامه ثبت كاالی صادراتي گرديده و اجازه حک كه موفق به اخذ  يصادركنندگان

كل  هادار به نامهياصل گواه هيبا ارا توانند، مي دريافت نموده اندرا بر روی كاالهای خود  صادرات

اداره كل استاندارد استان جهت اعمال است  يهي. بدندينما افتيانطباق در ياستاندارد استان گواه

نمونه برداری و  موردی از محموله های صادراتي،صورت ه تواند در هنگام صدور كاال بنظارت عاليه مي

آزمون انجام و نتايج آن را در سابقه صادركننده درج و در صورت مغايرت نسبت به ابطال و يا ضبط 

به  یموارد مردوددرضمن . نمايدمذكور اقدام  نامهيهگوا دينسبت به عدم تمدگواهينامه اقدام نموده و 

 گردد.مي سازمان گزارش  يو واردات يصادرات یكاالها تيفيك يابيدفتر ارز

 مي باشد. 8طبق پيوست  صادراتویژه نشان استاندارد يادآوری: شرايط اخذ 

 ارزیابی انطباق براساس گواهینامه صادرکنندگان برتر   1-3

صادركنندگاني كه موفق به اخذ گواهينامه صادركننده برتر از دفتر ارزيابي كيفيت كاالهای صادراتي و 

)يا ادارات كل استاندارد استان  با ارايه اصل گواهينامه بهگردند  يا ادارات كل استاندارد استانيوارداتي 

نسبت به مشاهده مشخصات مندرج در گواهينامه بر روی پرتال سازمان توسط اداره كل استاندارد ( 

بديهي است ادارات كل استاندارد استانها پس از  .دريافت گواهينامه انطباق صادراتي اقدام نمايند

ری نموده و نتايج را ها نمونه برداتوانند بصورت موردی از محمولهصدور گواهينامه انطباق صادراتي مي

در سوابق عملکردی صادركننده ثبت و موارد مردودی را به دفتر ارزيابي كيفيت كاالهای صادراتي و 

 وارداتي سازمان گزارش نمايند تا نسبت به عدم تمديد گواهينامه مذكور اقدام گردد.



28 

11 

 

 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 مي باشد. 7شرايط اخذ گواهينامه برتر بر اساس پيوست  یادآوری :

  و ممتاز صادرات توسط صادر کنندگان نمونه  1-1

مورد  اعالم سازمان توسعه تجارت ايران ي كه براساسصادركنندگان نمونه برای صادرات محصوالت 

 انطباق ندارند. اخذ گواهي، نيازی به باشندتائيد مي
 

 صادرات برگشتی   1-3

به كشور برگشت  به هر دليليادارات كل استاندارد استان ها در خصوص محموله های صادراتي كه 

 داده شده  و در گمركات ورودی اظهار گرديده اند، بايد بر اساس شرايط زير اقدام نمايند:

 دريافت مدارک گواهينامه صادراتي اوليه )جهت خروج از كشور(  1-3-1

 (6تکميل چک ليست مربوط به كاالهای صادراتي برگشتي )پيوست شماره   1-3-2

و در پس از آزمون  ، دارای نشان استاندارد فسادپذيربرگشتي كاالهای صادراتي در خصوص   1-3-5

 .، اجازه ورود داده مي شود مطابقت با استاندارد ملي صورت 

و  دارا بودن عالمت استاندارد در خصوص كاالهای صادراتي برگشتي فسادناپذير، در صورت 1-3-4

 .داده مي شوداجازه ورود رعايت نمودن شرايط هنگام صدور ، 

داخل  اجازه ورود به ،د ملي نباشدمطابق استاندار كاالی صادراتي برگشتيدر صورتي كه   1-3-3

ولي اگر امکان اصالح كاال در واحد توليد كننده آن وجود داشته باشد در صورت  كشور را ندارد

موافقت اداره كل استاندارد محل ورود)گمرک كاالی بازگشتي( و هماهنگي با اداره استاندارد محل 

توليد كاال تحت نظر احدی از شركتهای بازرسي معرفي شده توسط اداره كل استاندارد محل ورود به 

 ليدی انتقال داده مي شود و فرايند اصالح انجام مي گردد.واحد تو

ولي برای واردات  برای صادرات نبوده یمقررات استاندارد اجبار تيمشمول رعاكاالهايي كه  1-3-1

 مشمول استاندارد اجباری مول قرار دارند، در هنگام بازگشت مانند كاالی وارداتيجزء كاالهای مش

قابل توزيع در بازار داخل كشور مشخصات آن با مشخصات كاالی توليدی ند و بايد كليه مي شو

 يکسان باشد.

 صادرات مجدد کاالی وارداتی  1-1

در صادرات محموله های دارای گواهينامه انطباق وارداتي، اداره كل استاندارد استان مي تواند مشروط 

توسط كارشناسان استان و يا شركت های بازرسي در هنگام ورود به احراز حفظ مشخصات قبلي كاال 



28 

12 

 

 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

تاييد صالحيت شده و با استناد به گواهينامه انطباق محموله وارداتي نسبت به صدور گواهينامه 

 انطباق صادراتي اقدام نمايد.

سازمان ملي استاندارد هيچ گونه مسئوليتي در خصوص صادرات كاالهای وارداتي  یادآوری:

 تاندارد مربوطه( به ساير كشورها را ندارد.مرجوعي)نامنطبق با اس

 موقت  صادراتکاالهای  9 -1

 بايدمشمول استاندارد خروج موقت صادراتي ارزيابي انطباق كاالی  برای ،صورت ارجاع گمرک در

 اقدام گردد.نامه  وهيشطبق اين 

 صادرات کاالهای حاصل از ورود موقت  1-10

بايد طبق ارزيابي انطباق كاالی مشمول استاندارد صادراتي ورود موقت،  برایدر صورت ارجاع گمرک، 

 اقدام گردد.نامه  وهيشاين 

 صادرات خودرو  1-11

خودروهای  مشخصاتدرخصوص صادرات خودرو دارای تاييد نوع، پس از بررسي و تاييد مطابقت 

ادارات كل نسبت به صدور ، با مشخصات اعالم شده در فهرست خودروهای دارای تاييد نوعاظهار شده 

 انطباق اقدام نمايند. گواهي

يک و برای ساير كاالها  5اعتبار گواهينامه های كاالهای كشاورزی طبق جدول پيوست  مدت  12 -1 

مديركل  بنا به تاييدو در پايان مدت اعتبار، در صورت درخواست تمديد ،  مي باشد ماه

 .گرددمي استاندارد استان، اقدام مناسب معمول 

 صادرات از طریق مرزهای هوایی   1-15

و مصنوعات فلزات  شود )غير از زعفرانكاالی مشمول استاندارد كه از طريق مرز هوايي صادر مي

 انطباق با استاندارد ملي مربوطه ندارند.   ( نيازی به ارايه گواهي بهاگران

ملي ايران و يا استاندارد كشور  درخصوص صادرات مصنوعات طال، تعيين عيار براساس استاندارد -

 انگ گذاری وجود ندارد. جهت هدف كافي بوده و الزامي

 غیر از روغن موتور (   صادرات از طریق اعتبار اسنادی )  1-14

موتور ( گيرد )غير از روغن كاالهای صادراتي مشمول استاندارد كه از طريق اعتبار اسنادی صورت مي 

 انطباق با استاندارد ملي مربوطه ندارند.    نيازی به ارايه گواهي
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 صادرات با هدف بازاریابی و شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور   1-13

كاالهای صادراتي مشمول استاندارد كه برای بازاريابي يا شركت در نمايشگاههای خارج از كشور با 

انطباق با استاندارد ملي مربوطه  گواهي شوند نيازی به اخذتاييد سازمان توسعه تجارت ايران صادر مي

 ندارند.

 صادرات بنزین 1-11

 :در خصوص صادرات بنزين توسط شركتهای تابعه وزارت نفت موارد ذيل بايد رعايت گردد

صادرات فراورده ها و مشتقات نفتي ، موارد اعالم  45طبق فصل چهارم دستورالعمل ماده   1-11-1

صادرات محموله هايي است كه مستقيماً توسط شركت ملي پااليش شده در وحدت رويه صرفاً شامل 

و پخش فرآورده های نفتي ايران و يا نماينده تام االختيار آن اظهار مي گردد. لذا صادرات توسط 

اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر كه اقدام به خريد بنزين از بورس نموده اند مشمول اين وحدت رويه 

اقدامات الزم در  45نفتي بايد طبق فصل پنجم دستورالعمل ماده  نبوده و مطابق ساير مشتقات

 .خصوص نمونه برداری و ارسال آن به كارگروه تعيين ماهيت فرآورده های نفتي بعمل آيد

شركت ملي پااليش و پخش موظف است نسبت به ارائه آناليز كامل محموله شامل دانسيته،  1-11-2

ک، درصد متانول، فشار بخار و روند تقطير اتمسفريک با مهر و عدد اكتان، گوگرد كل، درصد آروماتي

 .امضاء اقدام نمايد

و پخش تکميل و با مهر و امضا آن   توسط شركت ملي پااليش بايد (9 پيوست)تعهد نامه  1-11-5

 .شركت ارائه گردد

آزمون ارسال يک نمونه به صورت تصادفي از محموله برداشته و به آزمايشگاه همکار جهت  1-11-4

شود. مطابقت و يا عدم مطابقت آن با آناليز اعالمي بدون نياز به ارسال به كارگروه تعيين ماهيت 

  .فراورده های نفتي بررسي شود

نتيجه آزمون چه در صورت داشتن انطباق و چه در صورت مشاهده عدم انطباق با آناليز   1-11-3

كت ملي پااليش و پخش اعالم شده و رونوشت آن به دفتر بايد كتباً توسط اداره كل استاندارد به شر

ارزيابي كاالهای صادراتي و وارداتي ارسال گردد. ضمنا خللي در صادرات فراورده های اصلي كه از 

 .سوی شركت ملي پااليش و پخش و يا نمايندگان رسمي ايشان انجام مي شود حادث نگردد

 

 سایر  1-13

های صادره در مدت اعتبار آن موكول به احراز شرايط گواهينامهپذيرش درخواست تغيير مقصد  - 

 باشد.حسب ضوابط و مقررات مربوطه مي

های صادراتي موكول به داشتن كارت نامهپذيرش درخواست تغيير نام صادر كننده در گواهي -

 بازرگاني معتبر و درخواست رسمي طرفين و اقدام با رعايت ساير مقررات مي باشد.
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 انجام فرآیند ارزیابی انطباق در سامانه صادرات و واردات سازمان   1-11

 گيرد: های ذيل صورت مي به روش انجام فرآيند ارزيابي انطباق در سامانه صادرات و واردات سازمان

 طباق قبل از اظهار کاال در گمرکارزیابی ان  1-11-1
 

 ارزیابی انطباق قبل از اظهار کاال در گمرک  توسط اداره کل   1-11-1-1 

در اين روش براساس درخواست متقاضي و قبل از اظهار در گمرک، محموله توسط اداره كل بررسي و  

گيرد، با ثبت فرآيند در سامانه مذكور  های ارزيابي انطباق، مورد ارزيابي قرار مي براساس يکي از روش

 گردد. اس شماره درخواست، گواهي انطباق صادر ميبرای متقاضي بر اس

پس از اظهار كاال در گمرک  و مشخص شدن شماره اظهارنامه محموله ، اداره كل با فراخواني اطالعات  

اظهارنامه با مرتبط كردن فرايند ارزيابي با شماره درخواست ) ارزيابي انجام شده( نسبت به تکميل 

 شود. يگمرک منعکس م يکيبه سامانه الکترون جهينتفرايند اقدام و در صورت تاييد، 
 

کاالی صادراتی  ارزیابی انطباق قبل از اظهار کاال در گمرک توسط احدی از شرکتهای بازرسی 1-11-1-2

 تایید صالحیت شده

 یاز شركتها یاحدمحموله توسط  با درخواست متقاضي در گمرک،كاال در اين روش  قبل از اظهار 

های ارزيابي انطباق، مورد ارزيابي قرار  اساس يکي از روش شده بررسي و بر تيصالح تاييد يبازرس

 گيرد و گواهينامه بازرسي محموله صادر و در سامانه بارگذاری مي گردد.  مي

پس از اظهار كاال در گمرک  و مشخص شدن شماره اظهارنامه محموله ، اداره كل با فراخواني اطالعات 

گواهينامه بازرسي نسبت به تکميل فرايند اقدام و در صورت  اظهارنامه با مرتبط كردن فرايند ارزيابي با

 .شود يگمرک منعکس م يکيبه سامانه الکترون جهينتتاييد، 
 

 ارزیابی انطباق بعد از اظهار کاال در گمرک:   1-11-2

در اين روش پس از اظهار محموله صادراتي توسط متقاضي، اطالعات اظهارنامه در سامانه فراخواني شده 

به سامانه  جهينت د،ييو در صورت تاهای ارزيابي انطباق، ارزيابي صورت مي گيرد  و بر اساس يکي از روش

 .شود يگمرک منعکس م يکيالکترون
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 بایگانی سوابق -3

و همچنين  يو واردات يصادرات دفتر ارزيابي كيفيت كاالهایدر  نامه وهيشكليه مدارک مربوط به اين 

 ادارات كل استاندارد استانها بايگاني مي شود.

 گیرندگان نسخ - 1

 مانرياست سازمان، معاونت ها و كليه مديريت های واحد های ستادی و ادارات كل استاني ساز

 پیوست ها -9

 تقاضا نامه ارزيابي انطباق محموله صادراتي – 1پيوست شماره  -9-1

 انطباق صادراتي نامهگواهي – 2پيوست شماره  -9-2

 Certificate of conformity  - 9پيوست شماره  -9-9

 TEST REPORT FOR AFLATOXIN – 4پيوست شماره  -9-4

 حداكثر مدت اعتبار گواهينامه های انطباق كاالهای كشاورزی  – 5پيوست شماره  -9-5

 چک ليست مربوط به كاالهای صادراتي برگشتي – 6پيوست شماره  -9-6

 شرايط صدور و تمديد گواهينامه صادركننده برتر – 7پيوست شماره  -9-7

و دريافت نشان استاندارد ويژه  ی صادراتيثبت كاال نامهيصدور گواه نديفرا – 8پيوست شماره  -9-8

 اظهار نامه انطباق محصول ، فرم فرم گواهينامه ثبت كاالی صادراتي وچک ليست صادرات، 

 فرم تعهدنامه بنزين صادراتي – 9پيوست شماره   -9-9

 فهرست كاالهای صادراتي مشمول استاندارد اجباری –11پيوست شماره  -9-11

 

 مدارک منسوخ و باطل شده  -10

و  1978مورخ آذز ماه  د/95/116شماره  دستورالعملبا تصويب اين مدرک كليه بخشنامه های مغاير، 

 ين مدرک جايگزين آن مي شود.منسوخ و ا (17/11/1979)مورخ  تجديد نظر اول آن
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 1پیوست شماره 
 )تقاضا نامه ارزيابي انطباق محموله صادراتي( 
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 تقاضا نامه ارزیابی انطباق محموله صادراتی 

 شماره :                                                                                1برگه شماره   

 تاریخ :                        تقاضا نامه  ارزیابی انطباق )محموله صادراتی (                  
 نام متقاضي : 

 تاريخ اعتبار كارت بازرگاني :               شماره و محل صدور كارت بازرگاني :              

  نشاني و شماره تلفن متقاضي )حقيقي و حقوقي(:

 

 ...........................مدیرکل محترم استاندارد استان / مدیرعامل محترم شرکت بازرسی 

 ضي فرمائيد . تخواهشمند است نسبت به ارزيابي انطباق  كاال/كاالهای مشروحه ذيل دستور به اقدام مق  

 نام كاالها :  -1

 تعداد بسته ها :   -2

 كيسه           جعبه            بشکه           ساير           نوع بسته بندی :           كارتن   -9

 كيلوگرم           وزن ناخالص :                      -4

 كيلوگرم           وزن خالص :                      -5

 ارزش كاال به ريال  -6

 ارزش كاال بر اساس نرخ پيمان سپاری به دالر :  -7

 عالمت يا نام تجاری :  -8

 شماره سری ساخت :  -9

 شماره قبض انبار / كوتاژ :                                    تاريخ:   -11

 مرز خروج :   -11

 مقصد :   -12

 تاريخ انقضا كاال :  -19

 محل رويت كاال :   -14

 نام متقاضي :                                          

  تاريخ :                                                                         مهر و امضاء :    
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 

 

 

 

 2پیوست شماره 
 ي (انطباق صادرات نامهیگواه)
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 ایران اسالمی جمهوری
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

 سازمان ملي استاندارد ايران

Iranian National Standards Organization (INSO) 

گواهینامه انطباق صادراتي    

Certificate of Conformity 
Ref :     شماره ثبت: 

Date:  

Certificate No.: 

Validity term : 

  

 

 :تاريخ صدور

 :گواهينامه  شماره

 :مدت اعتبار

 کیفی محموله زیر منطق با استاندارد ملی ایران به شمارهمشخصات 
Quality Characteristics Of the Following Consignment Complies With/ISIRI/Other Standard No 

 تجاری: عالمت -2
2-  Trade Mark : 

  
1- Commodity :  

 1- نام فرآورده  : 

3-  Type of Packages  :   : 3- نوع بسته بندی 

 تعداد بسته ها:-5
5- Number of Packages  : 4-  Serial No :  

 4- شماره سری :

 كيلوگرم   ناخالص   خالص  وزن هر بسته:   -6
6- Weight of each Package  :  Gross :                             Net:                                kg 

 كيلوگرم   ناخالص  خالص   محموله:وزن -7
7- Weight of Consignment   :  Gross :                                           Net:                                        Kg 

 اسنادی:شماره و تاريخ قرارداد يا اعتبار  -9
9-  Contract No./LC No. : 

  خروج:مرز   -8
8-  Exit Broder :  

 مقصد:  -11
11 - Destination  : 

 مهر:شماره پلمپ يا  -10
10-  Code of Seal :  

 مبداء:  -13
13 - Issued at : 

  استاندارد:درجه   -12
12-  Standard Grade :  

15-
  

 : اظهارنامه گمرکیشماره  -41 طبق اظهار )ريال( : الارزش كا
  

 

 :استان استاندارد مدیرکل
Standards General Bureau of 

Name: 
Position: 
Signature : 

  

 نام: 

 سمت: 

 امضاء: 

   توضيحات : -16

16-  Descriptions:                                                          

 .این گواهی بدون مهر برجسته و هرگونه خط خوردگی فاقد ارزش می باشد
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 

 

 

 

 3پیوست شماره 
 (Certificate of conformity) 
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 

 

 

 

 

 4پیوست شماره 
(TEST REPORT FOR AFLATOXIN ) 
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 

 

 

 

 5پیوست شماره 
 )حداکثر مدت اعتبار گواهینامه هاي انطباق کاالهاي کشاورزي(
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 حداكثر مدت اعتبار گواهينامه های انطباق كاالهای كشاورزی

 

 مدت اعتبار نام فرآورده ردیف 

 روز 61 پسته و مغز پسته 1

 روز 41 كشمش 2

 روز 61 زيره 9

 روز 91 خرما  4

 روز 61 زعفران 5

 روز 41 برگه زردآلو 6

 روز 61 چای  7
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 

 

 

 

 

 6پیوست شماره 

 ) چک لیست مربوط به کاالهاي صادراتي برگشتي(
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 چک لیست کاالی صادرات برگشتی
 نام صادركننده :  -1

 نام كاال : -2

 تعداد بسته ها :   -9

 كيلوگرم           وزن ناخالص :                      -4

 كيلوگرم            وزن خالص :                      -5

 عالمت يا نام تجاری :  -6

 مرز خروج كاال :  -7

 مرز بازگشت كاال : -8

 تاريخ انقضا كاال : -9

 اظهارنامه گمركيشماره   -11

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داليل اظهار شده از سوی صادركننده درخصوص برگشت كاال:
 

 داليل پذيرفته شده از سوی اداره كل درخصوص برگشت كاال:
 

 ..........................مدیر کل استاندارد استان    
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 7پیوست شماره 

 )شرايط صدور و تمديد گواهینامه صادرکننده برتر (
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 

 کننده برتر صادرنامه  صدور گواهی

 یبرا یگردد كه  مشمول استاندارد اجبارياعطا م صادراتي یصادركننده برتر به كاالها نامهيگواه

قلم  به ويژه شش ؛كاالها ينااستاندارد مي باشند. و فاقد پروانه كاربرد عالمت  نبوده داخل يدتول

استاندارد  يعال یكشمش، زعفران، برگه آلو و خرما( با توجه به مصوبه شورا يره،خشکبار )پسته، ز

 یاستاندارد برا یاجبار یمشمول اجرا شناخته شده و كشور يکبه عنوان محصوالت استراتژ

 اند.  يدهصادرات گرد

گردد كه؛ به طور مستمر حداقل  ياعطاء م يحقوق ياو  يقيبه افراد حق صادركننده برتر نامه گواهي

 ينهمچن ؛باشند يو مرجوع يتمورد نظر بدون هرگونه سابقه شکا یسه سال صادركننده كاال

شود  يمكه از سازمان توسعه تجارت انجام  يها طبق استعالم آن یسه سال جار يصادرات يانگينم

 يفيتك ياز صادرات محصوالت ب يریامر به منظور جلوگ ينا .گردد يها درج م نامه هيدر گوا

باشد و  يم نامه يدارندگان گواهگواهينامه  با توافق و استفاده از  نامه يصادركنندگان فاقدگواه

دارندگان باشند.  يمجاز به صادرات كاال با برند متعلق به خود م صادركنندگان برتر صرفاً

معاف  يو آزمون محموله به محموله  به ازاء هر اظهارنامه صادرات بازرسيمذكور از  یها نامه يگواه

ها محفوظ  ادارات كل استاندارد استان یرابكاال  يتصادف یبردار حق نمونه در عين حالوبوده 

 باشد. يم

 صادر کننده برتر ینامهصدور گواه یو مدارک الزم برا یطشرا

 :یپرونده متقاض یلتشک یو مدارک الزم برا یطاالف( شر

) مرتبط يه ويا صنف مركزی اتحاد رت ايران وياسازمان توسعه وتجاستاد مركزی از  نامه يمعرف -

 ادارات مربوط در شهر تهران مستقرند(

 سال 9داشتن برگ اظهار نامه گمركي صادراتي برای هرسال، به تفکيک هر كاال ) 2تصوير -

يک كاال ضروری مي باشد. در صورت عدم وجود صادرات  ينهدر زم جاریرممست يتفعال سابقه

 سابقه مستمر، تسهيل مورد نظر شامل متقاضي نمي گردد(.

  يصادرات یكاالع شدن مرجو شکايت و يا نداشتن سابقه -

 تصوير كارت بازرگاني و كارت ملي -

 تصوير آگهي تاسيس شركت ) با درج نام مديرعامل( -

 تجاری شركت ، ارائه عالمت و نام تجاری برای دريافت گواهينامه ضروری است.تصوير عالمت  -
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 ها: دستگاه یراز سا یضرور یها ( استعالمب

 مرجوع شدن كاال يا يتسابقه شکا -1

 ي، صنايع و معادن و كشاورزی ايران اتاق بازرگاندفتر مركزی دستگاه صادركننده: 

 9در  هر كدام از كاالهای مورد تقاضا مقدار صادرات ب(مرجوع شدن كاال، يا يتسابقه شکاالف( -2
 ير؛سال اخ

 يرانسازمان توسعه تجارت ادفتر مركزی خدمات بازرگاني  دستگاه صادركننده: 

 مرجوع شدن كاال يا يتسابقه شکا -9

  يرانا ياسالم یگمرک جمهوردفتر مركزی صادرات  دستگاه صادركننده: 

 ؛مرجوع شدن كاال يا يتسابقه شکا

مندرج در تقاضامه ) تعهد نامه( كه از   استان 5حداكثر  كل استاندارد  يرانمد دستگاه صادركننده:
 سوی متقاضي پيشنهاد شده است.

 :نیاز یشپ یمجوزها یر( ساج

 ؛(يشركت )حقوق يستاس يآگه 

 وزارت صنعت و معدن و تجارت دستگاه صادر كننده:

 ي و كارت ملي مديرعامل؛ كارت بازرگات 

 ي و سازمان ثبت احوال اتاق بازرگان دستگاه صادر كننده:

 ی معتبر متعلق به مديرعامل و يا شركت ؛ثبت عالمت تجار يآگه 

 يصنعت يتها و مالک دستگاه صادر كننده: سازمان ثبت شركت

   پيوست ........      (؛تعهدنامهتکميل فرم ( 

 استاندارد ملي سازمان دستگاه صادر كننده:

نامه صادر كننده برتری كه تاكنون در دفتر ارزيابي  الزم به يادآوری است اعتبار گواهي

كاالهای صادراتي و وارداتي صادر شده است به قوت خود باقي است و من بعد چنانچه 

صادركننده ای تقاضای خود را به هر يک از دفتر ارزيابي كيفيت كاالهای صادراتي و 



28 

32 

 

 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

تاندارد استانها ارائه نمايد اقدام در خصوص صدور گواهينامه برتر وارداتي و يا ادارت كل اس

 ميسر خواهد بود.

ادارات كل استاندارد استانها مي بايست پس از اخذ مدارک از متقاضي و انجام استعالمات 

مرتبط از سازمانهای ذكر شده، نسبت به احتساب حداكثر مقدار كاالی صادر شده توسط 

ال متوالي اقدام و ميزان سقف صادرات را تعيين نموده و مدارک متقاضي در يکي از سه س

 الزم را به دفتر ارزيابي كيفيت كاالهای صادراتي و وارداتي ارسال نمايند .

پس از طرح موضوع در كميته ستادی سازمان و تائيد مدارک ، شماره گواهينامه به آن 

 ل خواهد شد. اختصاص داده شده و به اداره كل استاندارد مربوطه ارسا

اداره كل استاندارد استان پس از دريافت فيش بانکي صدور گواهينامه ، اقدام به صدور آن  

طبق فرم پيوست شماره .....  نموده و پس از اخذ رسيد، اصل آنرا به متقاضي و يا نماينده 

 معتبر ارائه خواهد نمود.

كاالهای صادراتي و وارداتي و  الزم است تصوير گواهينامه صادره به  دفتر ارزيابي كيفيت

هركدام از چهار گمرک خروجي مندرج در متن گواهينامه كه به پيشنهاد متقاضي در آن 

 درج گرديده است ارسال و اعالم صدور گردد. 

 تمدید گواهینامه:

صادر كننده موظف است در هر بار استفاده از گواهينامه به منظور ثبت ميزان تسهيالت 

ظهر آن و نمونه برداری تصادفي از محموله ها نسبت به ارائه اصل آن به استفاده شده در 

 اداره كل استاندارد استان اقدام نمايد.                

اعتبار گواهينامه به مدت يک سال از تاريخ صدور و حداكثر تا سقف صادرات ساالنه مندرج 

 در متن مي باشد.

تايج آزمون حداقل دو بار نمونه برداری تمديد گواهينامه مشروط به تائيد مطابقت ن

تصادفي در طول سال از سوی اداره كل استاندارد استان های  مندرج در گواهينامه مي 

 باشد.
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 تعهد نامه انطباق با استاندارد

 

 ؛ نام و نام خانوادگی :  اينجانب

 مدیرعامل شرکت/ دفتر کار ) شخص حقیقی  یا حقوقی(:                                                              

 فرزند:

 شماره کارت ملی:

 شماره کارت بازرگانی:

 دارای شماره ثبت شرکت                                                       مورخ:

 آدرس شرکت/ دفتر کار:

 شماره تلفن و نمابر/ شرکت و یا دفتر کار:

  ( :                                                                                                                          E-MAILس اینترنتی )آدر

 گواهي وتعهد مي نمايم كه كاال/ كاالهای صادراتي با شرح ذيل :

 نام کاال:

 نام تجاری:

 شماره استاندارد:

 استان(: 4از مبادی گمرکی استانهای خروجی کاال) 

با استاندارد مربوطه انطباق دارد و بدينوسيله ضمن پذيرش مسئوليتهای مدني، كيفری، 

قانون تقويت و توسعه نظام  44تا 41انتظامي و عواقب ناشي از عدم انطباق كاال، به استناد مواد 

استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران، در كمال صحت، سالمت و اختيار اعالم ميدارم كه 

تاديه و تامين كليه خسارات اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از توليد و مصرف كاال، هرگونه 

 برعهده شركت و شخص اينجانب خواهد بود.  

                   

 

نام و نام خانوادگي                                  

 مديرعامل

 امضاء                                                                                                 
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 8پیوست شماره 

ی صادراتی و دریافت نشان استاندارد ویژه صادرات، چک لیست و فرم ثبت کاال نامهیصدور گواه ندیفرا(

 )نامه انطباق محصول اظهارگواهینامه ثبت کاالی صادراتی ، فرم 
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صادرات  ژهینشان استاندارد و افتیو در یصادرات یثبت کاال نامهیصدور گواه فرایند

(COER) 

كاالهای صادراتي مشمول  مصوبات يکصد و هفتمين اجالسيه شورايعالي استاندارد، 12طبق بند 

 اجرای مقررات استاندارد اجباری به يکي از طرق زير مورد ارزيابي انطباق قرار مي گيرند :

 بر اساس استاندارد ملي ايران  

 براساس استاندارد تعيين شده توسط كشور هدف  

 براساس استانداردهای بين المللي مورد قبول طرفين 

 سط مراجع قانوني و يا ذيصالح كشور هدفبر اساس مشخصات فني اظهار شده تو  

كيفيت كاالی صادراتي با انطباق جهت اجرای كارآمد مصوبه شورايعالي استاندارد، اطمينان از 

تسهيل در صادرات استاندارد يا مشخصات فني مورد قبول كشور خريدار )مقصد صادراتي( ، 

ير ضروری و كاهش هزينه های و جلوگيری از كنترلهای غ كاالهای مشمول استاندارد اجباری

، فرايند نشان استاندارد ايران نمي باشند نظارت، برای صادرات كاالهايي كه دارای پروانه كاربرد

ماده  العملربه استثنای فراورده های نفتي موضوع دستو)ي صادرات یثبت كاال نامهيصدور گواه

 به شرح ذيل مي باشد: (45

استاندارد ملی ایران )بدون  ی بر اساسصادرات یثبت کاالفرآیند صدور گواهینامه  -الف

،  استاندارد تعیین شده توسط کشور هدف ،درج نشان استاندارد ملی بر روی کاال(

مشخصات فنی اظهار شده توسط یا و  استانداردهای بین المللی مورد قبول طرفین

 مراجع قانونی و یا ذیصالح کشور هدف

توسط متقاضي به اداره كل استاندارد ی صادرات یثبت کاالگواهینامه ارائه درخواست دريافت  -1

 استان مبدا توليد كاال 

 معرفي متقاضي به احدی از شركتهای بازرسي دارای صالحيت -2

ارائه مدارک و مستندات )ذكر شده در چک ليست( به شركت بازرسي دارای صالحيت توسط  -9

 متقاضي

صادراتي( با مجوز  كاال بر اساس استاندارد يا مشخصات فني مورد قبول كشور خريدار )مقصد -4

 توليد مي شود. شركت بازرسي كاال دارای صالحيت اداره كل استاندارد استان و زير نظر 
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توليد شود، مشخصاتي متفاوت با استاندارد ملي ايران  با كاالی صادراتيتبصره :  در صورتي كه 

 باشد. متمايزآن بايد به گونه ای باشد كه از كاالی دارای نشان استاندارد ، نشانه گذاری 

 مربوطه يا مشخصات فني پس از توليد و انجام آزمون، در صورت انطباق كاال با استاندارد  -5

 گواهينامه بازرسي انطباق محصول صادر مي گردد.

گواهينامه بازرسي به همراه فايل اسکن شده از كليه مدارک و مستندات )از جمله متن  -6

 ل استاندارد استان ارسال مي گردد.استاندارد، نتايج آزمون و ...( به اداره ك

توليد كننده، تعهدنامه كتبي مبني بر عدم توزيع و فروش اين كاالها در داخل كشور را به اداره  -7

 .كل ارائه نمايند

گواهينامه  ي مدارک ارسالي از سوی شركت بازرسي و در صورت پذيرش،اداره كل پس از بررس -8

 .را صادر مي نمايد كاالیثبت 

ر گواهينامه اطالعات گواهي صادره به همراه رونوشت گواهي را جهت بارگزاری بر پس از صدو  -9

 روی پورتال سازمان به دفتر ارزيابي كيفيت كاالهای صادراتي و وارداتي ارسال مي نمايند.

در هنگام خروج كاال ، ادارات كل استاندارد در مبادی خروجي ، نسبت به صدور گواهي  - 11

 استناد به گواهينامه انطباق محصول صادراتي اقدام مي نمايند .انطباق محموله با 

بصورت در هنگام صدور كاال مي تواند  هياداره كل استاندارد استان جهت اعمال نظارت عال - 11

آن را در سابقه صادركننده درج و در  جيو آزمون انجام و نتا یاز كاال نمونه بردار همزمان يتصادف

 .دياقدام نما نامهينسبت به ابطال و ضبط گواه رتيصورت مغا

در صورت درخواست متقاضي و احراز استمرار شرايط هنگام صدور ثبت اوليه گواهي كاالی  - 12

صادراتي و سوابق مثبت در كنترلهای تصادفي، گواهينامه های صادره در سالهای آتي با مدت زمان 

 تمديد مي گردد.     دو سال

در صورت عدم وجود شركت بازرسي در يک استان يا تمايل اداره كل استاندارد استان،  یادآوری: 

 كليه مراحل فوق مي تواند توسط اداره كل استاندارد استان انجام شود.

برای ساير محموله ها كه صادر كننده تمايل به ثبت كاالی صادراتي نداشته باشد، كما في  -

به صورت جداگانه بر اساس استاندارد مورد قبول كشور مقصد يا  السابق ارزيابي انطباق هر محموله

انجام مي شود و در  مشخصات فني اظهار شده توسط مراجع قانوني و يا ذيصالح كشور هدف

 ( صادر مي گردد.NCR( يا عدم انطباق )COCانطباق )نهايت برای محموله ها گواهينامه 
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توسط مراجع قانونی و یا ذیصالح  مشخصات فنی اظهار شدهنحوه اعتبار دهی به  -ب

 کشور هدف

اتاق به مشخصات فني كاال اشاره شده و به تاييد ارائه قرارداد معتبر با خريدار خارجي كه در آن 

بازرگاني كشور هدف ، سفارت جمهوری اسالمي ايران در آن كشور و وزارت امور خارجه ايران / 

و حداقل حاوی برسد  مشترک ايران و كشور هدفسفارت كشور  هدف در ايران / اتاق بازرگاني 

 اطالعات زير باشد:

قرارداد بايد به زبان فارسي باشد و يا ترجمه آن كه توسط مراجع رسمي ترجمه شده ارائه  -1
 گردد.

 مشخصات و آدرس خريدار و فروشنده،     -2

دود مجاز قابل پذيرش نام كاال، مدل )درصورت لزوم(، نام تجاری كاال، مشخصات فني كاال و ح  -9
 آنها توسط خريدار،

مقدار و حجم كاال و مدت اجرای قرارداد جهت ارسال تدريجي )در صورت لزوم ( به كشور   -4
 هدف،  

 امضاء طرفين قرارداد،  -5

 ارائه تعهدات الزم مبني بر تاييد انطباق كاال با مشخصات فني و پذيرش مسئوليت های آن  -6

 بهامصنوعات فلزات گرانمربوط به مشخصات فنی نحوه اعتبار دهی به  -ج

 مشخصات كامل صادر كنندهدريافت   -1

اخذ تعهد نامه كتبي مبني بر اظهارات اعالمي درخصوص وزن وعيار مصنوعات گرانبهای مورد   -2

و در صورت احراز خالف ادعای   استفاده و همچنين پذيرش كليه مسئوليت های ناشي از آن

  صاحب كاال، اين حق برای سازمان ملي استاندارد جهت هر گونه اقدام قانوني محفوظ باشد

اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان طال، جواهر ، نقره و از  كننده مکلف استصادر  -9
و وزن را دريافت  ، جنس، نوع تاييديه عيار  وزارت صنعت معدن و تجارتاز  و سنگهای قيمتي

  . نمايد  و ارائه
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 نشان استاندارد ویژه صادرات

برای  19/6/1997مصوبات يکصد و دهمين اجالسيه شورای عالي استاندارد مورخ « 11»بر اساس بند 
توليد كاالهای صادراتي مطابق با استانداردهای بين المللي يا استانداردهای مورد قبول سازمان ملي 
استاندارد ايران يا استاندارد ملي و قابل قبول كشور هدف يا مشخصات فني مورد درخواست خريدار، 

در صورتي كه دارنده ذا مي توان نشان استاندارد ويژه صادراتي بر روی كاالهای صادراتي درج نمود. ل

" نشان استاندارد ویژه صادراتی " گواهينامه ثبت كاالی صادراتي درخواست خود را مبني بر درج 

مي تواند نشان استاندارد ويژه صادراتي با مشخصات ذيل را بر روی كاالهای توليدی خود داشته باشد، 
 ای صادراتي خود حک نمايد .با مجوز اداره كل استاندارد استان محل توليد بر روی كااله

 )مخفف عبارت "COC  "لوگوی استاندارد ايران  كه در داخل آن عبارت 

Certificate Of Conformity معني گواهي انطباق( و در ذيل لوگوی مذكور  به
  و " Certification Number "  " ،Conformity With"   های عبارت

"Only For Export ".درج مي گردد 
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برای اطمينان از انطباق مداوم كاالی ثبت شده يا در جريان  ايران استاندارد سازمان ملي  -1

ثبت با استانداردهای مورد قبول اظهار شده حق دارد در هر زمان هنگام ثبت و يا بعد از آن 

 كاال را مورد ارزيابي قرار دهد و هزينه چنين ارزيابي ، بعهده متقاضي ثبت كاال خواهد بود.

حق دارد بر اساس يافته های جديد نظرات خود را بازنگری  ايران استاندارد سازمان ملي  -2

 نمايد و متقاضي ملزم به پذيرش و رعايت آنهاست.

كليه مسئوليت های كاالی ثبت شده در ارتباط با متضرر شدن خرياداران ، مصرف  -9

به است و متقاضي ملزم ايران استاندارد  سازمان مليبا متقاضي ثبت كاال در  ...... كنندگان و

 تامين خسارتااهای وارده مي باشد.

نتايج  يااطالعات دريافتي و  از متقاضي ، اخذ مجوز كتبي سازمان ملي استاندارد ايران بدون -4

   .و در اختيار ديگران قرار نخواهد دادنخواهد كرد  بررسي های خود را منتشر 

و متقاضي موظف است  مدت اعتبار گواهينامه ثبت كاال از زمان صدور يک سال مي باشد -5

دو ماه قبل از اتمام اعتبار گواهينامه با ارائه مدارک مورد نياز اقدام به تمديد گواهينامه مزبور 

 نمايد . 

سازمان  ،اظهار شدهيا مشخصات فني در صورت عدم انطباق كاالی ثبت شده با استاندارد  -6

ی ابطال گواهينامه ثبت كاالمختار و مجاز است نسبت به تعليق يا  ملي استاندارد ايران

 اقدام نمايد. صادراتي

 

متقاضي ثبت .........................................  عامل شركت مدير................................................ اينجانب 

......................................... جهت .....با نام تجارتي كاالی صادراتي ................................................. 

موارد فوق الذكر را به دقت مطالعه كرده صادرات به كشور / كشورهای ........................................... 

 .و مي پذيرم 

 

 نام متقاضی :                                                                                  

 امضاء مجاز و مهر شرکت :                                                                                

 تاریخ :                                                                                           

 

 

 ي صادراتيعنوان : پذيرش مقررات و شرايط دريافت گواهینامه ثبت کاال
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 

 

1.  يا صادر كننده توسط توليد كننده ی صادراتيقاضای ثبت كاالت 

2.    فرم تکميل شده پذيرش مقررات و شرايط دريافت گواهينامه    

9.  ارائه تعهدنامه تکميل شده 

4.  ( اعالم استاندارد ) ها ( در اظهار نامه  و درج آن )، ضوابط فني قابل قبول   ها 

5.   ارائه يک نسخه از استاندارد)ها( يا ضوابط فني حاكم بر كاال )در صورت استفاده از

 استانداردهای غير از استاندارد ملي(

6.   ( نتيجه آزمون كاال T.R )   

7.  گواهي بازرسي  ائهار  

8.   ) در صورت وجود(سند مربوط به كيفيت كاال )گواهي محصول( 

9.   در صورت وجود(سند مربوط به سيستم مديريت كيفيت واحد سازنده كاال( 

11.   در صورت وجود( واحد توليدیيا مجوز تصوير پروانه بهره برداری( 

       نام تجاری کاال :                                                نام کاال :

    نام سازنده کاال :

 کشور مقصد صدور کاال :

 تلفن:                      نمابر:                                        واحد تولیدی:آدرس 

 پست الکترونیک:  

 

 

 (COER)چک لیست دريافت گواهینامه ثبت کاال ي صادراتي عنوان : 
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

با استاندارد مربوطه یا مشخصات فنی تایید شده توسط اظهار نامه انطباق محصول 

  مراجع ذیصالح کشور مقصد

دارای كد ملي به شماره ........................................... مدير بدينوسيله اينجانب ................................ 

شركت بازرگاني ................................ دارای پروانه بهره  /عامل/ نماينده قانوني شركت توليدی

........................................................... اظهار مي دارم كه كاالی كارت بازرگاني  به شماره / برداری 

توليد شده .................................................... با مشخصات فني تاييد شده توسط مراجع ذيصالح 

 دارد .كشور مقصد( به شماره .......................................  انطباق 

اينجانب و شركت مذكور ضمن پذيرش مسئوليت صحت و اصالت مدارک ارائه شده و انطباق 

كاالی توليد شده با استاندارد يا مشخصات فني مذكور، مورد قبول مراجع ذيصالح كشور 

خريدار، متعهد مي شويم كه نظارت و كنترل های الزم را بعمل آورده تا كاالی مذكور فقط به 

يا كشورهای هدف صادر گردد و تحت هيچ شرايطي و دليلي آن را در داخل كشور مقصد كشور 

ايران ، عرضه ، توزيع و به فروش نمي رسانيم و در صورت بروز هرگونه خسارت مستقيم يا غير 

مستقيم كه در اثر استفاده از كاالی توليد شده توسط اين شركت يا اظهار كذب يا نقص و يا 

و مندرجات آن به هر شخص حقيقي و حقوقي وارد گردد را جبران نموده ابهام مدارک ياد شده 

و كليه مسئوليت های مدني، كيفری و انتظامي را پذيرفته و مسئول جبران تمامي خسارتهای 

وارده خواهيم بود. در ضمن خود را مکلف و موظف ميدانيم تا محصول توليدی مذكور را به 

م مي دارد از محصوالت قابل عرضه در بازار داخل متمايز طريقي كه سازمان ملي استاندارد اعال

 و مشخص نماييم.

 ....آدرس شرکت :  ................................................................................................................

 ............................................................................................................................................. 

 .......شماره تماس شرکت / همراه : .......................................................................................

 نام و نام خانوادگي                                                                             

 مدير عامل شركت صادر كننده                                                                             
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 9پیوست شماره 

 صادراتي()تعهدنامه بنزين 
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 فرم تعهدنامه صادرات بنزین

 

 

 

و پخش فراورده های نفتي  االيشختيار شركت ملي پنماينده تام االبدين وسيله اينجانب ..........

در خصوص صادرات محموله بنزين به شماره كوتاژ ............. مورخ.......... از گمرک ......... به مقصد 

متعهد مي گردم كه محموله فوق الذكر دارای مشخصات كيفي منطبق با  ...................كشور

آناليز پيوست بوده و مسئوليت كليه عواقب ناشي از عدم انطباق آن با آناليز پيوست را مي 

از كشور مقصد، تحت هيچ  الپذيرم. همچنين متعهد مي گردم كه در صورت مرجوع شدن كا

ل كشور بدون اطمينان از مطابقت محموله با شرايطي نسبت به عرضه و فروش آن در داخ

  .اقدام ننمايم 4914استاندارد ملي شماره 

 

 

 محل مهر و امضاء

 و پخش فرآورده های نفتي ايران پااليش شركت ملي
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 

 

 11پیوست شماره 

 )فهرست کاالهاي صادراتي مشمول مقررات استاندارد اجباري(
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

سال  صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباریفهرست کاالهای 

1400 
 سال مصوب استاندارد  نظام توسعه و تقویت قانون 7ماده ذیل 2 تبصره 41 بند مفاد اجرای در      

 مجموعه، این در مندرج کاالهای استاندارد، شورایعالی مصوبات و شش و نود و سيصد و یكهزار

 رعایت به ملزم صادرکنندگان لذا . باشند می صادرات جهت اجباری استاندارد مقررات مشمول

 یا و سازمان قبول مورد استانداردهای با که مزبور کاالهای صادرات و باشند می مربوطه مقررات

 .است ممنوع باشد، نداشته مطابقت سازمان این در شده ثبت فنی مشخصات

صادرات و واردات از صدور گمرك ایران بر طبق قانون و آئين نامه اجرائی قانون مقررات 

 یکاالهایی که اجرای استاندارد آنها اجباری اعالم گردیده و فاقد گواهينامه انطباق از سازمان مل

 بعمل می آورد . جلوگيریباشند،  رانیاستاندارد ا

 ی قانون مقررات صادرات و واردات به کاالهایی که یگمرك ایران بر طبق قانون و آئين نامه اجرا

 دهد: یاجازه صدور م ریز طیستاندارد آنها اجباری اعالم گردیده بر اساس شراا اجرای

گواهينامه " یدارا دیبا رندگي¬یقرار م یابیمورد ارز رانیا یکه بر اساس استاندارد مل ییکاالها

 پروانه کاربرد نشان استاندارد از ادارات کل استاندارد استان باشند. ای "یصادرات یانطباق کاالها
 

 یقرار م یابی( مورد ارزرانیا یمورد قبول )به جز استاندارد مل یکه بر اساس استانداردها کاالهایی

 رندگي

 یبازرس  هایشرکت ایاز ادارات کل استاندارد استان و  "یصادرات یگواهينامه انطباق کاالها"یدارا

 سازمان باشند. نیشده توسط ا تيصالح دیيتا

  یصادرات یاستاندارد، کاالها یعالیشوار هياجالس نيو هفتم كصدیمصوبات  42بند  طبق

 :رنديگ یانطباق قرار م یابیمورد ارز لیاز طرق ذ یكیبه  یمقررات استاندارد اجبار یاجرا مشمول

 رانیا یبر اساس استاندارد مل  -4

 شده توسط کشور هدف نييبر اساس استاندارد تع  -2

 اظهارشده  یمشخصات فن ایو  نيمورد قبول طرف یالملل نيب یبر اساس استانداردها  -3

 کشور هدف صالحیذ ایو  یمراجع قانون توسط
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 

 مكانیک و فلزشناسي

 ردیف

  

 نام کاال

  

 استاندارد ملی مربوطه
INSO 

 869 آتش خاموش کن  1

2 

  
  
  

  انواع آبگرمکن : 

 1219و   2-1219 آبگرمکن گازسوز )مخزن دار( 

 1828و  2-1828 آبگرمکن فوری گازسوز   

 1228 آبگرمکن نفتي

5 

  
  
  

  انواع اجاق گاز : 

 14628و   11925 اجاق گاز فردار وسائل پخت و پز گازسوز خانگي 

 1816 اجاق گاز فردار و سرخ كن رستوراني  

 1118 اجاق های خوراک پزی تحت فشار  

4 

  
  
  
  

  انواع بخاری گاز سوز و نفت سوز:  

 9618 بخاری نفت سوز فيتيله ای ، تنوره دار ) چراغ خوراک پزی (  

 997 بخاری نفت سوز ) دودكش دار (  

 1221-1و   2-1221    بخاری گازسوز ) دودكش دار (   

 7268-2و    7268 بخاری گازسوز ) بدون دودكش (    

3 

  
  

  Hو Iانواع تیر آهن    

 1791 تير آهن گرم نورديده بال نيم پهن موازی   

 9277 تير آهن گرم نورديده بال باريک شيبدار  

1 
نبشی های فوالدی گرم نوردیده با بالهای مساوی و یا 

 نامساوی 
 19968-2و   19968-1  

 1-4477 ناودانی های گرم نوردیده لبه گرد بال شیبدار 3

 2512 چراغ گازسوز )با فشار کم(  1

9 

  

  انواع رگوالتور سیلندر گاز مایع  : 

 11212 رگوالتورهای فشار ضعيف غير قابل تنظيم نوع پيچي 
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

  
  

رگوالتورهای فشار ضعيف غير قابل تنظيم  نوع سوزني يا   

 فشاری
11212 

 9641 نوع فشار قوی و قابل تنظيم  

 479 سیلندر گاز مایع  10

11 

  

  انواع سیلندر گازهای طبی و صنعتی :

 6591 سيلندرها و مخازن گاز كلر  

 9664 شیر آالت ساختمانی   12

 2497 شیر اطمینان مخازن آبگرم )فشارشکن(  15

 11951و 11951 شیر سیلندر گاز مایع و اتصاالت ورودی و خروجی  14

13 

  انواع شیر آالت بهداشتی :

  1546و   6679 شيرآالت حمام

 1546و   6679 شيرآالت توكاسه 

 1546و   6679 شيرآالت ديواری

 1546و   6679 شيرآالت آفتابه

 1546و   6679 شيرآالت پيسوار

 1546و   6679 شيرآالت تکي

11 

  دروسائل گاز سوزو لوله کشی گاز خانگی:  انواع شیر مورداستفاده  

 4147 اندازه ها)توپي(شير ربع گرد در كليه 

 11277 شير دستي وسايل گازسوز

 4512 شيرهای كنترل چند كاره وسايل گازسوز

13 

  

   انواع ظروف و مخازن تحت فشار از جمله : 

 19782و  4291 انواع ديگ بخار 

 7911 ديگ آب گرم  فوالدی

 4472و  4479 ديگ آب گرم  چدني

 4472و  4474 ديگ زودپز

11 

  

  انواع کولرخانگی     :  

 4472و  KW    4475 7اتاقي ( تاتوان كولر گازی پنجره ای )
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

  
  
  

 (   Evaporative Coolersكولر آبي ) 

  
  

  1562-1و   4911

 و 17917   

 و 4911-2و  1562-2-98

 774 گاز  لوله های قابل انعطاف برای سوخت  19

20 

  
  

  انواع لوله های فوالدی گازرسانی : 

لوله های فوالدی گازرساني مورد مصرف در منازل و  

 ساختمان
9961 

لوله فوالدی گاز رساني مورد مصرف در شبکه شهری 

 )درزجوش و بدون درز(
9574 

21 

  

  انواع میلگردهای ساختمانی : 

ميلگردهای گرم نورديده مصرفي در بتون( ساده و آجدار از 

 )  41mmتا mm6قطر 
9192 

22 

  

شیرهای برنجی مخازن تحت فشار)مخازن گاز قابل 

 حمل تحت فشار(
  

6592 

11689 

25 

  
  
  

  انواع ورق فوالدی گرم نوردیده  : 

 9694 ورق فوالدی گرم نورديده با كيفيت ساختماني ) سازه ای ( 

 9699 ورق فوالدی گرم نورديده با كيفيت كششي 

       7596و  7597 ورق فوالدی گرم نورديده با پوشش روی ) گالوانيزه ( 

24 

  
  

   انواع ورق فوالدی سرد نوردیده : 

 5722 ورق فوالدی سرد نورديده با كيفيت ساختماني ) سازه ای (  

 5729 ورق فوالدی سرد نورديده با كيفيت كششي  

  انواع پیچ ومهره :  23

  
  

 2874 پيچ و ميله های دوسردنده فوالدی  

 5654و  5655   مهره دنده ريز و دنده درشت فوالدی   

   انواع الکترود جوشکاری با روکش:  21

  
الکترودهای روپوش دار جوشکاری از جنس فوالد ساده  

 كربني و آلياژی به روش قوس الکتريکي
871 
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

23 

  

 انواع یخچال و فریزر خانگی   
  

 1562-1و  14577و  19711 

 و

1562-2-24 

   اسباب بازی) ایمنی (  :   21

  
  
  

 6214تمامي قسمتهای  مقررات ایمنی از نظر فیزیکی و  مکانیکی   

انتقال وانتشار بعضی از عناصر خاص  بکار رفته در    

 اسباب بازی
 6214تمامي قسمتهای 

 4698 اشتعال پذيری    

 9711 روروئک کودکان )مقررات ایمنی (   29

50 
اسباب بازی های شناور در آب و تجهیزات کمک  

 شناوری
5892 

 7595 مشعل های گاز سوز    51

 7594 مشعل های گازوئیل سوز    52

55 

-فرهای پخت نان و شیرینی با شعله غیر مستقیم

طراحی وتجهیزات -مقررات ایمنی بهداشتی در استقرار

 فرها

5648 

54 
ماشین آالت ، وسایل و تجهیزات خط تولید نان های 

 حجیم و نیمه حجیم
5649 

53 
ماشین آالت تولید نان و شیرینی )مقررات ایمنی و 

 بهداشتی( 
5651 

51 

  

 رادیاتور گرمایشی 
  

و  4122و  4129و  4124

 و 2-961و  961-1و  14795

961-9 

 تجهیزات زمین بازی مستقر در پارکها و مدارس  53
-1و2و9و4و5و6و7و11و11

 6497و   6496

 8987-1و2و9و4 تجهیزات شهر بازی 51

 11989 سازه های بادی –تجهیزات شهر بازی  59
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

40 
وسایل ایمنی برای حفاظت چشم در مقابل تشعشع 

 حاصل از جوشکاری و عملیات شبانه
1761 

41 
رگوالتورهای فشار برای وسایل گاز سوز برای فشار 

 میلی بار 300ورودی تا 
6127-1 

 2556 نوع مقعر-پره دیسک در ادوات کشاورزی  42

 2557 نوع مسطح-دیسک در ادوات کشاورزیپره  45

44 

  

تراکتورها،ماشین های جنگل  -ماشین های کشاورزی

 داری و کشاورزی،تجهیزات موتوری و باغداری و چمن :                                      

     اصول کلی  - عالئم ایمنی و تصاویر هشدار دهنده  - 

7256 

 9176 اتصاالت جوشی گاز رسانی 43

 1-11988 صندلی ها –مبلمان اداری  41

43 

  
 صندلی های گردان

9699 

11388-1 

 برق و الكترونیک

41 

  
  

 انواع باطری 

  
  

 4289و  4551و  71-1و  121

 و

 و 4281- 2و 4281-1

 9597-1و2و9و4و5

49 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انواع سیم و کابل :  

كلرايد با ولتاژ اسمي  سيم وكابلهای با عايق پلي وينيل  

 ولت  751/451تاوخود
 617-1و2و9و4و5و6و7

 كابل های الکتريکي مقاوم در برابر آتش   
-1و  9182-21و  9182-11 

 9181-1-2و  1-9181

كابل های قدرت با عايق يکپارچه و اكسترودشده برای  

 كيلووات9تا  1ولتاژهای اسمي 
 9569-1و2و9و4

-751/451كابلهای با عايق الستيکي با ولتاژ اسمي تا وخود 

 كابلهای مقاوم در برابر حرارت با عايق سيليکون
1926-9 

سيم ها و كابل های با عايق الستيکي ، بندها و كابلهای قابل  

 انعطاف
1926-4 
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 5-1926 سيم ها و كابل های با عايق الستيکي، كابل های باالبر 

سيم ها و كابل های با عايق الستيکي،  كابل های جوشکاری   

 و يا 
1926-6 

   قوس الکتريکي     

كابلهای قدرت با عايق اكسترود شده و تجهيزات جانبي آن 

- 91KVتاوخود  1KV(Um=2/1KVبرای ولتاژهای اسمي )

(UM=36KV قسمت اول )- 1كابل های با ولتاژ اسميKV 

(Um=2/1 KV و )9KV (Um=6/3 KV) 

9569-1 

كابل های قدرت با عايق اكسترود شده و تجهيزات جانبي آن 

-91KVتا وخود  1KV(UM =1/2KVبرای ولتاژهای اسمي 

(UM =36KV  كابل های با ولتاژ اسمي -قسمت دوم

6KV(UM =7/2 KV تاوخود )91KV(UM =36KV) 

9569-2 

جانبي آن كابل های قدرت با عايق اكسترود شده و تجهيزات 

( تا وخود UM =1/2KV)1KVبرای ولاتاژهای اسمي 

91KV-(UM =36KV قسمت چهارم )- الزامات آزمون

 6KV(UMتجهيزات جانبي كابل ها با ولتاژهای اسمي 

=7/2KV 91( تا وخودKV(UM =36KV) 

9569-4 

30 
  انواع کابلهای مخابراتی   

 1911-1و2و4 كابل های فركانس راديويي) كابل های هم محور(

31 

  
  
  
  
  
  
  

  پریز ، دو شاخه و سرپیچ برقی : ،انواع کلید   

 462 ( V 251/A 63كليدهای برقي خانگي) تا  

 1-9796 كليد های برقي دستگاه  

 12/11/9769 كليدهای بين راهي

انواع پريز )ثابت و سيار(و دو شاخه برای مصارف خانگي و دو 

 شاخه
695-1 

 688 سرپيچ با رزوه اديسون  

 2611 سرپيچ المپ فلورسنت  

انواع كليد مينياتوری(برای مصارف خانگي  –قطع كننده مدار 

 و مشابه
2611 
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32 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  انواع لوازم و وسایل برقی خانگی ) از نظر ایمنی(:

 جارو برقي    
و  1562-1و  1562-2-2

11672 

 اتوی برقي 
و  1562 -1و  1562-2-9

7872    

 ماشين لباسشويي   
-1و  1562-2-7و  9477-2

1562 

 1562-1و  6-2-1562 فرها و اجاق های خوراک پزی برقي  

شيريني پزهای برقي ، جوجه سرخ كن و ويفرسازهای  برقي  

 و منقل كباب پز مخصوص ساندويچ سازها
 1562-1و  1562-2-9

 1562-1و  8-2-1562 ريش تراش برقي                                                                

 1562-1و  8-2-1562 ماشين های مو زن اصالح برقي  

 1562-2-25و 1-1562 مايکروفر

 21-يوليه سماور برقي  

 1562-1و  28-2-1562 چرخ خياطي برقي خانگي

 1562-1و  91-2-1562 پزی هود اجاق خوراک

 1562-1و  5-2-1562 ظرفشوئي برای مصارف خانگي

 سقفي و هواكش ها  بادزن ها مثل بادزن های روميزی ،
و   1562-1و  1562-2-81

 8464و  11694

 1562-1و  59-2-1562 حشره كش های برقي

خوراک پزها ، اجاق ها و دستگاه های  ساير كوره ها ،

مثل: پلااوپز، آرام پز، ديگ زودپز برقاااي، تابه الکترونيک 

های  برقي، ماست بندها ، تخم مرغ پز برقي ،وسايل سترون 

 كننده ،   گرم كننده های شير و....

 1562-1و  1562-2-15

 1562-1و  15-2-1562 دستگاه های درست كردن قهوه يا چای وكتری برقي

مثل همزن برقاي  آساياب و مخالوط كن های مواد خوراكاي 

ومخلوط كن های مايعات و دستگاه های آبميوه گيری و چرخ 

 و دستگاه های عصاره گيری گوشت 

 1562-1و  1562-2-14
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سايردستگاههای الکترومکانيکي توأم شده با موتوربرقي  

گيربرقي، الکهای برقي و ماشينهای بستني ساز،  كره مثل

برش نان ، رنده ها وماشاين های خرد كن سباازی  ماشينهای

ها و ميوه ها و پنير رنده كن ، چاقو تيازكن و ماشين های 

 چند كاره  برقي

 1562-1و  1562-2-14

 1562-1و  29-2-1562 سشوار ( مو خشک كن )

 1562-1و  29-2-1562 دست خشک كن ها

سااير دساتگاه های آرايش مو مااثل اتاااوهای فرزن ، شانه 

 فرزن و دستگاه های بخور صاورت های
 1562-1و  1562-2-29

 1562-1و  91-2-1562 رادياتورهای پرشده از مايع 

 1562-1و  95-2-1562 آب گرم كن های برقي فوری

 آب گرم كن های برقي ذخيره ای خانگي
-2و  1562-1و  1562-2-21

1569 

مخصوص  ساير گرم كن های محيطي مثل گرم كننده های

گلخانه، بخاری برقي  ، كرسي برقي، ساير گرم كن ها مثل 

تابشي  و صفحه ای و گرم كننده های با سيستم  گرم كن های

 جابجائي هوا

 1562-1و  91-2-1562

 1562-1و  98-2-1562 رطوبت سازخانگي ) بخور (   

 -وسايل تحويل نوشيدني سرد و توزيع آب گرم)آبگرمکن

 آبسردكن(
 1562-1و  1562-2-75

 1562-1و  19-2-1562 سرخ كن ها به روش غوطه وری در روغن

 1562-1و  11-2-1562 ماشين های كف ساب و كف شوی

 1562-1و  17-2-1562 پتوها و تشکچه های برقي

ابزارهای گرمازای قابل حمل و وسايل مشابه )از قبيل انواع 

هويه لحيم كاری ، ابزار جوش ترموپالستيکي ، ابزار برش 

دهنده پالستيک ، مهر حرارتي ، سيم لخت كن حرارتي ، 

تفنگ چسب حرارتي ، ابزار هرس كننده ، رنگ بردار حرارتي 

 رتي (، فندک الکتريکي و تفنگ حرا

 1562-1و  1562-2-45

 1569-1و     65-2-1562   وسايل تميز كننده هوا 

 1562-1و     54-2-1562   وسايل تميز كننده سطح با استفاده از مايع يا بخار 

 1562-1و    64-2-1562   ماشين های تجاری برقي آشپزخانه 

 1562-1و    79-2-1562   گرم كن های برقي غوطه ور نصب ثابت 
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 1562-1و    78-2-1562   كباب پزهای برقي مخصوص فضای باز 

 –رطوبت سازهای مورد استفاده با سيستم های گرمايشي 

 تهويه يا تهويه مطبوع 
 1562-1و    1562-2-98  

 1562-1و    52-2-1562   دهان شويه ها )مسواک برقي(

 1562-1و    56-2-1562   پروژكتورها 

 1562-1و    71-2-1562   ماشين های شيردوش برقي 

اجاق های خوراک پزی ثابت ،اجاق های صفحه ای ثابت 

 ،فرهای ثابت و وسايل مشابه 
 1562-1و    1562-2-6  

 1562-1و    99-2-1562   هودهای برقي تجاری

 1562-1و    111-2-1562   تبخير كننده ها

 1562-1و    119-2-1562   محركهای مخصوص دروازه ها ، درها و پنجره ها

محرک های مخصوص حركت عمودی درهای پاركينگ 

 ساختمان مسکو ني
 1562-1و    1562-2-95  

المنت های گرما زای صفحه ای قابل انعطاف برای گرم كردن 

 اطاق
 1562-1و    1562-2-96  

، سايبان ها ، پرده ها و محرک های مخصوص كركره ها 

 تجهيزات مشابه
 1562-1و    1562-2-97  

 1562-1و    41-2-1562   رطوبت گيرها، كولرها،فن كوئل ها و پمپهای گرمايي،الکتريکي

كباب پزها ، برشته كن ها و دستگاه های پخت قابل حمل 

 مشابه
1562-2-9 

 11672 بخاری های برقي خانگي و مشابه

ها )از قبيل اتو كننده های غلتکي و ماشين های اتو  اتوكننده

 كننده و اتو كننده های شلوار(
 1562-1و    1562-2-44  

 1562-1و    26-2-1562   ساعت ها 

35 

تاسیسات  محافظ هادی برق )برای انواع لوله های

 الکتریکی( :
  

 11216-22و  1-11215 لوله خرطومي ) خم شونده و ترميم شونده (  

لوله های محافظ هادی برای تأسيسات الکتريکي، لوله های   

 عايقي صاف و سخت
 11215-21و  11215-1

  1-11215 لوله های فلزی (  لوله های محافظ هادی )  
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34 

   انواع المپ روشنائی : 

المپ های رشته ای مورد مصرف روشنايي عماومي  و 

 تزئينيالمپهای رشته ای يخچالي و 
 2911و  115و   7942

 8291و  7941و  2911    المپ های تنگستن  هالوژن  

 7941و  9172و  687 المپ های فلورسنت دو كالهک   

كم  كالهک يک پارچه با باالست ) المپ های فلورسنت تک 

 مصرف (  
 5916و  5917و  7941

 5212و  5211و  7941   المپ های فلورسنت تک كالهک بدون باالست   

بخارجيوه پر فشار، بخار سديم ،  المپ های تخليه گازی ) 

 متال هاليد(

و  5271و   2712و  7941 

 5217و  5191

 LED  14494المپ 

  21422 

33 

   باالست القایی: 

 7645-1و  9-2-7644 گازی جزالمپهای فلورسنت برای المپهای تخليه 

 برای المپ های فلورسنت   
و  7644-1و  7644-2-8

11759 

31 

  
  

   انواع الکتروموتور :

 9772-1و   7874و  7966 كيلو وات  75الکتروموتورهای با قدرت تا 

)به استثنای الکتروپمپ و الکتروگيربکس هايي كه بخش 

 الکتروموتور آنها قابل تفکيک نباشد(
  

 سنجش اوزان و مقیاسها و وسايل

 ردیف
 نام کاال

  

 استاندارد ملی مربوطه

INSO 

33 

  انواع وسایل سنجش و اوزان و مقیاسها شامل: 

 291 متر های نواری فلزی) نوع پيچي ( 

 968 مترهای تجاری ) غير قابل انعطاف (مشخصات 

 1-7185 ) با دقت متوسط (  K g. 10تا   g.1وزنه های استوانه ای از 

 1-6589 ترازوی مرغي 

 1-6589 باسکول های ثابت همکف
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با مرتبه های   m g. 1تا    Kg   51وزنه های از 

  M1,F1  ,F2 ,E1 ,E2دقت
7185-1 

 1-6589 باسکول های متحرک 

 2971 وزنه های باسکول متحرک ) با دقت عادی(

 1-7185 ) با دقت عادی (  K g  .21تا    g.100وزنه های تجاری از 

ويژگي های ساخت و روش  -ترازو های عقربه ای خودكار 

 آزمون 
9294 

 416 ويژگي ها و روش آزمون -پيمانه های تجاری 

 1-6589 ترازوها ی دو كفه ای تک شاهيني

)با دقت  K g. 50تا   K g. 5وزنه های متوازی السطوح از  

 متوسط (  
7185-1 

 6695 لودسل ها 

 1-6589 نشاندهنده های الکترونيکي 

 1-6589 ترازوها و باسکول های الکترونيکي 

 انگ و عیار فلزات گرانبها 

 ردیف
 نام کاال

  

 استاندارد ملی مربوطه
INSO 

31 

  فلزات گرانبها و مصنوعات آن) از جهت انگ  گذاری وتعیین عیار(:  

 2192 نقره   

 2192 طال     

 مهندسي پزشكي

 ردیف

  

 نام کاال

  

 استاندارد ملی مربوطه
INSO 

 4974 خودروهای امدادی و تجهیزات آنها )آمبوالنس (   39

10 
عصاهای دستی  -انواع عصای معلولین )چوبی زیر بغل  

 عصاهای حلقه آرنجی (-فلزی

6136-1 
6196-1 

19427 

18182 
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11 
 4992 واکر با ارتفاع  ثابت   

 4991 قابل تنظیمواکر با ارتفاع 

12 

 1-19491و2 انواع یونیت دندانپزشکی   

 9815 چراغ دندانپزشکی

 9814 صندلی دندانپزشکی

15 
سوزن های زیر جلدی سترون شده یکبار مصرف تزریق 

 دندانپزشکی
5554 

 9979 سوزنهای زیرجلدی سترون شده یکبار مصرف پزشکی  14

 9981 پزشکی لوله های فوالد زنگ نزن برای ساخت لوازم  13

 9591 سرنگ انسولین استریل یکبار مصرف  11

 771-1و  9-771 سرنگ یکبار مصرف    13

 1644 دستکش جراحی 11

19 

   تجهیزات پزشکی ) ایمنی الکتریکی( :   

 9968-2-19و   1-9968 انکوباتور نوزاد  

 4592و   1-9968 ساكشن های پزشکي  

 1-4292 كوره دندانسازی  

 1-9968 ونتيالتور بيهوشي ) دستگاه تنفس مصنوعي(    

  9968-2-46و   1-9968 تختهای عمومي اتاق عمل   

 4292-1و   8475 فورهای سترون كننده برقي   

 4292- 1و 4292- 21-2 دستگاههای گريز از مركز آزمايشگاهي ) سانتريفوژ (   

 4292-1و  4912 آمالگاماتور   

30 

   انواع استریالیزر پزشکی ) اتوکالو (: 

 2594 استرياليزرهای گراويتي

 4861و 4869 استرياليزرهای قابل حمل      

 4589و  4586 اتوكالوهای  آزمايشگاهي 

سترون كننده های بخار برای سياالت آبي در ظروف صلب   

 آب بندی شده 
 4861و 4861

سترو ن كننده هايي كه در آنها از بخار با دمای پايين     

 همراه با فرمالدئيد  استفاده مي شود.
 4861و 4864و  4865
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 7912 سترون كننده های بزرگ بخار

 11791 دندانهای مصنوعی رزینی)آکریلیکی (    31

 9241 گاز اکسیژن طبی   32

35 
انواع سیلندر گازهای طبی )از نظر رنگ ، اتصاالت و    

 (  غیره ....
 914و 6792

 9161 گاز زخم بندی   34

 589 باند زخم بندی   33

 11192 گاز وازلینه 31

 4-8957 انواع  ست های تزریق یکبار مصرف )ست سرم(    33

31 
انواع ست تزریق یکبار مصرف پزشکی از نوع بورت دار  

 )میکروست(  
8957-5 

 4928و 4929و 4991 کیسه ادرار    39

 7927  (1)نخ بخیه و مواد آن    10

 9971-2و  1-9971   عدسی عینک از شیشه و سایر مواد 11

 خودرو و نیرو محرکه

 نام کاال ردیف
 استاندارد ملی مربوطه

INSO 

12 

  انواع کمک فنر خودرو : 

كمک فنر هيدروليکي تلسکوپي خودرو) سواری ، سواری كار ، 

 وانت(
9116 

 12749 كمک فنر جلو سيستم تعليق

 9191  كمک فنرگازی خودرو )سواری ، سواری كار، وانت( 

 2798و  586 لنت ترمز) سوار شده و سوار نشده (    15

14 

  انواع قطعات خودرو شامل : 

 9115 لنت صفحه كالج برای وسائط نقليه موتوری  

 2411 طوقه و رينگ خودروهای سواری   

 9989 فنرهای تخت مورد مصرف در وسائط نقليه   
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 9295 تيغه وبازوی برف پاک كن  

 2797 بوستر ترمز غير مستقيم   

 9991و  9991 مفصلهای كروی ) سيبک (  

 9224 )سواری ، سواری كار، وانت(رادياتور خودروها 

 9284 پمپ های مکانيکي سوخت جهت خودروهای بنزيني 

 9289 پمپ روغن خودرو  

 4264 (L.P.Gاجزاء سيستم گازسوزكردن موتور با سوخت مايع  )

 9169 سوئيچ المپ ترمز هيدروليکي جهت خودرو 

 9291 سوئيچ المپ ترمز مکانيکي جهت خودرو 

13 

  انواع فیلتر خودرو : 

 94 فيلتر هوا  

 2525 فيلتر روغن يکبار مصرف موتورهای درونسوز  

11 

   انواع قطعات برقی خودرو :  

 4149 دينام خودروهای جاده ای ) سواری ، سواری كار ، وانت ( 

 4144 استارتر موتورهای درونسوز) سواری ، سواری كار، وانت ( 

 شمع خودرو  

و  2119و  2112و  2419

و  2116و  2115و  2114

  2118و  2117

 4267- 1و  2 واير شمع خودرو  

 4121 پالتين خودروهای جاده ای  

 6482 هشدار دهنده صوتي ) بوق(  

 6114 المپ های خودرو ) مقررات عملکردی(   13

 121و   1-71  انواع باتری سربی راه انداز خودرو    11

 779 کمربند ایمنی خودرو 19

 6197 انواع باتری سربی راه انداز موتورسیکلت 90

 875 کاله ایمنی رانندگان موتور سیکلت   91

     CBU    ایمنی و عملکردی(   خودرو )   92

يو ان ای سي آر  -/ ايران 4249

يو ان ای -/  ايران 6491/  58

يو ان ای -/ ايران 79سي آر 

يو ان ای -/ ايران 11سي آر 
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

يو ان ای -/ ايران 28سي آر  

يو ان ای -/ ايران 46سي آر 

يو ان ای -/ ايران 11سي آر 

يو ان ای -/ ايران 21سي آر 

يو ان ای -/ ايران 17سي آر 

يو -/ ايران 6622/  81سي آر 

/  6489/  99ان ای سي آر 

/  9يو ان ای سي آر -ايران

/  7يو ان ای سي آر -ايران

/  91يو ان ای سي آر -ايران

/  6يو ان ای سي آر  -ايران

/  4يو ان ای سي آر  -ايران

11475  /8511  /11474  /

يو  -/ ايران 11458/  11479

ای  -/ ايران 19ان ای سي آر 

يو ان ای  -/ ايران 1115يو 

يو  -/ ايران 6492/  98سي آر 

/  4159/  125ان ای سي آر 

ای  -/ ايران 1118ای يو  -ايران

يو ان ای  -/ ايران 1119يو 

يو ان ای  -/ ايران 25سي آر 

 119ای يو  -/ ايران 79سي آر 

 -/ ايران 1291ای يو  -/ ايران

يو  -/ ايران 89يو ان ای سي آر 

يو ان  -/ ايران 61ان ای سي آر 

يو ان  -/ ايران 55ای سي آر 

يو ان  -/ ايران 112ای سي آر 

يو ان  -/ ايران 94ای سي آر 

/  7499/  95ای سي آر 

17471  /21471 /6489  /2-

4241  /8961  /6487 /6485 

/ 



28 

63 

 

 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

FCKD   

2-9191  /7598  /11941  /

R 18 يو ان ای سي آر  -/ ايران

يو ان ای سي آر  -/ ايران 12

121  /R 43 يو ان ای  -/ ايران

/  7815/  4161/  118سي آر 

R 105 يو ان ای سي  -/ ايران

ای يو  -/ ايران  R 116/  16آر 

يو ان ای سي آر  -/ ايران 191

يو ان ای سي آر اچ  -/ ايران 19

يو ان ای سي آر  -/ ايران 19

 -/ ايران 21457/ 6479/  14

 7199/  129يو ان ای سي آر 

/  122ای سي آر  يو ان -/ ايران

 R 30 / R/  458ای يو  -ايران

54 / R 117 / R 64 / 
14438 / 16444 / 17471 

 947ای يو  –/ايران  16443 /

يو ان ای  -/ ايران 17479/ 

 7194/  97سي آر 

 2-15991 دوچرخه   95

94 
( والزامات  CNGگاز سوز خودرو ) و مجموعه های قطعات 

 نصب آنها بر روی خودرو
7598 

 مقررات تایید نوع موتور سیکلت و موتور گازی :  93

-2( و 9772-1يا  6659)

-1يا  6197و ) 769و  6626

و  6787( و6618يا  4282

و  19269و  11289و  19816

و  6482و  19262و  6711

و  8916و  8915و  8914

و  8919و  8918و  8917

و  21127و  11411و  11411

و  11412و  19111و  17221

 11414و  11419

 2-4241 برچسب مصرف سوخت خودروهای بنزینی  91
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 ساختماني و معدني

 ردیف
 نام کاال

  

 استاندارد ملی مربوطه
INSO 

93 

  انواع سیمان : 

 989 سيمان پرتلند 

 1-11571 سيمان پرتلند مركب 

 1-9516 سيمان بنايي 

 4221 سيمان پرتلند آهکي 

 991 سيمان تراس  

 9517 سيمان سرباره ای 

 2991 سيمان سفيد  

 9492 سيمان پرتلند پوزوالني  

 1-719 شیشه های ایمنی وسائط نقلیه  91

 2985 شیشه های ایمنی ساختمان  99

 1-8521 شیشه دو جداره  100

 11679 -2 شیشه فلوت 101

 11679 -4 شیشه تخت کششی 102

 11679 -5 شیشه مشجر 105

104 

   انواع کاشی : 

 25 كاشي كف و ديوار 

 9151 كاشي ضد اسيد 

 4289 كاشي موزائيک گروهي 

103 
  انواع لوله سیمان و آزبست : 

 415 لوله سيمان و آزبست تحت فشار 

101 

  انواع ورق سیمان الیافی: 

 7515 ورقهای صاف الياف   

ورقه های شکل داده شده ) موج دار ( سيمان اليافي و قطعات 

 اتصال 
12276 
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

103 

  عایق های رطوبتی  : 

 9885 رطوبتي سطوح ورق های قيری تقويت شده عايق 

 9864 عايق های رطوبتي پيش ساخته قيری برای پي 

عايق های رطوبتي پيش ساخته با قيراصالح شده توسط پلي 

 مرها عايق پي
9884 

 912 سنگدانه های مورد مصرف در بتن   101

 7 آجر رسي   109

110 
خرپای تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقف های تيرچه  

 بلوک 
2919-1 

 2-2919 بلوک سقفي مورد مصرف در سقف های تيرچه بلوک  111

112 
عايقهای حرارتي مورد استفاده در ساختمان بر پايه پشم های 

 معدني )پشم شيشه و پشم سنگ (  
8116 

115 
مواد افزودني شيميايي)شامل:مواد افزودني روان كننده، كند 

 گير كننده وحباب ساز بتن(
2991-2 

 1-71 بلوک سيماني    114

113 
بلوک پلي استايرن )صفحات پلي استايرن قابل انبساط برای   

 مصارف عايق حرارتي (  
11951 

111 
بلوک و صفحات ساخته شده از دانه های پلي استايرن منبسط 

 شونده 
11118 

 7121 آجرهای سبک باربر و غير باربر با سوراخهای قائم  113

111 
آجرهای رساي سابک غير باربر با ساوراخ های افاقي 

 غير باربربا سوراخ های افقي  های آجرهای رسي سبک وپنل
7122 

 6144 بتن آماده 119

 755 -1 موزاييک سيماني برای كاربرد داخلي 120

 755 -2 موزاييک سيماني برای كاربرد بيروني 121

 7782 بلوک سيماني غير باربر 122

125 
قير خالص طبقه بندی شده براساس درجه  -قير و مواد قيری

 نفوذ 
12515-1 
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

قير خالص برای استفاده در راه سازی طبقه -قير و مواد قيری

 بندی شده براساس گرانروی
12515-2 

قير برای استفاده در راه سازی طبقه بندی -قير و مواد قيری

 شده براساس عملکرد
12515-9 

قير محلول ديرگير برای استفاده در راه  -قير و مواد قيری

 سازی
12515-4 

قير محلول كندگير برای استفاده در راه  -قير و مواد قيری

 سازی
12515-5 

قير محلول زودگير برای استفاده در راه  -قير و مواد قيری

 سازی
12515-6 

قير امولسيوني كاتيوني برای استفاده در راه  -قير و مواد قيری

 سازی
12515-7 

قير امولسيوني آنيوني برای استفاده در راه  -قير و مواد قيری

 سازی
12515-8 

قير خالص اصالح شده با مواد شيميايي  -قير و مواد قيری

 برای استفاده در راه سازی
12515-9 

قير خالص اصالح شده با پودر الستيک  -قير و مواد قيری

 برای استفاده در راه سازی
12515-11 

 شیمیايي

 ردیف
 نام کاال

  

 استاندارد ملی مربوطه
INSO 

 9494 انواع پودرهای مورد مصرف در كپسول آتش نشاني   124

123 
لوله ها ، اتصاالت وسيستم لوله كشي پلي وينيل كلرايد سخت 

pvc-u مورد مصرف در فاضالب ساختمان 
9119-1 

121 
لوله ها ، اتصاالت وسيستم لوله كشي پلي وينيل كلرايد سخت 

pvc-u مورد مصرف درتخليه فاضالب زير زميني بدون فشار 
9118-1 
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

123 

لوله ها، سيستم های لوله گذاری پلي وينيل كلريد سخت 

(pvc-u برای كاربردهای آبرساني و فاضالب و زهکشي تحت )

 فشار مدفون در خاک و باالی سطح زمين 

19961-1 

19961-2 

19961-9 

19961-5 

 لوله و اتصاالت  پلي پروپيلن مورد استفاده در آبرساني  121

6914-2 

6914-9 

6914-5 

 انواع لوله های پلي اتيلن برای آبرساني 129

a-14427-2 
2- 14427 

9- 14427 

4- 14427 

5- 14427 

 7617 لو له های پلي اتيلن مورد استفاده در آبياری جانبي  150

 9999و  2141و 141 انواع پودر لباسشوئي   151

 9572 انواع شامپو سر    152

 2288 مايع و ژل ظرفشويي   155

 1118 خمير دندان 154

 1215 پودر مالمين )مواد قالب گيری مالمين فرم آلدئيد(  153

 612 ظروف مالمين )غذا خوری (   151

153 

  انواع روغن موتور :  

 22261 روغن های موتور ديزلي  

 22261 روغن های موتور بنزيني 

151 

  انواع گریس :  

 9-142 گريس با پايه سديم

 1469 گريس گرافيت با پايه كلسيم 

 9919 گريس با خاصيت تحمل فشار باال دی سولفيد موليبدن 

 2-142 گريس با پايه كلسيم  برای مصارف شاسي و پمپ آب خودرو

 1-142 گريس با پايه ليتييم 
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 2949 درجه سلسيوس 255گريس روان كننده دارای نقطه باالتر از  

 5611 گريس با پايه ليتيم با خاصيت تحمل فشار باال

159 

  ضدیخ :  

مايعات خنک كنندة موتور برپاية اتيلن گليکول، با سيليکات  

كم برای موتورهای سنگين و نيازمند به افزايش اولية 

 ( SCAموادافزودني تکميلي )

9787 

مايعات خنک كننده موتور بر پايه گليکول برای خودروها و   

 موتورهای با فعاليت سبک
998 

140 

   انواع مایع ترمز:  

 969 مايعات ترمز غير نفتي  

 DOT 5 5162مايعات ترمز غير نفتي با پايه سيليکوني  

 5169 مايعات ترمز با پايه نفتي

 769 تاير موتورسيکلت  141

 762 تويي تاير موتورسيکلت 142

145 
 B / Wedgeو  Aنوع   V beltانواع تسمه پروانه خودرو 

belt  19نوع v 11و v 
1987 

 11151 های خنک كننده)مبرد(گاز  144

143 

   انواع رنگهای ساختمانی :  

 1554 جالی الکيدی براق برای مصارف داخلي  

 289 پوشرنگ های امولسيوني بر پايه رزين پلي وينيل استات   

 1697 رنگ پوشش زيرين بر پايه رزين الکيد  

 1711 پوشرنگ روغني براق الکيدی حالل پايه   

 2225 رنگ روغني مات الکيدی حالل پايه برای مصارف داخلي  

 4817 رنگ آستری بر پايه رزين الکيد و اكسيد آهن  
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

141 

   انواع الستیک خودرو سبک و سنگین  :  

 8تاير های خودروی سواری و وانت سبک باياس) تا معادل 

 اليه (
1199-1 

 2-1199 تايرهای راديال خودروهای سواری و وانتي سبک 

الستيک تويي اتومبيل) سواری ،اتوبوس، باركش و يدک كش 

 نوع بادی (
2416 

 1-2169 تايرهای اتوبوس،  باركش و يدک كش باياس 

 2-2169 تايرهای اتوبوس،  باركش و يدک كش راديال

باياس و  تايرهای روكشي خودروهای سواری و وانت سبک

 راديال
1649 

 9195 تايرهای روكشي باری و يدک كش باياس و راديال 

  پالستیک ها : 143

  

لوله واتصاالت پلي اتيلن دوجداره با ديواره -پالستيک ها

ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلي جمع آوری و 

قسمت -انتقال فاضالب، زهکشي مدفون شده در زير خاک

 عمومي و مشخصات عملکردیاول:الزامات 

9116-1 

  

لوله واتصاالت پلي اتيلن دوجداره با ديواره -پالستيک ها

ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلي جمع آوری و 

قسمت -انتقال فاضالب،زهکشي مدفون شده در زير خاک

- A دوم:لوله و اتصاالت با سطح داخلي و خارجي صاف،طرح

 ويژگي ها

9116-2 

  

لوله واتصاالت پلي اتيلن دوجداره با ديواره -پالستيک ها

ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلي جمع آوری و 

قسمت -انتقال فاضالب،زهکشي مدفون شده در زير خاک

سوم:لوله و اتصاالت با سطح داخلي صاف و اليه خارجي 

 ساختمند

9116-9 

 4914 بنزين 141

 161 اتانول )الکل اتيليک(  149

 1116 فرآورده های زيبايي و آرايشي 130
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 غذايي و کشاورزي

 ردیف
 نام کاال

  

 استاندارد ملی مربوطه

INSO 

131 

   انواع آبمیوه، نکتار و کنسانتره :

 9414و  9192 آب آلبالو

 6992و  5528 آب آلبالو تغليظ شده )كنسانتره (

 9414و  11526 نکتار آلبالو

 2616 و 9414 آب انار

 9414و  1694 آب انگور

 6992و  2615 آب انگور تغليظ شده )كنسانتره ( 

 6992و  4189 آب پرتقال تغليظ شده )كنسانتره (

 9414و  517 آب پرتقال

 9414و  11499 آب زردآلو

 9414و  965 آب سيب

 6992و  2687 آب سيب تغليظ شده )كنسانتره (

 9414و  2614 آب گريپ فروت طبيعي

 9414و  2619 نکتار ميوه )آلو ، زردآلو ، سيب ، گالبي، هلو (

 9414و  9197 نکتار پرتقال 

 9414و  4712 نکتار توت فرنگي 

 9414و 11179 آب توت فرنگي تغليظ شده

 6992و  5662 افشرده آب انار )كنسانتره (

 6992و  5882 افشرده آب آلو )كنسانتره (

 6992و  5514 افشرده آب گالبي )كنسانتره (

 6992و  5879 افشرده آب شاه توت )كنسانتره (

 6992و  6811 افشرده آب گيالس )كنسانتره (

  6992و  6268 افشرده آب گريپ فروت )كنسانتره (

 9414و  1112 آب گوجه فرنگي

 9414و 117 آب ليمو ترش

 9687و 9414 آب ميوه مخلوط

 6992و  7951 نارنگي تغليظ شده آب
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 9414و  11498  نکتار آناناس

 6992و  11768 آب آناناس تغليظ شده

 9414و  11241 آب آناناس

 9414و  11554 آب انبه 

 6992و  11172 آب انبه تغليظ شده

 9414و  9415 نکتار انبه 

 9414و  9411 نکتار گواوا

 9414و  11524 نکتار موز

 9414و 9688 نکتارميوه مخلوط

132 

   انواع روغن های نباتی خوراکی : 

 1911 روغن آفتابگردان   

 2111 روغن مايع بادام زميني  

 4465 روغن سوپر پالم اولئين تصفيه شده خوراكي   

 4467 روغن پالم خام  ، خنثي شده و تصفيه شده خوراكي  

 8691 روغن پالم استئارين

 1447 روغن ذرت   

 2992 روغن سويا   

 1752 روغن كنجد   

 2111 روغن گلرنگ   

روغنهای گياهي خوراكي سرخ كردني جهت مصرف  در  

 صنايع غذائي و خانوار 
4152 

 1254 روغن و چربي های خوراكي  ) روغن كره (   

 156 -1  چربي شيريني آردی ) روغن قنادی(  

 4995 روغن كلزای خوراكي  

 8921 روغن هسته انگور

 9191 روغن خوراكي خانوار

 6658 روغن سبوس برنج

 5697و 149 مارگارين )كره نباتي(

 11279 روغن های قابل جانشيني با كره كاكائو

 7512 روغن سبزه
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 ايران سازمان ملی استاندارد

 
 ارزيابي انطباق كاالهاي صادراتي شیوه نامه

 11511 مينارين

 1729 روغن تخم پنبه 

 6655 روغن خام پسته

 5951 روغن مايع مخلوط  

153 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   انواع فرآورده های لبنی :  

 99و  2416 شير پاستوريزه  

 1528و   2416   ) استريليزه ( UHTشير فرا دما   

 2112و  2416  شير خشک  

 2451و  2416 بستني   

 191و  UHT 2416خامه پاستوريزه و خامه فرا دما   

 19695و  UHT 2416خامه طعم دار پاستوريزه و خامه فرا دما   

 162و  2416  كره پاستوريزه  

 10084 كره اسپريد

 2459و  2416 دوغ   

 2416و  11924  دوغ پروبيوتيک  

 1527و  2416 شير طعم دار   

 2416و  2452 كشک مايع  

  6127و  2416 كشک مايع صنعتي  

  4146و  2416  ماست طعم دار  

 695و  2416   ماست  

 2416و  11925  ماست پروبيوتيک  

153 

   ادامه  انواع فرآورده های لبنی :  

 13418 پنير اوليه

 2416و  9114  پنير بوتركيزه

 2416و  9111    پنير پارمسان

 2416و  4659 پنير پروسس

 2416و  11696  پنير پروسس آنالوگ

 2416و  6629 پنير تازه

 2416و 5881  پنير خامه ای

  2416و  2944و  1-2944 پنير رسيده در آب نمک 
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 2416و  9112 پنير كاچيوتا

 2416و  9119 پنير گودا

 2416و  4658 پنير موزارال)پيتزا(

 2416و  12796  پنير تازه باچربي گياهي )پنيرتازه آنالوگ(

 13526 پنير پيتزای پروسس

 13328 پنير كولوميرز

 13326 پنير پروولون

 13863 پنير الكتيکي

 11832 پنيرچدار

134 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انواع کنسرو  :  

 2926و   5225   كنسرو باقال پخته  

 2926و  1576 كنسرو اسفناج 

  2926و   9762  كنسرو بادمجان 

 2926و  4299 كنسرو قورمه سبزی 

 2926و  4294 كنسرو خورشت قيمه 

 2926و  2789  كنسرو ذرت 

 2926و  2871 كنسرو قارچ 

 2926و  1575 كنسرو گل كلم 

 2926و  1114  كنسرو گوجه فرنگي درسته پوست كنده 

 2926و  4474 كنسرو ماهي تن و لوبيا چيتي در سس گوجه فرنگي   

 2926و  119  كنسرو لوبيا سبز 

 2926و  1971 كنسرو مارچوبه 

 10752 كنسرو كشک و ماهي 

 2926و  2871 كنسرو ماهي تن در روغن 

 2926و  9914   كنسرو ماهي ساردين 

 2926و   2869 كنسرو ماهي كيلکا 

 2926و  9411 كنسرو ماهي كيلکا در سس 

 2926و   9199 كنسرو ماهي ماكرل در روغن سس 

 2926و   719 كنسرو ميگو در آب نمک 

 2926و  118 كنسرو نخود سبز 
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 2926و  5216  كنسرو ماكاروني با سويا 

 2926و  4949  كنسرو لوبيا چيتي با قارچ 

 2926و  5115 كنسرو ماهي آزاد پرورشي در روغن 

 2926و  5962 كنسرو سوسيس در آب نمک 

 2926و  5242 كنسرو سوسيس در سس و گوجه فرنگي 

 2926و 4918 كنسرو شور باميه 

 2926و   5669 كنسرو سبزی مخلوط 

 2926 و  5621 كنسرو فلفل شور 

 2926و   5492 كنسرو قليه ماهي تن 

 2926و  1695 كنسرو لوبيا چيتي با سس گوجه فرنگي 

 2926و   5559 كنسرو خوراک لوبيا چيتي و سوسيس در سس گوجه فرنگي 

 2926و     4854 كنسرو خوراک مرغ 

 2926و     6154 كنسرو  لوبيا چيتي با گوشت 

 2926 و    6695 كنسرو  عدسي 

 2926و     8165 كنسرو انواع پلو 

 2926و     9492 كنسرو خورشت  ميگو

 2926و     11927 كنسرو خورشت قيمه با سويا

 2926و     9499 كنسرو دال عدس 

 2926و     8591 كنسرو دلمه ی برگ مو

 2926و     987 كنسرو زيتون فرآيند شده 

 2926و     11771 مارلين ماهي (–كنسرو ساالد ماهي تون ونيزه ماهي )بادبان 

 2926و     9997 مارلين ماهي (-كنسرو قليه نيزه ماهي )بادبان

  2926و  11752 كنسرو كشک و ماهي 

 2926و     9599 كنسرو لوبيا سفيد و لوبيا قرمر در آب نمک 

 2926و     8572 كنسرو لوبيا قرمز 

 2926و     7916 كنسرو لوبيا سبزوگوشت  تکه ای 

 2926و     8572 كنسرو لوبيا قرمز در سس گوجه فرنگي

 2926و     11749 كنسرو ماهي تون باقارچ 

 2926و     8457 كنسرو ماهي صبور 

 2926و     11751 كنسرو ميگو باقارچ

 2926و     9579 كنسرو ميگو در روغن 
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 2926و    8571 كنسرو نخود آبگوشتي

 2926و     9998 مارلين ماهي (-كنسرو نيزه ماهي )بادبان

 2926و     7716 كنسرو تمشک 

 2926و     7918 كنسرو خورشت فسنجان

 2926و     7917 كنسرو طاس كباب 

 12178و     2926 كنسروبالل كوچک

 6952و    2926 كنسروما هي تن در آب نمک

 9719 كنسرو انواع پلو با گوشت

 19866 كنسرو خوراک آلو اسفناج با سويا

 19864 كنسرو خوراک لوبيا با سيب زميني

 14115 كنسرو سس سيب

 19825 كنسرو خوراک ماهيچه

 19865 كنسرو خوراک كدو مسمايي

 14114 كنسرو خورشت مرغ ترش

 2871 كنسرو قارچ

 7719 كرفسكنسرو خورشت 

 12591 كنسرو كشک بادمجان

 7915 كنسرو آبگوشت

 12891 كنسرو خورشت الو اسفناج

 12299 كنسرو خورشت سبزی با سويا

 8758 كنسرو گوشت تکه ای

 12587 كنسرو لوبيای سويا با سس گوجه فرنگي

 5876 كنسرو ميگو درسس گوجه فرنگي

 7694 مارلين ماهي( -كنسرو نيزه ماهي در روغن)بادبان

كنسرو دلمه بادمجان در روغن نباتي مايع با سس گوجه 

 فرنگي
7572 

 116و  2926 خيار شور 

 11326 كنسرو مايه عدس پلو با سويا

133 

  انواع کمپوت : 

 2926و  5186 كمپوت نارنگي 

 2926و  4-2485 كمپوت زردآلو
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 12179 كمپوت آناناس

 2926و  5-2485 كمپوت آلبالو

 2926و  5491 كمپوت سيب و گالبي

 2926و  11757 كمپوت سيب

 2926و  9-2485 كمپوت گالبي

 2926و  9721 كمپوت گيالس

 2926و  8-2485 كمپوت هلو

 2926و  4776 كمپوت كيوی

 8051 خوشاب انبه

 5086 خوشاب )كمپوت (  نارنگي 

 10695 خوشاب به 

 9367 خوشاب )كمپوت ( توت فرنگي 

 6956 خوشاب پرتقال  

 10088 خوشاب گريپ فروت  

 14659 كمپوت آلوئه ورا

 12735 كمپوت بدون شکر

 10555 خوشاب مخلوط ميوه های گرمسيری 

 2926و  5942 كمپوت ميوه مخلوط 

 2926و  2485 كمپوت بطور كلي 

 69و  9544 شکرسفيد  131

 9679و  9544  قندحبه 133

 9681و 9544 قندكله 131

 9666و 9544 قندكلوخه 139

 97و 2995 بيسکويت  110

 592و  2995 ويفر  111

 3381 اسيد سيتريک خوراكي 112

 2884 اسيد فسفريک مورد مصرف در صنا يع غذايي  115

 2881و  2968 حجيم شده بر پايه بلغااورو آرد ذرت   هاای اناواع فرآورده 114

 4509 فراورده حجيم شده غالت به روش انفجاری 113
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  6122و 9764 های سيب زميني سرخ شاده در روغن )چيپس(تکه 111

  2995و   8 انواع آدامس   113

 2303 انواع سوسيس و كالباس 111

 2304 همبرگر خام منجمد 119

 8897و 2551 سس گوجه فرنگي ) كچاب (   130

 2551و  761و  2926 رب گوجه فرنگي  131

 623 چای سياه 132

 3119 چای كيسه ای 135

 2279و  6917 نوشيدني مالت  134

 219و  2999 انواع ماكاروني  133

 1251و  9845 نوشابه های گازدار  131

  2897و  9414 نوشابه های بدون گاز  133

 26و  1195 انواع نمک طعام    131

139 
دی كلسيم فسفات مورد مصرف در خوراک دام ، طيور و  

 آبزيان
2513 

 722و  9217 پودر ماهي   110

 4419و  2441 آبهای معدني طبيعي   111

 6694و  6267 آب آشاميدني بسته بندی شده  112

 2553-2395 كيک   115

    2554-2395 كلوچه   114

 9851و  9964  فرآورده های يخي خوراكي   113

 2454و  2965 انواع سس های ساالد   111

  2999و  119 انواع آرد گندم  113

  9827و  2926 سوپ آماده  111

 14941 پوره گوجه فرنگي 119

 2494و  9129و 17و  545 كشمش  190
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 خرما  191

 2496و 2511و 2711و 2944

 285و 5911و 995و 819و

 5919و  5914و  2721و

 11و  2495 برگه زردآلو  192

 14 زيره  195

 15و  4919و  4921و 218 پسته و مغز پسته 194

 5689و  259-2و  1-259 زعفران  193

 5318 هگزان مورد مصرف در صنايع غذايي 191

 نساجي و چرم

  نام کاال ردیف
 استاندارد ملی مربوطه

INSO 

 258 پنبه هيدروفيل 193

 1891-1و 2  نوار بهداشتي )معمولي ،آناتوميک و بالدار(   191

 21189 نوار بهداشتي ايرليد 199

 21124 پد روزانه 200

201 
   انواع پوشک : 

 1891 - 2و  9755 پوشک كامل بچه 

 2528و  2-1891 پوشک بچه  202

 21122 پوشک شورتي بچه 205

 11688و  1891-2 پوشک كامل بزرگسال  204

 21129 پوشک شورتي بزرگسال 203

201 
 6121 انواع پتو :  

   پتو ) از نظر برچسب و نشانه گذاری (  

203 
خامه مورد مصرف درفرش پشمي دستباف ) از نظر برچسب 

 گذاری( 
 )بند نشانه گذاری( 456

201 
 1961 انواع فرش ماشيني :   

   فرش ماشيني ) مشخصات فني و اطالعات برچسب (  
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209 
% پلي استر ) بر چسب و نشانه 55% پشم 45پارچه فاستوني  

 گذاری (
5992 

 7729 مواد رنگرزی و پيگمنت های مورد مصرف در صنعت نساجي 210

 1 پرچم جمهوری اسالمي ايران 211

 1196 پايپوش ايمني –وسايل حفاظت شخصي  –پايپوش  212

 9499 پايپوش محافظتي –وسايل حفاظت شخصي  –پايپوش  215

214 
پوتين با پستايي  –پوتين افراد نيروهای مسلح  –پايپوش 

 چرمي و زيره الستيکي 
2426 

 بسته بندي و سلولزي 

                            

 ردیف
 نام کاال

  

 استاندارد ملی مربوطه

INSO 

 169 پاكت پستي 213

211 
انواع جعبه های مقوايي مورد استفاده برای شيريني ومواد  

 غذائي
9941 

 627 دستمال كاغذی   213

 2421 كاغذ توالت 211

 2421 حوله كاغذی 219

220 
بسته بندی فلزی مواد غذايي و آشاميدني) با يا بدون پوشش 

 آلي داخلي ( 
  1881و  2455

 21 كبريت   221

222 

  لفاف های چند الیه مخصوص بسته بندی با الیه های پلی مری  و آلومینیومی : 

بسته های چند اليه مقوايي پلي مری با اليه آلومينيوم برای 

 مواد خوراكي 
6121 

كيسه های پالستيکي با اليه آلومينيوم جهت بسته بندی آب 

 ميوه 
9191 

كيسه های قابل انعطاف چند اليه از پلي و آلومينيوم برای  

 بسته بندی مواد غذايي به روش آسپتيک 
9116 
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لفاف های آماده شده با اليه آلومينيوم برای بسته بندی مواد  

 خوراكي 
9115 

لفاف های چند اليه جهت بسته بندی تک نفره مواد غذائي 

 )ساشه(
11548 

 5998 تيوپ های چند اليه  

 2149 تيوپ آلومينيومي نرم 

 9114 تيوپ نرم فلزی جهت پمادهای چشمي

بسته بندی زعفران ،كيسه های قابل انعطاف چند اليه با  

 آلومينيوم 
7945 

شده  انواع بسته بندی موادخوراكي در ظروف شکل داده  

 )استرال( از مواد پليمری و ورق های آلومينيوم
9991 

225 

   تخته فیبر ، تخته الیه وروکش برای صنعت چوب :   

 9144 انواع تخته خرده چوب   

تخته خرده چوب و تخته فيبر  با روكش مالمينه )روكش 

 مصنوعي(
14192 

 انواع تخته فيبر   
-5و  7416-9و  2-7416

 7416-6و  7416

   16418و  9492 *انواع تخته اليه   

عنوان روكش مصنوعي  ازنوع تزيئني) بهاستخواني  فورميکای

 چوب( 
9154 

روكش طبيعي مورد مصرف در صنعت چوب )روكش های  

 چوب(
1274 

 4549 پاکتهای کاغذی سیمان وگچ   224

223 
خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده های پوشک و نوار  

 بهداشتی 
5591 

221 
خمیر کاغذ مورد مصرف در فرآورده های بهداشتی 

 یکبار مصرف پوشک و نوار بهداشتی
5911 

223 

   منسوج نبافته : 

 9411 پوشش رويي يک اليه –پوشک و نوار بهداشتي 

 11986 اليه عبور دهنده و توزيع كننده–پوشک و نوار بهداشتي 
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