
 

 

 

کت گواهیدهنده   TUV WISSENلیست استاندارد ها و ایزو های قابل صدور شر

 استانداردهای عمویم

ISO 9001:2015 Quality management system               

 سیستم مدیریت کیفیت

ISO 14001:2015 Environmental management system 

 سیستم مدیریت زیست محییط

ISO 45001:2018 Occupational health and safety management system 

 مدیریت ایمنی و بهداشت شغیل

IMS (Integrated Management System) 

 سیستم مدیریت یکپارچه

HSE-MS   (Health, safety, and environment Management system) 

 مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار

5S (Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain) 

ه سازی ،ساماندیه ی  انضباط، استانداردسازی ،نظم و ترتیب ،پاکی 

 

ISO 22000:2018 food safety management  

 مواد غذای  
 مدیریت ایمنی

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

ل خطرات  ، کنیر و بهداشت مواد غذای  ایمنی  

https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/hazard-analysis-critical-control-point-haccp
https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/hazard-analysis-critical-control-point-haccp


 

 

 

HALAL نشان حالل     

 محصوالت غذای  حالل

ISO/IEC 27001 Information security management  

 مدیریت امنیت اطالعات

ISO/IEC 20000-1:2018 Information technology — Service management — Part 1: 

Service management system requirements 

: الزامات سیستم مدیریت خدمات1قسمت  -مدیریت خدمات  -فناوری اطالعات   

ISO 29001:2020 Petroleum, petrochemical and natural gas industries specific 

quality management system 

وشییم و گاز طبییع  سیستم مدیریت کیفیت خاص صنایع نفت ، پیر

ISO 10002:2018 Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in 

organizations 

 
ی

یمدیریت رسیدگ به شکایات مشیر  

ISO 10004:2018 Customer satisfaction- Guidelines for monitoring and measuring 

ی  مدیریت رضایتمندی مشیر

ISO 13485:2016 Medical devices -Quality management systems 

ات پزشیک ی  مدیریت کیفیت در تجهی 

GMP (Good manufacturing practice) 

 لیدعملکرد خوب در تو 



 

 

 

 

GDP (Good Distribution Practices) 

 عملکرد خوب در پخش و تولید

GLP (good laboratory practice) 

 عملکرد خوب آزمایشگایه

GHP (Good Hygiene Practices) 

 روش خوب آزمایشگایه

ISO 10006:2017 Quality management in projects 

 مدیریت کیفیت در پروژه

ISO 21500:2012 Guidance on project management 

 راهنما در مدیریت پروژه

ISO 31000:2018 Risk management 

 مدیریت ریسک

ISO 3834:2005 Quality requirements for fusion welding of metallic materials  

 مدیریت و بازریس جوش

ISO 10668:2010 Brand valuation 

 مدیریت ثبت و ارزیایی برند

ISO/TS 16949 :2009 Automotive Quality Management 

 مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی

ISO 50001:2018 Energy management systems 

 سیستم مدیریت انرژی

ISO 23650:  Nanotechnologies 

 نانوتکنولوژی



 

 

 

ISO 20183:2015 Sports and other recreational facilities and equipment 

 مدیریت ورزیسی و امکانات تفرییح

 

ISO 15189:2012 Medical laboratories — Requirements for quality and competence 

 مدیریت آزمایشگاه های تشخیص طنی 

ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility 

 مسولیت اجتمایع

ISO/IEC 22537:2006 Information technology 

اطالعاتفناوری   

ISO 10019:2005 Guidelines for the selection of quality management system 

consultants and use of their services 

 مدیریت انتخاب مشاوران سیستم کیفیت

ISO 10015:2019 Quality management — Guidelines for competence management 

and people development 

مدیریت آموزشمدیریت   

ISO/IEC 17799:2005 Information technology — Security techniques 

تکنیک های امنینر  -فناوری اطالعات   

ISO/IEC 17025 Testing and calibration laboratories 

اسیون  مدیریت آزمایشگاه تست و کالییی

  

ISO 22310:2006 Information and documentation — Guidelines for standards 

drafters for stating records management requirements in standards 

 مدیریت تداوم کسب و کار

ISO 3632-1:2011 Spices — Saffron 

زعفران–ادویه ها   



 

 

 

 

 

 

 استاندارد تخصیص ساختمان

ISO/TC 59  Building and civil engineering works  

نعمراکارهای ساختمایی و مهندیس   

ISO 3881:1977 Building construction  

 ساخت و ساز ساختمان

ISO 6284:1996 Construction drawings   

 نقشه های ساخت و ساز

 ISO 2848:1984 Building construction — Principles and rules 

) ی  ساخت و ساز ساختمان )اصول و قوانی 

 ISO 19650-1:2018 Organization and digitization of information about buildings 

and civil engineering works 

 سازماندیه و دیجیتایل کردن اطالعات در مورد ساختمانها و کارهای مهندیس عمران

ISO/IEC 14543 Information technology — Home electronic systems (HES) 

architecture  

 معماری سیستمهای  -فناوری اطالعات 
ی

ونییک خانیک الکیر (HES)  

ISO 16484-5:2017 Building automation and control systems (BACS) 

ل ساختمان  سیستم های اتوماسیون و کنیر

ISO / IEC 30118-5: 2018 Information technology — Open Connectivity Foundation 

(OCF) Specification — Part 5: Smart home device specification 

 فناوری خانه هوشمند

ISO/IEC 30141:2018 Internet of Things (IoT) — Reference Architecture 



 

 

 

 معماری خانه هوشمند

ISO 14044: 2006 / AMD 1: 2017 Environmental management — Life cycle 
assessment  

  -مدیریت محیط زیست 
ی

1اصالح  -ها الزامات و دستورالعمل  -ارزیایی چرخه زندگ  

ISO 14025: 2006 Environmental labels and declarations — Type III environmental 

declarations  

اصول و روشها 3نوع  اعالمیه های زیست محییط -یط برچسب ها و اعالمیه های زیست محی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ات پزشیک ی  تجهی 

 کیت تشخیص رسی    ع کرونا 

CE MARK In Vitro Diagnostic Medical Device Directive  98/79/EC (IVDD) 

 

 ماسک چهار الیه کربن دی اکتیو 

EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices - Filtering half masks to 

protect against particles - Requirements, testing, marking 

الزامات ، آزمایش ،  -فیلیر کردن نیمه ماسک برای محافظت در برابر ذرات  -دستگاه های محافظ تنفیس 

 مارک گذاری

ASTM F1862 / F1862M - 17 Standard Test Method for Resistance of Medical Face 

Masks to Penetration by Synthetic Blood (Horizontal Projection of Fixed Volume 

at a Known Velocity) 

 در برابر نفوذ توسط خون مصنویع صورت پزشیک یمقاومت ماسک ها یروش آزمون استاندارد برا

حجم ثابت با رسعت مشخص( )پروجکشن افقر   

EN 14683:2019 specifies construction, design, performance requirements and test 

methods for medical face masks 

شیآزما ی، الزامات عملکرد و روشها یحساخت ، طرا ماسک صورت پزشیک  

ASTM F2100 - 11Standard Specification for Performance of Materials Used in 

Medical Face Masks 

صورت پزشیک یکه در ماسک ها  یعملکرد مواد یمشخصات استاندارد برا  

 

ه های ضد ویروس ) یدستگی  کرونا( و ضد باکیر  



 

 

 

ISO 22196:2011 Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-

porous surfaces 

لمتخلخ ی  سطوح غ ر یها و سا کیپالست یبر رو  یضد باکیر  تیفعال یی  گاندازه    

 

 

ISO 21702:2019 Measurement of antiviral activity on plastics and other non-

porous surfaces 

لمتخلخ ی  سطوح غ ر یها و سا کیپالست یرو  رویسیضد و  تیفعال یی  ندازه گا   

 

 ترمومیر )تب سنج( 

IEC 60601-2-31:2020 Medical electrical equipment — Part 2-31: Particular 

requirements for the basic safety and essential performance of external cardiac 

pacemakers with internal power source 

ییک ات پزشیک الکیر ی  تجهی 

 

ISO 80601-2-56:2017 Medical electrical equipment — Part 2-56: Particular 
requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers 
for body temperature measurement 

های دیجیتالی() تب سنج تجهیزات الکتریکی پزشکی  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 صنایع غذای  

 

SFBB ( Safer Food, Better Business) 

 غذای سالمیر کسب و کار بهیر 

BRC FOOD  (Global Standard for Food Safety) 

 مواد غذای  
 استاندارد گلوبال ایمنی

GFCP (Gluten-Free Certification Program) 

 محصوالت بدون گلوتن

ISO 17604:2015 Microbiology of the food chain — Carcass sampling for 

microbiological analysis 

ی  غذا هی  زنج یولوژ یکروبیم  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استانداردهای محصوالت آراییسی و بهداشنر 

DIN EN ISO10-11930:2013 Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the 

antimicrobial 

کرویی یضد م ایی یارز  - یولوژ یکروبیم - یسی یمواد آرا  

ASTM E640-2019-06   Standard Test Method for Preservatives in Water-

Containing Cosmetics 

آب یحاو  یسی یروش تست استاندارد مواد نگهدارنده در مواد آرا  

DIN EN 16521:2014-07 

Cosmetics - Analytical methods - GC/MS method for the identification and assay 

of 12 phthalates in cosmetic samples ready for analytical injection 

روش - یلیتحل یروش ها - یسی یمواد آرا  GC / MS یفتاالت در نمونه ها 12و سنجش  ی  شناسا یبرا 

قیآماده تزر  یسی یآرا  

DIN EN ISO 16212 Cosmetics - Microbiology - Enumeration of yeast and mould 

شمارش مخمر و کپک - یولوژ یکروبیم - یسی یمواد آرا  

DIN EN ISO 11930 Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the antimicrobial 

protection of a cosmetic product 

ی م ایی یارز  - یولوژ یکروبیم - یسی یلوازم آرا یسی یمحصول آرا کی کرویی یحفاظت ضد م انی   

NSF/ANSI 305: Personal Care Products Containing Organic Ingredients 



 

 

 

شامل مواد آیل محصوالت مراقبت شخیص  

NSF/ANSI 455-3: Cosmetics audit standard for cosmetics was facilitated by NSF 

International to expand its public health mission to include safer personal care 

items for consumers 

ی استاندارد مم توسط یسی یلوازم آرا یی   NSF International  ش مأمور  بهداشت عمویم تیجهت گسیر

ی موارد مراقبت شخیص نمرصف کنندگا یبرا خود جهت در نظر گرفیر  

  

 

 

ISO/AWI 4973 Microbiology — Cosmetics — Quality control of culture media 

described in Cosmetics Microbiology Standards 

ل ک  - یسی یلوازم آرا - یولوژ یکروبیم لوازم  یولوژ یکروبیم یکشت که در استانداردها  طیمح تیفیکنیر

شده است فیتوص یسی یآرا  

ISO 10130:2009 Cosmetics — Analytical methods — Nitrosamines: Detection and 

determination of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics by HPLC, post-

column photolysis and derivatization 

وزامین - یلیتحل یروش ها - و بهداشنر  یسی یلوازم آرا ی یر ی و تع صی: تشخی  -N یی 

nitrosodiethanolamine (NDELA) توسط  یسی یدر مواد آرا  HPLC ی ، فتول  پس از ستون و مشتقات ی   

ISO 11930:2019 Cosmetics — Microbiology — Evaluation of the antimicrobial 

protection of a cosmetic product 

ی م ایی یارز  - یولوژ یکروبیم - یسی یلوازم آرا یسی یمحصول آرا کی کرویی یحفاظت ضد م انی   

ISO 12787:2011 Cosmetics — Analytical methods — Validation criteria for 

analytical results using chromatographic techniques 

  یاه کیبا استفاده از تکن یلیتحل جینتا یبرا اعتبار سنیحی  یارهایمع - یلیتحل یروش ها - یسی یلوازم آرا

 
ی
 کروماتوگراف

ISO/TR 14735:2013 Cosmetics — Analytical methods — Nitrosamines: Technical 

guidance document for minimizing and determining N-nitrosamines in cosmetics 



 

 

 

وزامین - یلیتحل یروشها - یسی یلوازم آرا ی یر ی به حداقل رساندن و تع یبرا فنی  ی: سند راهنمای  -N یی 

وزامین ی یر یسی یدر مواد آرا ی   

ISO 15819:2014 Cosmetics — Analytical methods — Nitrosamines: Detection and 

determination of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics by HPLC-MS-MS 

وزامین - یلیتحل یروشها - یسی یمواد آرا ی یر ی و تع صی: تشخی   N-nitrosodiethanolamine یی 

(NDELA) توسط  یسی یدر مواد آرا  HPLC-MS-MS 

ISO 16128-1:2016 Guidelines on technical definitions and criteria for natural and 

organic cosmetic ingredients and products — Part 1: Definitions for ingredients 

: 1قسمت  - و آیل یعیو مواد طب و بهداشنر  یسی یو آرا فنی  یارهایو مع فیدر مورد تعار  ی  رهنمودها

دهنده لیمربوط به مواد تشک فیتعار   

 

ISO 16128-2:2017 Cosmetics — Guidelines on technical definitions and criteria for 

natural and organic cosmetic ingredients — Part 2: Criteria for ingredients and 

products 

: 2قسمت  - کیو ارگان یعیطب یسی یمواد آرا یارهایو مع فنی  فیدر مورد تعار  ی  رهنمودها - یسی یلوازم آرا

و محصوالت  باتیترک یارهایمع  

ISO 16128-2:2017/CD AMD 1 Cosmetics — Guidelines on technical definitions and 

criteria for natural and organic cosmetic ingredients — Part 2: Criteria for 

ingredients and products — Amendment 1 

: 2سمت ق - کیو ارگان یعیطب یسی یمواد آرا یارهایو مع فنی  فیدر مورد تعار  ی  رهنمودها - یسی یلوازم آرا

1 هیاصالح -دهنده مواد و محصوالت  لیتشک یارهایمع  

ISO 16212:2017 Cosmetics — Microbiology — Enumeration of yeast and mould 

شمارش مخمر و کپک - یولوژ یکروبیم - یسی یمواد آرا  

ISO 16217:2020 Cosmetics — Sun protection test methods — Water immersion 

procedure for determining water resistance 

ی تع یدر آب برا یروش غوطه ور  -ضدآفتاب  شیآزما یروشها - یسی یمواد آرا مقاومت در برابر آب یی   



 

 

 

ISO/TR 17276:2014 Cosmetics — Analytical approach for screening and 

quantification methods for heavy metals in cosmetics 

ی فلزات سنگ یروشها یساز  و کیم یغربالگر  یبرا یلیتحل کرد یرو  - یسی یلوازم آرا یسی یدر مواد آرا ی   

ISO 17516:2014 Cosmetics — Microbiology — Microbiological limits 

یکیولوژ یکروبیم یها تیمحدود - شنایس کروبیم - یسی یلوازم آرا  

ISO 18415:2017 Cosmetics — Microbiology — Detection of specified and non-

specified microorganisms 

مشخص ی  مشخص و غ یها سمیکروارگانیم صیتشخ - یولوژ یکروبیم - یسی یمواد آرا  

ISO 18416:2015 Cosmetics — Microbiology — Detection of Candida albicans 

کنسیآلب دا یکاند  صیتشخ - یولوژ یکروبیم - یسی یمواد آرا  

 

ISO/TR 18811:2018 Cosmetics — Guidelines on the stability testing of cosmetic 

products 

یسی یمحصوالت آرا یدار یدر مورد تست پا ی  رهنمودها - یسی یلوازم آرا  

ISO/TR 18818:2017 Cosmetics — Analytical method — Detection and quantitative 

determination of Diethanolamine (DEA) by GC/MS 

ی و تع صیتشخ - یلیروش تحل - یسی یاد آرامو  ی اتانوالم  ید کیم  یی  ) ی  DEA توسط )GC / MS 

ISO 18861:2020 Cosmetics — Sun protection test methods — Percentage of water 

resistance 

درصد مقاومت در برابر آب -ضدآفتاب  شیآزما یروشها - یسی یمواد آرا  

ISO/TR 19838:2016 Microbiology — Cosmetics — Guidelines for the application of 

ISO standards on Cosmetic Microbiology 

ISO یکاربرد استانداردها  یبرا ی  رهنمودها - یسی یلوازم آرا - یولوژ یکروبیم یسی یآرا شنایس کروبیدر م   

ISO 21148:2017 Cosmetics — Microbiology — General instructions for 

microbiological examination 

یولوژ یکروبیم برریس یبرا عمویم یدستورالعمل ها - شنایس کروبیم - یسی یلوازم آرا  



 

 

 

ISO 21149:2017 Cosmetics — Microbiology — Enumeration and detection of 

aerobic mesophilic bacteria 

یهواز  لیمزوف یهایباکیر  ی  شمارش و شناسا - یولوژ یکروبیم - یسی یمواد آرا  

ISO 21150:2015 Cosmetics — Microbiology — Detection of Escherichia coli 

ش صیتشخ - یولوژ یکروبیم - یسی یلوازم آرا اکیلیارسی  

ISO 21322:2020 Cosmetics — Microbiology — Testing of impregnated or coated 

wipes and masks 

روکش شده ا یدستمال مرطوب و ماسک آغشته  شیآزما - یولوژ یکروبیم - یسی یمواد آرا  

ISO/FDIS 21392 Cosmetics — Analytical methods — Measurement of traces of 

heavy metals in cosmetic finished products using ICP/MS technique 

ی آثار فلزات سنگ یی  اندازه گ - یلیتحل یروش ها - و بهداشنر  یسی یلوازم آرا  یسی یآرا ی  الت نهادر محصو  ی 

با استفاده از روش و بهداشنر   ICP / MS 

ISO/TS 22176:2020 Cosmetics — Analytical methods — Development of a global 

approach for validation of quantitative analytical methods 

 یروش ها اعتبار سنیحی  یبرا جهایی  کرد یرو  کیتوسعه  - یلیتحل یروش ها - و بهداشنر  یسی یلوازم آرا

کیم  یلیتحل  

ISO/TR 22582:2019 Cosmetics — Methods of extract evaporation and calculation 

of organic indexes — Supplemental information to use with ISO 16128-2 

استفاده با یبرا یلیاطالعات تکم - آیل یعصاره و محاسبه شاخص ها ی  تبخ یروش ها - یسی یلوازم آرا  

ISO 16128-2 

ISO 22715:2006 Cosmetics — Packaging and labelling 

یو برچسب گذار  یبسته بند - یسی یلوازم آرا  

ISO 22716:2007 Cosmetics — Good Manufacturing Practices (GMP) — Guidelines 

on Good Manufacturing Practices 

ساخت خوب یروشها - و بهداشنر  یسی یمحصوالت آرا  (GMP) - د یتول یمربوط به روشها یرهنمودها 

 خوب



 

 

 

ISO 22717:2015 Cosmetics — Microbiology — Detection of Pseudomonas 

aeruginosa 

نوزایسودوموناس آئروژ  صیتشخ - یولوژ یکروبیم - یسی یمواد آرا  

ISO 22718:2015 Cosmetics — Microbiology — Detection of Staphylococcus aureus 

اورئوس لوکوکوسیاستاف صیتشخ - یولوژ یکروبیم - یسی یمواد آرا  

ISO/TR 23199:2019 Cosmetics — Calculation of organic indexes of hydrolates — 

Supplemental information for ISO 16128-2 

ISO 81612-2 یبرا یلیاطالعات تکم - دروالت یه آیل یمحاسبه شاخص ها - یسی یلوازم آرا  

ISO/DIS 23674 Cosmetics — Analytical methods – Direct determination of traces 

of mercury in cosmetics by thermal decomposition — Atomic absorption 

spectrometry (mercury analyzer) 

ی تع - یلیتحل یروشها - یسی یلوازم آرا  یحی سن فیط - حراریر  هیبا تجز  یسی یدر مواد آرا وهیآثار ج میمستق یی 

ی )آنال جذب اتیم (وهیج ور ی   

 

ISO/CD 23675 Cosmetics — Sun protection test Methods — In Vitro 

determination of Sun Protection Factor 

ی تع -تست ضد آفتاب  یروش ها - و بهداشنر  یسی یمحصوالت آرا فاکتور محافظت در برابر  شگاهیآزما یی 

 آفتاب

ISO/CD 23698 Cosmetics Sun protection test methods- Measurement of the 

Sunscreen Efficacy by Diffuse Reflectance Spectroscopy 

اثر ضد آفتاب  یی  اندازه گ -محافظت در برابر آفتاب  شیآزما یروش ها و بهداشنر  یسی یمحصوالت آرا

وزیفیبازتاب د سنیحی  فیتوسط ط  

ISO/CD TR 23750 Answers to frequently asked questions on ingredients and 

product characterization according to ISO 16128 

دهنده و مشخصات محصول مطابق با لیپاسخ به سواالت متداول در مورد مواد تشک  ISO 16128 



 

 

 

ISO/DIS 23821 Cosmetics — Analytical methods — Determination of traces of 

mercury in cosmetics by atomic absorbtion spectrometry (AAS) cold vapour 

technology after pressure digestion 

ی تع - یلیتحل یروش ها - و بهداشنر  یسی یلوازم آرا  یبا استفاده از فناور  یسی یدر مواد آرا وهیج یردپا یی 

) اتیم سنیحی  فیبخار رسد جذب ط AASپس از هضم فشار ) 

ISO 24442:2011 Cosmetics — Sun protection test methods — Review and 

evaluation of methods to assess the photoprotection of sun protection products 

 یروش ها ایی یو ارز  برریس -محافظت در برابر آفتاب  شیآزما یروش ها - و بهداشنر  یسی یمحصوالت آرا

محصوالت ضد آفتاب یحفاظت نور  ایی یارز   

ISO 29621:2017 Cosmetics — Microbiology — Guidelines for the risk assessment 

and identification of microbiologically low-risk products 

کم   یکیولوژ یکروبیمحصوالت م ی  و شناسا سکیر  ایی یارز  یبرا ی  رهنمودها - یولوژ یکروبیم - یسی یلوازم آرا

 خطر

 

 

 

 

شیک ی  دندانی 

ISO/CD 3990 Dentistry — Evaluation of antimicrobial activity of dental restorative 

materials    

کننده دندان میمواد ترم یکروبیضد م تیفعال یابیارز - یدندانپزشک  

ISO 7405:2018 Dentistry — Evaluation of biocompatibility of medical devices 

used in dentistry    

یمورد استفاده در دندانپزشک یپزشک یدستگاه ها یسازگار ستیز یابیارز - یدندانپزشک  

IWA 1:2005 Quality management systems — Guidelines for process 

improvements in health service organizations  

یخدمات بهداشت یدر سازمان ها ندیبهبود فرآ یبرا ییرهنمودها - تیفیک تیریمد یها ستمیس  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ین کن  آب شی 

ISO/DIS 23446 Marine technology — Guidelines for product water quality of 

seawater reverse osmosis (RO) desalination for municipal water supply 

 ا یاسمز معکوس آب در  یساز  نیی  آب محصول ش تیفیمربوط به ک یدستورالعمل ها - ی  ایدر  یفناور 

ی تأم یبرا یآب شهر  ی   

Ce mark   Council Directive 98/83/EC on the quality of water 

 کیفیت آب

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنل های خورشیدی

IEC 62548:2016  Photovoltaic (PV) arrays - Design requirements 

 پنل های خورشیدی و انرژی تجدید پذیر

IEC TS 62257-9-8:2020  Renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 9-8: Integrated systems - Requirements for stand-alone 

renewable energy products with power ratings less than or equal to 350 W 

 - کپارچهی یها ستمی: س8-9قسمت  - ی  برق روستا یبرا نی یترک یها ستمیو س ر یدپذیتجد یها یانرژ 

وات 350با  یمساو  ا یبا درجه قدرت کمیر  ر یپذ د یتجد یالزامات محصوالت مستقل انرژ   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دامداری

ISO/TS 34700:2016 Animal welfare management — General requirements and 

guidance for organizations in the food supply chain 

 نیتأم رهیموجود در زنج یسازمان ها یبرا یعموم یها ییالزامات و راهنما - واناتیرفاه ح تیریمد

 ییمواد غذا

ISO 10990-5:1999 Animal (mammal) traps — Part 5: Methods for testing 

restraining traps 



 

 

 

 مهار کننده یتله ها شیآزما ی: روش ها5قسمت  -)پستانداران(  واناتیح یتله ها

ISO 10990-4:1999 Animal (mammal) traps — Part 4: Methods for testing killing-

trap systems used on land or underwater 

دام قاتل استفاده شده در  یها ستمیس شیآزما ی: روش ها4قسمت  -)پستانداران(  واناتیح یتله ها

 آب ریز ای یخشک

GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) 

دام و طیور خوراک یمنیا ضمانت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عایق های حرارتی

ISO 12241:2008 Thermal insulation for building equipment and industrial 

installations 

 عایق حرارتی برای تجهیزات ساختمان و تاسیسات صنعتی



 

 

 

ISO 12576-1:2001 Thermal insulation — Insulating materials and products for 

buildings — Conformity control systems — Part 1: Factory-made products 

: 1قسمت  -کنترل انطباق  یها ستمیس -ساختمان  یبند قیمواد و محصوالت عا - یحرارت قیعا

یمحصوالت کارخانه ا  

ISO 20310:2018 Thermal insulation for building equipment and industrial 

installations — Aluminosilicate wool products — Specification 

 - کاتیلینوسیمحصوالت پشم آلوم - یصنعت ساتیساختمان و تاس زاتیتجه یبرا یحرارت قیعا

 مشخصات

ISO 23993:2008 Thermal insulation products for building equipment and 

industrial installations — Determination of design thermal conductivity 

یطراح یحرارت تیهدا نییتع - یصنعت ساتیساختمان و تاس زاتیتجه یبرا یحرارت قیمحصوالت عا  

 

ASTM C1696 - 20  Standard Guide for Industrial Thermal Insulation Systems 

یصنعت یحرارت قیعا یها ستمیس یاستاندارد برا یراهنما  

DIN EN 13162:2015-04 Thermal insulation products for buildings 

ساختمان ها یبرا یحرارت قیمحصوالت عا - -ساخته شده در کارخانه  یمحصوالت پشم معدن  

DIN EN 13164:2015-04 Thermal insulation products for buildings - Factory made 

extruded polystyrene foam (XPS) products 

اکسترود شده کارخانه رنیاستا یمحصوالت فوم پل -ساختمان  یحرارت قیمحصوالت عا  

 

CE MARK with Directive Construction Product  Directive 89/106/EEC (CPD) 

 محصوالت مربوط به ساخت و ساز 

 

 رنگ های عایق و صنعنر 

ISO 20567-1:2017 Paints and varnishes — Determination of stone-chip resistance 

of coatings — Part 1: Multi-impact testing 



 

 

 

ی تع -رنگ و الک الکل    یمقاومت تراشه ها یی 
ی

در پوشش سنیک  

 

 

 

سور و تهویه هوا  کمی 

ISO 15042:2017 Multiple split-system air conditioners and air-to-air heat pumps — 

Testing and rating for performance 

 یبرا یو رتبه بند شیآزما -هوا به هوا  حراریر  یشده و پمپ ها میتقس ستمیچند س یگاز   یکولرها

 عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

و مزون لباس نسایحی و پوشاک  

ISO 4916: 1991 Textiles  

ینساج  

ISO 10821:2005 Industrial sewing machines 

یصنعت یاطیالزامات چرخ خ  

ISO 8559-1:2017 Size designation of clothes 

لباس زیسا نییتع  

ISO 18825:2016 Clothing — Digital fittings 

 طراحی دیجیتال لباس

ISO 18890:2018 Clothing — Standard method of garment measurement 

لباس یریاندازه گ  روش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اره های ساختمانی و صنعتی

ISO 19085-10: 2018 Woodworking machines — Safety —Building site saws 

یساختمان یاره ها - یمنیا - یآالت نجار نیماش  

ISO 4875-1: 2006   Metal-cutting band saw blades 

برش فلز یاره نوار یها غهیت  

ISO 9518: 2018    Forestry machinery — Portable chain-saws — Kickback test 

آزمون برگشت عقب -قابل حمل  یریزنج یاره ها - یآالت جنگلدار نیماش  

ISO 7294: 1983  Saw teeth for woodworking saws — Profile shape 

  لیشکل پروف - ینجار یاره ها یاره برا دندان

ISO 11681-2:2011  Machinery for forestry — Portable chain-saw safety 

requirements and testing — Part 2: Chain-saws for tree service 

 یریزنج ی: اره ها2قسمت  - شیقابل حمل و آزما یریاره زنج یمنیالزامات ا - یآالت جنگلدار نیماش

درخت سیسرو یبرا  

ISO 16093:2017 Machine tools — Safety — Sawing machines for cold metal 

آالت اره فلز سرد نیماش - یمنیا -آالت  نیماش  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CE MARK DIRECTIVE 

 Low voltage electrical equipment تجهیزات برقی با ولتاژ پایین 

 Electromagnetic compatibility سازگاری الکترومغناطیسی 

 Machinery ماشین آالت 

 Construction products محصوالت ساخت و ساز 

 Medical equipment تجهیزات پزشکی 

 Measuring tools ابزارهای اندازه گیری 

 Pressure equipment تجهیزات تحت فشار 

 Appliances burning gaseous fuels لوازم گاز سوز خانگی 

 Toy safety ایمنی اسباب بازی ها 

 Elevators and lifts آسانسور و باالبرها   

 Welding fittings of simple pressure vessels اتصاالت جوش مخازن تحت فشار ساده 

 Portable pressure equipment تجهیزات تحت فشار قابل حمل 

 Personal protective equipment تجهیزات حفاظت فردی 

کاشت –تجهیزات پزشکی    Medical equipment – implantation 

  Recreational craft   تفریحیقایق های  

   Noise emission in the environment by equipment for use outdoors  آالیندگی صوتی 

 Medical diagnostic laboratory equipment تجهیزات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی 

 Radio equipment تجهیزات رادیویی 

دتأسیسات سیم یا کابل نقاله برای حمل افرا   Cableway installations designed to carry 

persons 



 

 

 

 Non-automatic weighing instrument ابزارهای توزین غیر اتوماتیک 

  Pyrotechnic articles وسایل آتش بازی 

 Explosives for civil uses مواد منفجره برای استفاده های عمرانی 

  Hot-water boilers دیگ های بخار آب داغ 

جهیزات دریاییت  Marine Equipment   

 Equipment and تجهیزات و سیستم های حفاظتی برای استفاده در فضاهای دارای پتانسیل انفجار

protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres   

  Explosives for civil uses مواد منفجره برای استفاده های عمرانی

 


