
شماره استاندارد 

ملی
منبع و سال براساس پیش گفتارعنوان استاندارد ملی

سال تصویب 

براساس پیش 

گفتار

توضیحات بازنگریرشته کمیته ملی

11
ویژگی های و -برگه زرد آلو

روش های آزمون
CODEX STAN 130:19811394

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

13
ویژگیها و روشهای -قیسی 

آزمون
CODEX STAN 130:19811393

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

نامشخصفاقد پیشگفتارکارتن جهت صنایع فلزی20
پوشاک و فرآورده های 

نساجی و الیاف

مکانیکنداردمنبع نداردکتریهای آلومینیوم غیربرقی33

34

تجهیزات تصفیه هوای ورودی 

به موتورهای احتراق داخلی و 

آزمون -(فیلتر )کمپرسورها

عملکرد

ISO 5011: 2014

SAE J726:1993
خودرو و نیرومحرکه1394

 منتشر شده 2018اصالحیه 

است

35

کارتن سیگارت و - بسته بندی 

دیگر کاالهای دخانی ـ ویژگی 

ها و روشهای آزمون

بسته بندی1380فاقد منبع

39
ویژگیها و روش - سیب زمینی

های آزمون
1373بررسی نتایج آزمایشگاهی

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

41
ویژگی ها و -میوه انگور

روشهای آزمون
Codex Stan 255:20071390

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

 منتشر شده 2011نسخه 

است

معدن و مواد معدنیمشخص نیستمنبع نداردشیشه43

44-1

ظروف و لوازم برای : موضوع

-1قسمت -فراورده های داروئی 

بطری های شیشه ای قطره 

چکان

ISO 11418-1:20051392مهندسی پزشکی
 منتشر شده 2016نسخه 

است

44-2

ظروف و لوازم برای فراورده 

بطری - 2قسمت -های دارویی

های شیشه ای سرپیچ دار برای 

شربت

ISO 11418–2:20051392مهندسی پزشکی
 و اصالحیه 2016نسخه 

 منتشر شده است2017

44-3

ظروف و لوازم برای فراورده 

بطری - 3قسمت -های دارویی

های شیشه ای سرپیچ دار 

برای داروهای  (شیشه سبکه )

جامد و مایع دوز بندی شده

ISO 11418–3: 20051392مهندسی پزشکی
 و اصالحیه 2016نسخه 

 منتشر شده است2017

بسته بندیمشخص نیستفاقد منبعسر بطری های در تشتکی45

46

مقاومت شیمیایی ظروف 

شیشه ای در برابر خورندگی 

مواد

معدن و مواد معدنیمشخص نیستفاقد منبع

48
مقررات - کنسرو میوه و سبزی

عمومی
cac/rcp2:19601386چند منبع و

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

بسته بندی--روشهای انبارداری55

56
انبارهای یکصدتنی در نواحی 

گرمسیر و معتدل
--

مهندسی ساختمان و مصالح 

و فرآورده های ساختمانی

57
 انبارهای یکصدتنی در نواحی 

مرطوب و سردسیر
--

مهندسی ساختمان و مصالح 

و فرآورده های ساختمانی

-- تنی2000 تنی و 500انبارهای 58
مهندسی ساختمان و مصالح 

و فرآورده های ساختمانی

61
کارگاه ها و کارخانه های برگه 

زردآلو و کشمش
1372فاقد منبع

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

استاندارد قدیمی و بدون 

.پیشگفتار است

1346چندمنبعیکتیرا62
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی



1373فاقد منبعویژگی ها- فلفل دلمه ای 63
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

1344فاقد فایلسیب و گالبی64
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

65
ویژگی ها و - آلوی خشک 

روش های آزمون
1372فاقد منبع

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

1374فاقد منبعویژگی ها- روده 66
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

کود و سمومنامشخصبدون پیشگفتار و منبع ناشمخصآمونیوم سولفات نیترات68

 نیترات آمونیوم74

 استاندارد ملي ایران به شماره - 1

1344سال - نیترات آمونیم  - 74

 2- TS 836-1976

3- ISO 8157 – 1984

4- ISO 5315 – 1984

5- ISO 8397 – 1988

6- ISO 8189 – 1992

7- ISO 3944 – 1992

8- ISO 5311 – 1992

کود و سموم1377

 TSE 836منبع اصلی 

 2003است که در سال 

منتشر شده است و در سال 

 AMD1 هم دارای 2005

می باشد

 چرم،پوست ،پایپوش-فاقد منبعچرم سراجی وآستری79

1372فاقد منبعویژگی ها- گل کلم 89
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

89-1
ویژگی ها و روش -   کلم پیچ 

های آزمون

Revised UN/ECE 

recommendation for 

chinese cabbage - 

و نتایج آزمایشگاهی1989

1373
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

1372فاقد منبعویژگی ها- هلو 90
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

91
 تعیین مشخصات و درجه بندی پشم 

ایران
نداردفاقد منبع

پوشاک و فرآورده های 

نساجی و الیاف

پره ها- دوچرخه ها  94
JIS D 9420: 1994- 

Spokes for bicycles
خودرو ونیرو محرکه1388

 منتشر شده 2018نسخه 

است

مکانیک--دبه آلومینیومی102

107

آنقوزه شیرین و شیر آنقوزه 

ویژگیها و روشهای -شیرین 

آزمون

1380چندمنبعی
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

115
المپهای رشته ای تنگستن برای 

مصارف روشنایی عمومی
IEC 60064:19731369برق و الکترونیک

 و دو اصالحیه 1993نسخه 

 منتشر شده 2 و 1شماره 

است

116
ویژگی ها و -کنسرو خیارشور

روش های آزمون

CXS 115-1981

و نتایج آزمایشگاهی
1386

خوراک و فراورده های 

کشاورزی

116-A1
ویژگی ها و -کنسرو خیارشور

اصالحیه )روش های آزمون 

(1شماره 

CXS 115-1981

و نتایج آزمایشگاهی
1387

خوراک و فراورده های 

کشاورزی

119
ویژگی ها و -کنسرو لوبیا سبز

 روش های آزمون
CODEX STAN 16-19811386

خوراک و فراورده های 

کشاورزی

120

ابعاد باتري هاي راه انداز اسید 

سربي اتومبیل هاي سبك و 

سنگین و نشانه گذاري قطب ها

IEC 60095-4:19891376برق و الکترونیک

این استاندارد در صورت 

تدوین باید باطل و شماره 

 به آن اختصاص 71-4ملی 

داده شود



137
كدهاي نشانه گذاري مقاومت ها و 

خازن ها

IEC 60062: 2016+COR 

1:2016
برق و الکترونیک1396

 منتشر شده 2019اصالحیه 

است

فرآورده های نفتیIS 7623: 20011394ویژگیها-گریس پایه لیتیم 142-1
 منتشر شده 2019نسخه 

است

142-2
گریس -گریس های روان کننده 

ویژگیها-پایه کلسیم 

IS 506: 1993    IS 507: 

1993
فرآورده های نفتی1394

 منتشر شده 2019نسخه 

است

148

 ISOدنده پیچ های متریک 

مورد استفاده در مصارف عام 

جهت طراحی عمومی

ISO 261:19731367مکانیک
 منتشر شده 1998نسخه 

است

152
حشره  کش های خانگی 

(پیرترین)

Specification for 

Pesticides World Health 

Organization

کود و سموم

153

تری کلروفون -آفت کش ها

ویژگیها وروشهای -تکنیکال 

(بازنگری)آزمون

FAO 

specification68/TC/S(199

9)            CIPAC 1 

68/1/M/1.2(1995) CIPAC 

1 MT 27,30.1,31(1995)

کود و سموم1380

155
مشخصات رنگ الکاید هوا 

خشک شو و کوره ای
صنایع شیمیایی1345فاقد منبع

159
پوست ساالمبور گوسفندی و 

ویژگی ها- بزی 
چرم ، پوست و پایپوش1361فاقد منبع

کود و سموم_فاقد منبعکلردان 165

کود و سموم1349فاقد منبعآلدرین تکنیال166

167
-لیندین تکنیکال -آفت کش ها

ویژگیها و روشهای آزمون

fao specification 488/ts/s 

1399
کود و سموم1380

168
- گلبرگ خشك گل محمدي

ویژگیها و روشهاي آزمون
1378فاقد منبع

خوراک و فراورده های 

کشاورزی

169
ویژگیها و روش های - کرفس 

آزمون
1380فاقد منبع

خوراک و فراورده های 

کشاورزی

170
حساس  (کاغذ و فیلم)قطع مواد 

شده برای تکثیر اسناد و اوراق
مشخص نیستفاقد منبع

چوب وفرآورده های 

چوبی،سلولزی و کاغذ

177
ویژگیها و - میوه نارنج 

روشهای آزمون
79چند منبعی

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

180

تعیین درصد مواد )پالستیک 

تفکیک شده از پالستیک توسط 

(استون

صنایع پلیمرمشخص نیستفاقد منبع

مشخص نیستفاقد منبعریشه شیرین بیان182
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

1373فاقد منبعویژگی ها- بادمجان 184
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

1374فاقد منبعکدومسمایی185
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

188
پوست خشک و پوست نمک 

سود شده گوسفندی و بزی
چرم و پوست و پایپوش--

192-1
آمیخته - کودهای جامد مرکب 

ویژگی ها- همگن 

 IS:چند منبعی شامل 

9024:1948 - IS 

7863:1975 - TS 

2832:1997

کود و سموم1381
 Amemmentبه علت 

منابع تجدید نظر شود

192-2
آمیخته - کودهای جامد مرکب 

ویژگی ها- ناهمگن 

 IS:چند منبعی  شامل 

9024:1948 - IS 

7863:1975 - TS 

2832:1997

کود و سموم1381
 Amemmentبه علت 

منابع تجدید نظر شود

196

روان کننده -فراورده های نفتی 

روش -اندازه گیری کف-ها 

آزمون

ASTM D 892 :20111391صنایع شیمیایی 
 منتشر شده 2018نسخه 

است



198

اندازه گیری -فرآورده های نفتی 

نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری 

روش - با دستگاه رو باز کلیولند

آزمون

ASTM D92:20121394
تجهیزات و فرآورده های 

نفتی

 منتشر شده 2018نسخه 

است

200

 فراورده های نفتی اندازه 

 گیری باقی مانده کربن به روش

رمزباتوم

ASTM D 524 : 20101393
تجهیزات و فرآورده های 

نفتی

 منتشر شده 2015نسخه 

است

209
اسید کلریدریک ـ ویژگی ها و 

روش های آزمون

iso 904:1976  iso 

چند منبعی 905:1976
صنایع شیمیایی و پلیمر1381

210
-اسید سولفوریک صنعتی 

ویژگیها و روشهای آزمون

astm E1011:1996 astm 

چند متبعی    223:1996
صنایع شیمیایی 1380

منبع ویژگی ها باطل و منبع 

 2016روش آزمون نسخه 

منتشر شده است

-فاقد منبععایق کاری ساختمان بوسیله قیر211
 ساختمان و مصالح و 

فرآورده های ساختمانی

212
ویژگی ها و روش های -گردو

آزمون
IS 7749:1975   1376چند منبعی

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

1374چند منبعی  IS 9810:1981تخم مرغ خوراکی219
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

 یک اصالحیه ISاستاندارد 

.دارد 

1374چند منبعیتخم مرغ جوجه کشی220
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

ورزش و تجهیزات ورزشیمشخص نیستفاقد منبعزمین فوتبال221

کود و سموممشخص نیستفاقد منبعامولسیون کنسانتره دیپترکس222

کودها و سموممشخص نیستفاقد منبعامولسیون کنسانتره دیلدرین223

کودها و سمومفاقد سالفاقد منبعامولسیون کنسانتره کلردان224

227

ریزدانه های چوب – چوب پنبه 

تعیین رطوبت موجود – پنبه

روش آزمون–

ISO 2190:19981393
چوب و فراورده های 

چوبی،سلولزی و کاغذی

 منتشر شده 2016نسخه 

است

231
-مترهای نواری فوالدی 

ویژگیها و روش آزمون
JIS B 7512:20051394

اندازه شناسی، اوزان و 

مقیاسها

 منتشر شده 2018نسخه 

است

232
بنتونیت و باریت ـ لغات و 

اصطالحات
معدن و مواد معدنی1381فاقد منبع

234
ویژگیها و روشهای -طالبی 

آزمون
1380فاقد منبع

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

1377چندمنبعیگیالس235
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

236
ویژگی ها و- میوه آلبالو   

روشهای آزمون
1390چند منبعی

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

1373چند منبعیتوت فرنگی238
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

1372چند منبعیویژگی ها- شلیل 239
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

241
ویژگی ها و روش های - سیر 

آزمون

-ISO 6663 تحقیقات و تجربیات 

1983
1372

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

 منتشر شده 1995نسخه 

است

1364تحقیقات و تجربیاتویژگی ها- خربزه 242
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

247
ویژگی ها و روش های - فندق 

آزمون

TS 3075:2001+TS 1917: 

1993
1388

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

NF Z/51 – Q12 - 19671371عالمت های جهانگردی503
اسناد و تجهیزات اداری و 

آموزشی

508
ویژگی ها و - دفاتر درسی مدارس 

روش های آزمون
1382آزمایشگاهی نتایج

چوب وفرآورده های 

چوبی،سلولزی و کاغذ

 سال نیاز به 5با گذشت بیش از 

تجدید نظر دارد

 تیغ دولبه صورت تراش515

  - IS 7371             و منبع چند

1977     IS 10193 - 1982    IS 

9294 - 1979       IS 9476 - 1980

مکانیک و فلزشناسی1365

 دارد، A چهار 7371منبع 

 9476 باطل شده، 10193

 داردA دو 9294معتبر است، 

517
مصالح راه ها و - قیر و مواد قیری

واژه نامه-روسازی
ASTM D8-02, 20051386

مهندسی ساختمان و مصالح و 

فرآورده های ساختمانی
 منتشر شده است2019نسخه 



519
حداقل بار وارده بر ساختمانها و 

ابنیه فنی
1375منبع چند

مهندسی ساختمان و مصالح و 

فرآورده های ساختمانی

520
الیاف - خوراک دام و طیور آبزیان

(فیبر)خام 
1381آزمایشگاهی نتایج و منبع چند

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

1371منبع چندبرشهای گوشت تازه گاو523
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

1348منبع چندبرشهای گوشت منجمد گاو524
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

531

روش استاندارد برای بازرسی 

بهداشتی الشه دام های کشتاری 

(بازرسی پس از کشتار)

1379منبع چند
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

1348منبع چند باریجه532
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

534
– سیر تازه – میوه ها و سبزیها 

ویژگیها

  TS             و منبع چند

1131:1981
1381

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

535
گوجه ) میوه ها و سبزیهای تازه 

(درختی رسیده
1371نحقیقات

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

635-2-5

پریز و دو شاخه برای مصارف 

خانگی و مشابه ـقسمت دوم ـ 

الزامات ویژه تبدیل : بخش پنجم

کننده ها

IEC 60884-2-5:19951382برق و الکترونیک
 منتشر شده 2017نسخه 

است

638
تعیین وزن مخصوص شیر 

(روش الکتودانسیمتر)
1370تحقیقاتی

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

652

اندازه -الستیک طبیعی خام 

روش -گیری مقدار ناخالصی 

آزمون

ISO 249:20141395صنایع شیمیایی
 منتشر 2016نسخه 

شده است

18313

– سامانه های مدیریت کابل

مشخصات اتصاالت 

لوله های محافظ و لوازم نصب 

کابل های مخصوص 

لوله های محافظ فوالدی برای 

کار خیلی سنگین الکتریکی

IEC 61950: 20071397
برق و  

الکترونیک
 استاندارد 2019نسخه 

منتشر شده است

18317

-اوراق فشرده چوبی-چوب

ویژگی های عملکردی و 

الزامات تخته های باربر برای 

استفاده در سقف ،کف و دیوار

BS EN 12871:20101392
چوب وفرآورده های 

چوبی،سلولزی و کاغذ

 2013منبع در سال 

تجدیدنظر شده است

18321

سدیم کربنات مورد مصرف در 

ویژگیها -تصفیه آب استخر شنا

و روشهای آزمون

EN 15362: 20081393صنایع شیمیایی
 2014منبع در سال 

تجدیدنظر شده است

18330-5

محصوالت و سامانه هایی برای 

محافظت و تعمیر سازه های 

بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل 

-کیفیت و ارزیابی انطباق 

تزریق بتن- 5قسمت 

BS EN 1504-5: 20041392
مهندسی ساختمان و مصالح 

و فرآورده های ساختمانی

 2013منبع در سال 

تجدیدنظر شده است ولی در 

حال حاضر نیز تحت 

.بازنگری است

18330-8

محصوالت و سامانه هایی برای 

محافظت و تعمیر سازه های 

بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل 

-کیفیت و ارزیابی انطباق 

کنترل کیفیت و - 8قسمت 

ارزیابی انطباق

BS EN 1504-8:20051392
مهندسی ساختمان و مصالح 

و فرآورده های ساختمانی

 2016منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است 

18330-10

محصوالت و سامانه هایی برای 

محافظت و تعمیر سازه های 

بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل 

-کیفیت و ارزیابی انطباق 

کاربرد کارگاهی - 10قسمت 

محصوالت و سامانه ها و 

کنترل کیفیت کارها

BS EN 1504-10:20041392
مهندسی ساختمان و مصالح 

و فرآورده های ساختمانی

 2017منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است 



18339-2

سیستم مدیریت طراحی قسمت 

راهنمای مدیریت طراحی -2

محصوالت ساخته شده

BS 7000-2:20081392مدیریت کیفیت
 2015منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است 

18346

ورق فوالدی سرد نوردیده با 

استحکام کششی باال ونقطه 

تسلیم پایین با شکل پذیری بهبود 

یافته

ISO 14590:20051393مکانیک و فلزشناسی
 2016منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است 

18367

فوالدهای کربنی ریختگی 

مناسب برای جوش ذوبی جهت 

ویژگی ها-کاربرد در دمای باال

ASTM A216/ 

A216M:2012
مکانیک و فلزشناسی1392

 2018منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است 

18386

آزمون بار معکوس برای 

مقاومت برشی عناصر قائم در 

سامانه های مقاوم در برابر 

-نیروی جانبی ساختمان ها 

روش های آزمون

ASTM E2126:20091393
مهندسی ساختمان و مصالح 

و فرآورده های ساختمانی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

18407

آزمون های فیزیکی و -چرم 

تعیین مقاومت چرم -مکانیکی 

روش -ورنی در برابر حرارت

آزمون

 ISO17232:20061393چرم و پوست و پایپوش
 2017منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است 

18416

عامل کف زا برای تولید بتن 

-سلولی با استفاده از کف آماده 

روش آزمون

ASTM C796 / 

C796M:2012
1393

مهندسی ساختمان و مصالح 

و فرآورده های ساختمانی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

18418
اندازه گیری پرو کسیدها در 

روش آزمون-بوتادی ان 
ASTM D 5799: 20091391شیمیایی و پلیمر

 منتشر شده 2019نسخه 

است

18419
تخمین حاللیت گازها در 

روش آزمون-مایعات نفتی 
ASTM D 2779: 20121391شیمیایی و پلیمر

 منتشر شده 2013نسخه 

است

18423

الزامات -چرخک ها و چرخ ها 

چرخک های تخت های 

بیمارستان

ISO 22882:20041392مهندسی پزشکی
 2016منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است 

18437

-توان سیال هیدرولیکی 

کالیبراسیون شمارش گرهای 

خودکار ذرات مایعات

ISO11171:20101392
اندازه شناسی، اوزان و 

مقیاسها

 2016منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است 

18439
الزامات و -کاندوم های زنانه 

روشهای آزمون
ISO25841:20141392مهندسی پزشکی

 2017منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است 

18454

دستکش های پزشکی ساخته 

-شده از التکس الستیک طبیعی

اندازه گیری پروتئین قابل 

استخراج در آب با استفاده از 

روش لوری اصالح شده

ISO 12243:20031392شیمیایی و پلیمر

منبع دارای اصالحیه 

(Amd.1: 2012 در سال 

 می باشد و در سال 2012

 مجددا تایید شده است2018

18461

کفپوش -اوراق فشرده چوبی

دیوار پوش ها و -های چوبی

سقف پوش های چوبی مورد 

مصرف در داخل و خارج 

-تعیین پایداری ابعادی-ساختمان 

روش آزمون

BS EN 1910: 20131392
 چوب وفرآورده های 

چوبی،سلولزی و کاغذ

 2016منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است

18472

سیستم های اندازه گیری سوخت 

گازی فشرده شده برای وسایل 

نقلیه

OIML R139:20071393
 اندازه شناسی، اوزان و 

مقیاسها

 3 به 2014منبع در سال 

استاندارد تبدیل شده است و 

باید در دستور کار 

تجدیدنظر قرار گیرد

18475

پخش همگانی ویدیوئی رقمی 

ساختار -(DVB) (دیجیتال )

قاب بندی، کدگذاری و مدوله 

کردن کانال برای تلویزیون 

رقمی زمینی

ETSI EN 300744 ,v1.6.1 

:2009
فناوری ارتباطات1393

 2015منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است



18477-1

مخابرات و -فناوری اطالعات 

-تبادل اطالعات بین سامانه ها 

امنیت ارتباط میدان نزدیک 

(nfc)- پروتکل و -1قسمت

خدمات امنیتی ارتباط میدان 

 -(NFC-SEC)امن -نزدیک 

پروتکل و واسط ارتباط میدان 

(NFCIP-1)نزدیک 

ISO/IEC 13157-1: 20101393فناوری اطالعات 
 2014منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است

18477-2

مخابرات و -فناوری اطالعات 

-تبادل اطالعات بین سامانه ها 

امنیت ارتباط میدان نزدیک 

(nfc)-  استاندارد - 2قسمت

رمز نگاری ارتباط میدان 

با  (NFC-SEC)نزدیک امن 

به کارگیری منحنی های 

 (ECDH)هلمن -بیضوی دیفی

و استاندارد رمز بندی پیشرفته 

(AES)

ISO/IEC 13157-2:20101393فناوری اطالعات 
 2016منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است

شیمیایی و پلیمرASTM D3082: 20091392اندازه گیری بور-کیفیت آب 18482
 2015منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است

18483

تعیین پایداری اکسایشی حرارتی 

پلی پروپیلن با استفاده از یک 

چرخنده آزمونه درون گرم خانه 

روش آزمون-

ASTM D 3012:20131392شیمیایی و پلیمر
 2019منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است

18505

شیرآالت -شیر آالت صنعتی 

کشویی ساخته شده از مواد 

ترموپالستیک

ISO16139:20061392مکانیک و فلزشناسی

 مجددا 2015منبع در سال 

دارای - تایید شده است 

Amd.1 : 2019 است .

18513-1

صفحات و محصوالت تخت 

عریض فوالدی با استحکام 

تسلیم باال برای شکل دهی سرد 

شرایط تحویل برای - 1قسمت -

فوالدهای نوردیده به روش 

ترمومکانیکی

ISO 6930-1:20011393مکانیک و فلزشناسی

 ISOمنبع باطل شده و 

 جایگزین شده که باید 6930

در دستور کار تدوین قرار 

.گیرد

18513-2

صفحات و محصوالت تخت 

عریض فوالدی با استحکام 

تسلیم باال برای شکل دهی سرد 

شرایط تحویل برای - 2قسمت -

فوالدهای نرماله شده ،نورد 

نرماله و نورد شده نهایی

ISO 6930-2:20041393مکانیک و فلزشناسی

 ISOمنبع باطل شده و 

 جایگزین شده که باید 6930

در دستور کار تدوین قرار 

.گیرد

18517-3

تعیین -کیسه های خواب

- 3قسمت -خصوصیات ابعادی 

تعیین حجم تحت بار و سهولت 

در بسته بندی

BS EN 13538- 3: 20021393
پوشاک و فرآورده های 

نساجی و الیاف

 2016منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است

18519

آزمون تحت -یاتاقان های ساده 

شرایط هیدرودینامیک و 

روانکاری مختلط در سکوهای 

آزمون

ISO 6281:20071393مکانیک و فلزشناسی
 منتشر شده 2020نسخه 

است

18520-4

روشهای -یاتاقان های غلتشی 

- 4قسمت -اندازه گیری ارتعاش

یاتاقان های غلتشی شعاعی 

استوانه ای با حفره استوانه ی و 

سطح خارجی

ISO 15242-4:20071393مکانیک و فلزشناسی
 2017منبع در سال 

.تجدیدنظر شده است



18526
پاکیزگی -مخازن مادون سرد

برای سرویس های مادون سرد
ISO 23208:20051392 مکانیک

 2017منبع آن در سال 

تجدید نظر شده است

18527
پمپ های -مخازن مادون سرد

سرویس مادون سرد
ISO 24490:20051392 مکانیک

 2016منبع آن در سال 

تجدید نظر شده است

18530-1

دستگاههای تهویه مطبوع 

،چیلرهای تراکمی تبخیری و 

پمپ های گرمایی با 

کمپرسورهای محرک الکتریکی 

-برای گرمایش و سرمایش 

اصطالحات و تعاریف- 1قسمت 

BS EN 14511-1:20131393 مکانیک

 2018منبع آن در سال 

تجدید نظر شده ولی فعال 

under reviewمی باشد 

18530-2

دستگاههای تهویه مطبوع 

،چیلرهای تراکمی تبخیری و 

پمپ های گرمایی با 

کمپرسورهای محرک الکتریکی 

-برای گرمایش و سرمایش 

شرایط آزمون-2قسمت 

BS EN 14511-2:20131393 مکانیک

 2018منبع آن در سال 

تجدید نظر شده ولی فعال 

under reviewمی باشد 

18530-3

دستگاههای تهویه مطبوع 

،چیلرهای تراکمی تبخیری و 

پمپ های گرمایی با 

کمپرسورهای محرک الکتریکی 

-برای گرمایش و سرمایش 

روش های آزمون- 3قسمت 

BS EN 14511-3:20151393 مکانیک

 2018منبع آن در سال 

تجدید نظر شده ولی فعال 

under reviewمی باشد 

18530-4

دستگاههای تهویه مطبوع 

،چیلرهای تراکمی تبخیری و 

پمپ های گرمایی با 

کمپرسورهای محرک الکتریکی 

-برای گرمایش و سرمایش 

الزامات -4قسمت 

کارکردی،نشانه گذاری و 

دستورالعمل ها

BS EN 14511-4:20161393 مکانیک

 2018منبع آن در سال 

تجدید نظر شده ولی فعال 

under reviewمی باشد 

18536-2

کیفیت خدمات-گروه کاربر   

پارامترهای-2قسمت-مخابراتی   

 مرتبط با کاربر براساس یک

خدمت خاص

ETSI EG 202 009-

2,v1.2.1:2007
فناوری ارتباطات 1393

 2014منبع آن در سال 

تجدید نظر شده است

18539

-کیفیت خدمت -خدمات پستی 

اندازه گیری زمان گذر برای 

خدمات ابتدا تا انتها برای یک 

مرسوله های پستی بدون 

اولویت و پست درجه دو

DIN EN 14508:20071392خدمات
 2016منبع آن در سال 

تجدید نظر شده است

18540
-کیفیت خدمت -خدمات پستی 

اصول رسیدگی به شکایات
BS EN 14012:20081393خدمات

 2019منبع آن در سال 

تجدید نظر شده است

18546

مقادیر -میکروسکوپ ها

،رواداریها و نمادهای 

بزرگنمایی

ISO 8039: 20121392 مهندسی پزشکی
 2014منبع آن در سال 

تجدید نظر شده است

18550

عالمت گذاری به-راه آهن    

 منظور شناسایی وسایط نقلیه

ریلی باری

UIC 438-2:20041393 خودرو و نیروی محرکه

 منتشر شده 2019نسخه 

نیاز به تجدید نظر - است

دارد

18560

مقررات اجرایی -راه آهن

مربوط به تهیه اسناد رزرو به 

صورت دستی

UIC 170: 20021393 خودرو و نیروی محرکه



18573-1

اندازه گیری -مدارهای مجتمع 

گسیل های الکترومغناطیسی 

-گیگاهرتز 1 کیلو هرتز تا 150

شرایط و تعاریف کلی-1قمست 

IEC 61967-1:20021392برق و الکترونیک
 2018منبع آن در سال 

تجدید نظر شده است

18573-3

اندازه گیری -مدارهای مجتمع 

گسیل های الکترومغناطیسی 

،1GHz 150تاkhz 3 قسمت -

-اندازه گیری گسیل های تابشی 

روش پویش سطحی

IEC/TS 61967-3: 20051394برق و الکترونیک
 2014منبع آن در سال 

تجدید نظر شده است

18574
اندازه -فنون آزمون ولتاژ باال 

گیری های تخلیه ی جزئی
IEC 60270:20001392برق و الکترونیک

 اصالحیه 2015در سال 

دارد

18580
-تایرهای خودرو شخصی 

تجهیزات جایگزینی واحد زاپاس
ISO 16992: 20101393خودرو و نیروی محرکه

 2018منبع آن در سال 

تجدید نظر شده است

18587
-اپتیک و تجهیزات اپتیکی 

رزوه های پیچ-اپتیک بینایی 
ISO 11381:19941393مهندسی پزشکی 

 منتشر شده 2016نسخه 

است

18591
-آزمون گشتاور-اتصاالت 

نیروی بست
ISO 16047 :20051393مکانیک 

در 

Amd1:201+)2012سال

اصالحیه افزوده شده و (2

درسال 

اصالحیه سال +منبع2018

 تایید شده است2012

18600

تجهیزات آزمون الستیک و 

انواع کشش، خمش -پالستیک ها

سرعت رفت )و متراکم سازی 

ویژگیها-(و برگشت ثابت 

ISO5893: 20021392مکانیک
 منتشر شده 2019نسخه 

است

18626

تعیین ضریب تغییر شکل پذیری 

بر جای توده سنگ با استفاده از 

-روش بار گذاری صفحه صلب

روش آزمون

ASTM D4394: 20081393
مهندسی ساختمان و مصالح 

و فرآورده های ساختمانی

 منتشر شده 2017نسخه 

است

18627

تعیین ضریب تغییر شکل پذیری 

بر جای توده سنگ با استفاده از 

روش بار گذاری صفحه 

روش آزمون-انعطاف پذیر

ASTM D4395: 20081393
 مهندسی ساختمان و مصالح 

و فرآورده های ساختمانی

 منتشر شده 2017نسخه 

است

18629
 تعیین خصوصیات خزشی بر 

روش آزمون-جای سنگ
ASTM D4553: 20081393

مهندسی ساختمان و مصالح 

و فرآورده های ساختمانی

 منتشر شده 2018نسخه 

است

18634

-کیفیت خدمت-خدمات پستی

سنجش مدت سیر مرسوله های 

پستی انبوه خدمات از قبول تا 

توزیع

BS EN 14534:20031393خدمات 
 تجدید نظر 2016درسال

.شده است

18643-2-1

 EE)مهندسی محیطی 

شرایط و آزمون های )،

محیطی برای تجهیزات 

 : 1-2مخابراتی قسمت 

ویژگی آزمون های محیطی، 

انبارش

ETSI EN 300019-2-1 

V2.1.2: 2000
فناوری ارتباطات1393

 منتشر شده 2017نسخه 

است

18643-2-2

 EE(مهندسی محیطی 

شرایط محیطی و آزمون (،

های محیطی برای تجهیزات 

 2-2مخابراتی؛ قسمت 

ویژگی آزمون هاای :

محیطی، حمل و نقل

ETSI EN 300019-2-2 

V2.3.1: 2013
فناوری ارتباطات1393

 منتشر شده 2017نسخه 

است



18643-2-3

 EE(مهندسی محیطی 

شرایط و آزموناا محیط برا (،

تجهیزات مخابراتی؛ قسمت 

ویژگی آزموناا : 2-3

محیطی، کاربری ساکن در 

مکاناا حفاظت شده در برابر 

شرایط آب و هوایی

ETSI EN 300019-2-3 

V2.3.1:2013
فناوری ارتباطات1393

 منتشر شده 2015نسخه 

است

18643-2-8

(  ،EE(مهندسی تجهیزات 

شرایط و آزمونهاي محیطی 

براي تجهیزات مخابراتی 

ویژگی  :8-2قسمت 

آزمونهاي محیطی، کاربري 

ساکن در مکانهاي زیرزمینی

ETSI EN 300019-2-8, 

V2.1.2, 1999
فناوری ارتباطات1393

 منتشر شده 2020نسخه 

است

18646-1

ورق هاي پلي – پالستیک ها 

انواع – وینیل کلراید سخت 

، ابعاد و مشخصه ها قسمت 

ورق هایي با ضخامت  :1

1بیش از 

ISO 11833-1:20121393صنایع پلیمر
 منتشر شده 2019نسخه 

است

18647-1

پلي اتیلن با وزن – پالستیکها

- مولکولي بسیار زیاد

قالبگیري و 

- (اکستروژن)روزنراني

شناسه گذاري و  -1قسمت 

مبنایي براي ویژگیها

ISO 11542-1:20011393صنایع پلیمر

 ISOمنبع باطل شده وبا 

21304-1:2019  

جایگزین شده است

18648

روش های -پالستیک ها

اتصال دهی به شیوه جوش 

لب به لب برای لوله هاو 

اتصاالت پلی اتیلن 

(pe) مورد استفاده در

ساخت سامانه های آب 

رسانی و گاز رسانی

ISO 21307:20111393صنایع شیمیایی وپلیمر

 و اصالحیه 2017نسخه 

 منتشر شده 2020سال 

است

18668
روش -تجزیه شیمیایی-بریلیم

های آزمون
ASTM E439: 20101392منتشر شده است2017نسخه مکانیک وفلز شناسی 

18682

اندازه گیری-خوراک دام    

 دی اکسین ها وبی فنیل های

 چندکلره دی اکسید مانند و

 بی فنیل های چند کلره

 شناساگر با روش

-کروماتوگرافی گازی

 اسپکترومتری جرمی با

(GC/HRMS)تفکیک باال

BS EN 16215: 20121392
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

 منتشر شده 2020نسخه 

است

18687-3

سیستم هاي آشكارسازي و 

: 3قسمت-اعالم حریق

- تجهیزات اعالم حریق

آژیرها

BS EN 54-3: 20141397برق و الکترونیک
 منتشر 2019اصالحیه 

شده است

18688

دوام و -استحکام -مبلمان 

الزامات برای -ایمنی 

نشیمنگاه خانگی

EN 12520:20101393چوب
 منتشر شده 2015نسخه 

است

18689

ارزیابی -روغن زیتون 

-حسی روغن زیتون بکر 

روش آزمون

COI/T. 20/ Doc. No. 

15/Rev. 8. 2015
1395

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

 منتشر شده 2018 نسخه 

است



18691

اندازه گیری خلوط پروکسی 

استرها به روش یدومتری 

کاتالیز شده

ASTM E 1228:20091393صنایع شیمیایی وپلیمر
 منتشر شده 2017نسخه 

است

18692

آماده سازی نمونه 

کاتالیزگرهای کراکینگ 

کاتالیستی سیال و زئولیت ها 

برای آنالیز عنصری با 

اسپکتروسکوپی نشر اتمی 

-پالسمای جفت شده القایی

آئین کار

ASTM D 7442: 20081393صنایع شیمیایی وپلیمر
 منتشر شده 2016نسخه 

است

18696
آزمون سمیت مواد شیمیایی 

راهنما-بررسی سرطان زایی
OECD 451:20091393بیولوژی و میکروبیولوژی

 موجود می 2018سال 

باشد

18697
آزمون سمیت مواد شیمیایی 

راهنما-بررسی سمیت مزمن 
OECD 452:20091393بیولوژی و میکروبیولوژی

 موجود می 2018سال 

باشد

18698

آزمون سمیت مواد شیمیایی 

- سمیت تحت حاد تنفسی

راهنما- روزه 28بررسی 

OECD 412:20091393بیولوژی و میکروبیولوژی
 موجود می 2018سال 

باشد

18699-6

قسمت - درزگیرهاي گرم 

آماده سازي نمونه ها براي :6

روش آزمون- آزمون 

BS EN 13880-6:20031396
ساختمان و مصالح و 

فرآورده های ساختمانی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

18699-7

قسمت - درزگیرهاي گرم 

- ارزیابي عملكرد درزگیر:7

روش آزمون

BS EN 13880-7:20031396
ساختمان و مصالح و 

فرآورده های ساختمانی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

18700

گلوله های مورد استفاده در 

ویژگیها و -ورزش پینت بال 

روشهای آزمون

ASTM F1979: 20101393
ورزش و تجهیزات 

ورزشی

 منتشر شده 2017نسخه 

است

18702

وسیله های محافظ-پینت بال   

 چشم مورد استفاده در

ویژگیها-ورزش پینت بال 

ASTM F1776: 20121393
ورزش و تجهیزات 

ورزشی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

18704

هشدارها روی-پینت بال   

 سیلندر های دی اکسید کربن

 قابل پرشدن مجدد مورد

- استفاده در ورزش پینت بال

ویژگیها

ASTM F2553:20111393
ورزش و تجهیزات 

ورزشی

 منتشر شده 2016نسخه 

است

18705

اتصال نری رزوه -پینت بال 

دار دریچه پینت بال برای 

استفاده در سیلندرهای تائید 

ویژگیها-شده 

ASTM F2653: 20111393
ورزش و تجهیزات 

ورزشی

 منتشر شده 2016نسخه 

است

18706
 رابط رزوه شده منبع پیش 

ویژگیها-ران تفنگ پینت بال 
ASTM F1750: 20111393

ورزش و تجهیزات 

ورزشی

 منتشر شده 2016نسخه 

است

18711
فعالیت در زمین -پینت بال

آئین کار-پینت بال 
ASTM F1777: 20121393

ورزش و تجهیزات 

ورزشی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

18713

ارزیابی حصار -پینت بال

روش -توری پینت بال 

آزمون

ASTM F2278: 2010a1393
ورزش و تجهیزات 

ورزشی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

18714

آموزش نکات -پینت بال

-ایمنی به بازیکن پینت بال 

آیین کار

ASTM F2801: 20111393
ورزش و تجهیزات 

ورزشی

 منتشر شده 2019نسخه 

است



 18718-1

محتوای -فناوری اطالعات 

-(کنترل)رسانه و وارسی 

معماری- 1قسمت 

ISO/IEC 23005-1:20141393 فناوری اطالعات
 منتشر شده 2016نسخه 

است

18718-7

محتوای -فناوری اطالعات 

-(کنترل)رسانه و وارسی 

انطباق و نرم - 7قسمت 

افزار مرجع

ISO/IEC 23005-7:20141393 فناوری اطالعات
 منتشر شده 2019نسخه 

است

18720

مهندس نرم افزار و سامانه 

ابزار ها و روش هایی -ها 

برای مهندسی الزامات خط 

تولید

ISO/IEC 26551:20121393 فناوری اطالعات
 منتشر شده 2016نسخه 

است

18724
نمونه -(دوده)کربن بلک

برداری از محموله های فله
ASTM D 1900: 20111393صنایع شیمیایی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

18727

نمونه -(دوده)کربن بلک

برداری از محموله های 

بسته بندی شده

ASTM D 1799: 20081393صنایع شیمیایی
 منتشر شده 2019نسخه 

است

18728

ساچمه-(دوده)کربن بلک   

کاهش ، اختالط و-ای   

 خشک کردن نمونه های

انبوه برای آزمون

ASTM D 5817:20081393صنایع شیمیایی
 منتشر شده 2019نسخه 

است

18729
واژه -(دوده)کربن بلک    

نامه
ASTM D 3053: 20131393صنایع شیمیایی

 منتشر شده 2018نسخه 

است

18733-1

 دستگاههای تهویه مطبوع 

 خنک کننده هوا وپمپ های

روش-گرمایی هوا به هوا  

 های محاسبه و آزمون برای

 ضریب عملکرد فصلی

ضریب عملکرد-1قسمت  

فصلی سرمایش

ISO 16358-1: 

2013+Cor1:2013
مکانیک  وفلز شناسی1393

 منتشر 2019اصالحیه 

شده است

18739
سوخت-موتور توربین گاز   

روش آزمون-پاش 
SAE ARP 4865: 19971392مکانیک  وفلز شناسی

 منتشر شده 2013نسخه 

است

18744
-قطعات ریختگی فوالدی 

بازرسی با مایع نافذ
ISO 4987: 20101393مکانیک  وفلز شناسی

 منتشر شده 2020نسخه 

است

18746

روش آزمون -مواد فلزی 

برای تعیین چقرمگی شکست 

شبه استاتیک جوش

ISO 15653: 20101393مکانیک  وفلز شناسی
 منتشر شده 2018نسخه 

است

18748

آزمون -جوشکاری مقاومتی 

با اعمال )سختی ویکرز 

نیروی کم و ریز سختی 

جوش های نقطه ای  -(سنجی

برجسته و درزی مقاومتی

ISO 14271: 

2011+Cor1:2012
مکانیک  وفلز شناسی1393

 منتشر شده 2017نسخه 

است

18749
اصول کلی حفاظت کاتدی 

در آب دریا

ISO 12473:2006-BS 

EN 12473:2000
مکانیک  وفلز شناسی1393

 منتشر شده 2017نسخه 

است

18751
-فلزات سخت تف جوشی شده

نمونه برداری و آزمون
iso4489:19781393منتشر شده است2019نسخه مکانیک و فلزی شناسی 

18752

نمونه برداری - فلزات سخت

و آزمون پودرها با استفاده 

از آزمونه های تف جوشی 

شده

ISO4884:19781393منتشر شده است2019نسخه مکانیک و فلزی شناسی 



18761
گچ پالستر قالب گیری برای 

ویژگی ها-سفال گری

JIS 

R9111:1977+Ai:2009
1392

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده است 2015نسخه 

 هم ENمنابع دیگر از جماه . 

باید بررسی شود

18762-1

گهواره و تخت -مبلمان 

نوزادان برای استفاده خانگی 

الزامات ایمنی- 1قسمت 

BS EN 1130-1:19971393چوب
منبع استاندارد باطل شده و 

BS EN 1130:2019 

جایگزین شده است

18762-2

گهواره و تخت -مبلمان 

نوزادان برای استفاده خانگی 

2قسمت 

BS EN 1130-2:19961393چوب
منبع استاندارد باطل شده و 

BS EN 1130:2019 

جایگزین شده است

18766

آبرو، زهکش رگبار و لوله 

فاضالب بتنی غیر مسطح با 

ویژگی ها-مقاومت مشخص 

ASTM C985:2004
1392

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده است2019نسخه 

18767
مخازن فاضالب بتنی پیش 

ویژگی ها-ساخته 
ASTM C1227:20121392

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده است2013نسخه 

18768-2

تعیین قابلیت -نساجی

-2ارتجاعی پارچه قسمت

آزمون های چند محوری

BS EN 14704-2:20071393
پوشاک و فرآورده های 

نساجی و الیاف

منبع باطل شده و با استاندارد 

ISO 29302-2 جایگزین 

شده است

18772-1

روشهای تعیین آمین -نساجی 

های آروماتیک خاص مشتق 

-شده از مواد رنگزای آزو

آشکار سازی - 1قسمت 

استفاده از مواد رنگزای آزو 

خاص قابل دستیابی با و 

بدون استخراج از الیاف

ISO 24362-1:20141393
پوشاک و فرآورده های 

نساجی و الیاف

 ISOمنبع باطل شده  و 

 جایگزین 14362-1:2017

.شده است

18772-3

روشهای تعیین آمین -نساجی 

های آروماتیک خاص مشتق 

-شده از مواد رنگزای آزو

آشکار سازی - 3قسمت 

استفاده از مواد رنگزای آزو 

-خاص ،با امکان آزاد سازی 

 آمینو آزو بنزن4

ISO 24362-3:2014
1393

پوشاک و فرآورده های 

نساجی و الیاف

 ISOمنبع باطل شده  و 

 جایگزین 14362-3:2017

.شده است

18779

سالمت و ایمنی در تونل 

سازی در صنعت ساخت و 

آئین کار-ساز

BS 6164: 20111393

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده است2019نسخه 

18781

لوله های پلی - پالستیک ها

کروگیت تقویت (pe)اتیلن 

ویژگی ه-شده با فوالد

ASTM F2435:2012
است شده منتشر 2015 نسخهصنایع شیمیایی1393

18787

 تیوب و لوله بدون درز از 

 UNSآلیاژ نیکل 

N08024-

UNSN08026-

UNSN08020- ویژگیها

ASTM B729:2009
 منتشر شده است2019نسخه فلزشناسی1392

18788

تیوب و لوله بدون درز 

رسوب سختی شده یا کار 

-سرد شده از آلیاژ نیکل 

ویژگیها

ASTM B983:2013
 منتشر شده است2016نسخه فلزشناسی1392



18789

 تیوب و لوله از آلیاژهای 

-مولیبدن -کروم -نیکل 

 UNSکولومبیوم 

N06852,UNS 

N06625 و آلیاژ نیکل-

سیلیسیم -مولیبدن -کروم 

(UNS N06219- ویژگیها

ASTM B444:2011
 منتشر شده است2018نسخه فلزشناسی1392

18800
تعیین ریزنگاره - فوالدها

اندازه دانه ظاهری
ISO 643:20121392منتشر شده است2019نسخه فلزشناسی 

18802

 اندازه گیری نیکل و 

وانادیوم در کاتالیست های 

 با تخریب به FCCتعادلی 

وسیله هیدروفلوئوریک اسید 

سولفوریک اسید به روش -

تجزیه طیف سنجی اتمی

ASTM D1977: 2008
 منتشر شده است2016نسخه فلزشناسی1392

18807-1
- روشهای آزمون سیمان

تعیین مقاومت- 1قسمت 
EN 196-1:20051393

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

است شده منتشر 2016 نسخه

18807-3

-روشهای آزمون سیمان

تعیین زمان گیرش - 3قسمت 

به (انبساط)و تعیین سالمت 

روش لوشاتلیه

EN 196-3:2005 + 

A1:20081393

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

است شده منتشر 2016 نسخه

18807-6
-روشهای آزمون سیمان

تعیین نرمی-6قسمت 
EN 196-6: 20071393

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

است شده منتشر 2018 نسخه

18839-1

آزمون های مقاومت در 

برابر آتش و کنترل دود 

درهای )درها- برای مجموعه

- ، مجموعه(ضد حریق

درهای کرکره ای و 

مجموعه پنجره های 

بازشونده و اجزای یراق 

 : 1قسمت - االت ساختمانی

روش های آزمون مقاومت 

در برابر آتش برای درها 

، درهای (درهای ضد حریق)

کرکره ای و پنجره های باز 

شونده

BS EN 1634-1:20081393

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده هاي 

ساختمانی

منبع استاندارد ملی با 

 جایگزین 2018منبع 

.شده است

18842

سیم خاردار فوالد کربنی 

ویژگی - دارای پوشش فلزی

ها

ASTM A121:20131392فلز شناسی
 منتشر 2019نسخه 

شده است

18844

- سیم فوالد آلیاژی کروم

وانادیم اصالح شده با کیفیت 

ویژگی ها- فنر شیر

ASTM A878: 20111392فلز شناسی
 منتشر 2019نسخه 

شده است

18845

- سیم فوالد آلیاژی کروم

- وانادیم با کیفیت فنر شیر

ویژگی ها

ASTM A232:20111392فلز شناسی
 منتشر 2018نسخه 

شده است

18846
سیم فوالد کربنی و آلیاژی با 

ویژگی ها- کیفیت ویژه فنر
ASTM A1000: 20111392فلز شناسی

 منتشر 2017نسخه 

شده است



18847

- سیم فوالد آلیاژی کروم

- سیلیسیم و آلیاژی کروم

وانادیم با کیفیت فنر - سیلیسیم

ویژگی ها- شیر

ASTM A877:20101392فلز شناسی
 منتشر 2017نسخه 

شده است

18848

سیم فوالدی کوئنچ و 

بازپخت شده برای فنرهای 

ویژگی ها- مکانیکی

ASTM A229:20121392فلز شناسی
 منتشر 2018نسخه 

شده است

18876

  لوله های فوالد کربنی 

بدون درز بویلر برای 

کاربرد در شرایط کاری 

ویژگی ها- فشار باال

ASTM A192/A192M -  

02(2012)
مکانیک و فلزشناسی1391

 2017نسخه سال 

منتشر شده سات

18877

 اندازه گیری غیر مخرب 

ضخامت پوشش های خط 

روش آزمون-لوله فوالدی

ASTM G12 - 071392مکانیک و فلزشناسی

با توجه به ابطال منبع و 

جایگزین شدن با 

ASTM D7091 - 13 

نیاز به ابطال و تدوین 

استاندارد با منبع جدید 

.دارد

18878

لوله های فوالدی کم کربن 

بدون درز کشش سرد شده 

برای استفاده در مبدل 

- حرارتی و کندانسور

ویژگی ها

ASTM A179 / A179M -

 90a(2012)
مکانیک و فلزشناسی1392

 2019نسخه سال 

منتشر شده سات

18879

  فلنج ها، اتصاالت، شیرها 

و قطعه های از جنس فوالد 

 نیکل 9% و 8%آلیاژی 

نوردیده یا آهنگری شده 

- برای کاربردهای دما پایین

ویژگی ها

ASTM A522 / A522M -

 13
مکانیک و فلزشناسی1392

 2014نسخه سال 

منتشر شده سات

18884
نمونه برداری - روان مالت

و روش های آزمون
ASTM C1019 - 131393

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر 2019نسخه 

شده است

INSO-ISO 

18902

مواد تصویر - آلبوم عکس

مواد - سازی فرایند شده 

ذخیره سازی ، قاب و آلبوم 

ها

ISO 18902:2007+ 

Cor.1:2009
خدمات1391

 منتشر 2013نسخه 

شده است

18904

شیشه -   شیشه ساختمانی

- کاری و صدابندی هوابرد

شرح محصوالت و تعیین 

ویژگی ها

BS EN 12758:20111393معدن و مواد معدنی
 منتشر 2019نسخه 

شده است

18907

شیشه -  شیشه ساختمانی

کاری ایمن در برابر طوفان 

آزمون و رده بندی-مخرب

ISO 16932:20071393معدن و مواد معدنی
 منتشر 2020نسخه 

شده است

18911-6

  مدیریت کیفیت در 

- میکروب شناسی پزشکی

الزامات برای : 6قسمت 

سوش های کنترل

DIN 58959-6: 1997,  

Amd1:1997+ 

Amd2:1997

بیولوژی و میکروبیولوژی1393
 منتشر 2019نسخه 

شده است

18924

-زغال سنگ سخت و کک 

راهنمای بازرسی سامانه 

های نمونه برداری مکانیکی

ISO 21398: 20071393معدن و مواد معدنی
 منتشر 2019نسخه 

شده است

المپ های متفرقه18930
IEC 61549 : 2003 + 

AMD1: 2005
برق و الکترونیک1395

A2:2012 و A3:2015 

منتشر شده است



INSO-ISO 

18938

لوح -مواد تصویر پردازی 

نوری (دیسک های )های 

مراقبت و به کارگیری برای 

ذخیره سازی طوالنی

ISO18938:20081391فناوری اطالعات
 منتشر 2014نسخه 

شده است

18938-1

نمایش ساده -نقشه های فنی 

- 1قسمت - خطوط لوله 

قوانین کلی و نمایش دو بعدی

ISO 6412-1:19891393مکانیک و فلز شناسی
 منتشر 2017نسخه 

شده است

18938-2

نمایش ساده -نقشه های فنی 

- 2قسمت -خطوط لوله 

تصویر سه بعدی ایزومتریک

ISO 6412-2:19891393مکانیک و فلز شناسی
 منتشر 2017نسخه 

شده است

18938-3

نمایش ساده -نقشه های فنی 

شکل - 3قسمت -خطوط لوله 

های ترمینال سامانه های 

تخلیه و تهویه

ISO 6412-3:19891393مکانیک و فلز شناسی
 منتشر 2017نسخه 

شده است

18939-4

اتصاالتی برای استفاده 

عمومی و انتقال قدرت 

پورت ها و -توسط سیال 

اتصاالت سررزوه با رزوه 

هایی مطابق استاندارد ملی 

 و با آب 9927ایران شماره 

بندی االستومری یا فلز به 

ابعاد ،طراحی -4قسمت -فلز

،روشهای ازمون و الزامات 

در پوش های آلن خور و 

شش پر برای پورت

ISO 9974-4: 20061393مکانیک و فلز شناسی
 منتشر 2016نسخه 

شده است

18945

مشخصه -یاتاقان های ساده 

کنترل فرایند -های کیفی 

(spc)آماری 

ISO 12302:19931393مکانیک و فلز شناسی
 منتشر 2017نسخه 

شده است

18948

روش -ساعت سازی 

ارزیابی دقت ساعت های 

کوارتز

ISO 10553:20031393مکانیک و فلز شناسی
 منتشر 2018نسخه 

شده است

18949
ساعت های -ساعت سازی 

مقاوم در برابر مغناطیس
ISO 764:20021393مکانیک و فلز شناسی

 منتشر 2020نسخه 

شده است

18957

- توان سیال هیدرولیک 

تیوب های فوالدی با انتهای 

تخت، بدون درز و دقیق 

ابعاد و - جوشکاری شده 

فشارهای کاری اسمی

ISO 10763 : 19941392مکانیک و فلز شناسی
 منتشر 2019نسخه 

شده است

18969

- سوخت مشتق از پسماند

تعیین کربن و هیدروژن در 

روش -نمونه تجزیه ای 

آزمون

ASTM E777: 20081393معدن و مواد معدنی
 منتشر 2017نسخه 

شده است

18976

 سامانه های حمل و نقل 

شناسایی  (ITS)هوشمند 

خودکار وسیله نقلیه و 

ساختارهای داده و -تجهیزات 

شماره گذاری حمل و نقل 

ترکیبی کاال

ISO 17262:2012 + 

Cor1:2013
حمل و نقل1393

 2019اصالحیه سال 

منتشر شده است



18977

سامانه های حمل و نقل 

دسترسی  (ITS)- هوشمند

ارتباطات سیار زمینی شبکه 

IPv6

ISO 21210:20121393حمل و نقل
 2017اصالحیه سال 

منتشر شده است

18978-2

 سامانه های حمل و نقل 

دسترسی -(ITS)هوشمند 

ارتباطات سیار زمینی 

(CALM)- مدیریت ایستگاه

ITS- مدیریت از - 2قسمت

هاITS-SCUدور 

ISO 24102-2:20151395حمل و نقل
 منتشر 2018نسخه 

شده است

18978-3

سامانه های حمل و نقل 

دسترسی  (ITS)هوشمند 

ارتباطات سیار زمینی 

(CALM)- مدیریت

-3قسمت  -ITSایستگاههای 

نقاط دسترسی خدمت

ISO 24102-3:20131394حمل و نقل
 منتشر 2018نسخه 

شده است

18978-4

سامانه های حمل و نقل 

دسترسی  (ITS)هوشمند 

ارتباطات سیار زمینی 

(CALM)- مدیریت

-4قسمت  -ITSایستگاههای 

ارتباطات مدیریت داخلی 

ایستگاه

ISO 24102-4:20131394حمل و نقل
 منتشر 2018نسخه 

شده است

18978-5

 سامانه های حمل و نقل 

دسترسی  (ITS)هوشمند 

ارتباطات سیار زمینی 

(CALM)- مدیریت

-5قسمت  -ITSایستگاههای 

پروتکل اعالن خدمت سریع 

(FSAP)\

ISO 24102-5:20131394حمل و نقل

منبع باطل شده و 

 ISOجایگزین آن 

. شده است22418

18985-1

واسط - خودروهای جاده ای 

-ارتباط خودرو با شبکه

اطالعات کلی و -1قسمت 

تعاریف کاربردی

ISO 15118-1:20131393است شده منتشر 2019 نسخهخودرو و نیرو محرکه

18986-1

الزامات - تجهیزات باغبانی 

ایمنی برای ماشین چمن زنی 

-دارای موتور احتراقی

اصطالح شناسی و -1قسمت 

آزمون های مشترک

ISO 5395-1:20131393خودرو و نیرو محرکه
 منتشر شده 2017اصالحیه 

است

18986-3

الزامات - تجهیزات باغبانی 

ایمنی برای ماشین های چمن 

-زنی با موتور احتراقی

ماشین های چمن - 3قسمت 

زنی صندلی دار با بهره 

بردار نشسته بر روی صندلی

ISO 5395-3:20131393خودرو و نیرو محرکه
 منتشر 2017دو اصالحیه در 

شده است

18987

 ویژگی ها و الزامات ایمنی 

چرثقیل های متحرک و 

دارای قوای محرکه 

(لوکوموتیو)

ASME B30.5:2011,EN 

13000
 منتشر شده است2014نسخه خودرو و نیرو محرکه1393

 منتشر شده است2017نسخه صنایع شیمیایی و پلیمرASTM D 6367:20121393ویژگی ها-متیل استایرن-آلفا18990



18995

تعیین بی فنیل چند-پسماند   

 انتخابی در(PCB) کلره

 پسماند جامد با استفاده از

 کروماتوگرافی گازی مویین

 با آشکار سازی الکترون

 گیرانداز یا طیف سنجی

روش آزمون-جرمی 

BS EN 15308: 20081393منتشر شده است2016نسخه محیط زیست 

19006-3

سامانه های حرارتی 

- خورشیدی و اجزای آن 

-سامانه های ساخت سفارشی 

روش های : 3 قسمت 

آزمون عملکرد برای مخازن 

آب گرمکن خورشیدی

BS EN 12977-3:20121395منتشر شده است2018نسخه انرژی 

19006-4

سامانه های حرارتی 

- خورشیدی و اجزای آن 

-سامانه های ساخت سفارشی 

روش های : 4 قسمت 

آزمون عملکرد برای مخازن 

ترکیبی  خورشیدی

BS EN 12977-4:20121395منتشر شده است2018نسخه انرژی 

INSO-

ISO-19011

رهنمودهایی برای ممیزی 

سیستم های مدیریت
ISO 19011: 20111392منتشر شده است2018نسخه مدیریت کیفیت 

 منتشر شده است2019نسخه خودرو و نیروی محرکه ISO 8090:19801393اصطالح شناسی-دوچرخه ها19022

19033
-افزودنی های خوراکی مجاز

روشهای آزمون-کاراگینان

Codex standard 

DPNS 601 : 2008 & 

FAO/WHO-2007

1393
خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

 ۱۱۳۶۷۴۵پیرو نامه شماره 

 پژوهشکده 98/12/13مورخ 

صنایع غذایی و فرآورده های 

کشاورزی نیاز به تجدیدنظر 

.دارد

19037

سیمان های ویژه با 

ترکیبات -گرمازایی خیلی کم

، ویژگیها و معیار انطباق

BS EN 14216: 20041393

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده است2015نسخه 

19039-1

تبادل -فناوری اطالعات 

-1قسمت (فونت)اطالعات قلم

 معماری

ISO/IEC 9541-1: 20121393فناوری اطالعات 
 منتشر شده 2016اصالحیه 

است

19081

-ماشین آالت راه سازی

-ماشین آالت اختالط آسفالت 

الزامات ایمنی

BS EN 536: 19991393

مهندسی ساختمان و 

مصالح و

 فرآورده های ساختمانی

 منتشر شده است2015نسخه 

19082

مقاومت -قیر و مواد قیری 

-فشاری مخلوط های قیری

روش آزمون

ASTM D1074:20091393

مهندسی ساختمان و 

مصالح و 

فرآورده های ساختمانی

 منتشر شده است2017نسخه 

19091-6

-یراق آالت ساختمانی 

الزامات و روشهای آزمون 

درها،پنجره ها و پنجره های 

(قدی )مرتفع 

لوله های مهار -6قسمت -

دارای مهار )هندسه متغیر 

(اصطکاکی یا بدون آن 

BS EN 13126-6:20081394منتشر شده است2018نسخه مکانیک و فلز شناسی 



19091-15

-یراق آالت ساختمانی 

الزامات و روشهای آزمون 

درها،پنجره ها و پنجره های 

(قدی)مرتفع 

غلتک های - 15قسمت -

درها و پنجره های 

آکاردئونی کشویی و کشویی 

افقی

BS EN 13126-15: 

2008
1395

مهندسی ساختمان و 

مصالح و 

فرآورده های ساختمانی

 منتشر شده است2019نسخه 

19091-16

-یراق آالت ساختمانی 

الزامات و روشهای آزمون 

درها،پنجره ها و پنجره های 

(قدی )مرتفع 

یراق آالت - 16قسمت -

درها و پنجره های بلند شو و 

کشویی

BS EN 13126-16:20081394منتشر شده است2019نسخه مکانیک و فلز شناسی 

19091-17

-یراق آالت ساختمانی 

الزامات و روشهای آزمون 

درها،پنجره ها و پنجره های 

(قدی )مرتفع 

یراق آالت - 17قسمت -

درها و پنجره های کشویی و 

کلنگی

BS EN 13126-17:20081394منتشر شده است2019نسخه مکانیک و فلز شناسی 

19098

تعیین - فراورده های نفتی 

نقطه انجماد سوخت های 

هواپیما به روش لیزر 

خودکار

ASTM D7153: 051393
تجهیزات و فرآورده های 

نفتی
 منتشر شده است2015نسخه 

19102-1

تراکتورها و ماشین های 

-کشاورزی و جنگل داری 

ایمنی مربوط به بخش های 

-1قسمت -سیستم های کنترل 

 اصول کلی مربوط به 

طراحی و توسعه

ISO 25119-1:20101393منتشر شده است2018نسخه خودرو و نیروی محرکه 

19102-2

تراکتورها و ماشین های 

-کشاورزی و جنگل داری 

ایمنی مربوط به بخش های 

-2قسمت -سیستم های کنترل 

 فاز مفهوم کلی پروژه

ISO 25119-2: 20101394منتشر شده است2019نسخه خودرو و نیروی محرکه 

19102-3

تراکتورها و ماشین های 

-کشاورزی و جنگل داری 

ایمنی مربوط به بخش های 

-3قسمت -سیستم های کنترل 

 سری ساخت و توسعه 

،سخت افزار و نرم افزار

ISO 25119-3:20101394منتشر شده است2018نسخه خودرو و نیروی محرکه 

19102-4

تراکتورها و ماشین های 

-کشاورزی و جنگل داری 

ایمنی مربوط به بخش های 

-4قسمت -سیستم های کنترل 

 تولید ، کارکرد ، اصالحات 

و فرایندهای پشتیبانی

ISO 25119-4:20101393منتشر شده است2018نسخه خودرو و نیروی محرکه 



19104

الستیک و فراورده های 

اندازه گیری مقدار -الستیکی 

روش احتراق -برم و کلر

بالن اکسیژن

ISO 7725: 19911393منتشر شده است2020نسخه صنایع شیمیایی 

19116

راهنما برای نهاد تائید 

صالحیت تائید کننده 

صالحیت نهادهای گواهی 

کننده حالل

OIC/SMIIC 3: 20111394 منتشر شده است2019نسخه مدیریت کیفیت 

19119

بنزین و فراورده های 

تعیین سیلیسیم به -مربوطه 

روش طیف سنجی 

فلوئورسانس اشعه ایکس با 

پاشندگی طول موج به وسیله 

روش آزمون-تکفام ساز

ASTM D 7757:20121393
تجهیزات و فرآورده های 

نفتی
 منتشر شده است2017نسخه 

19122

اطالعات جهانی -Yسری 

،زیر ساخت ،جنبه های 

پروتکل اینترنت و شبکه 

رایانش -های نسل بعدی 

چارچوب کاری و - ابری

الزامات سطح باالی رایانش 

ابری

ITU-T- Y.3501:20131394منتشر شده است2016نسخه فناوری اطالعات 

19124

 اطالعات جهانی _Y سری 

 زیر ساخت ،جنبه های،

 پروتکل اینترنت و شبکه

رایانش-های نسل بعدی   

الزامات زیر ساخت-ابری   

رایانش ابری

ITU-T- Y.3510:20131394 فناوری اطالعات
 منتشر شده 2016نسخه 

است

19129

تعیین -کودها و مواد آهکی 

روش -مقدار خنثی سازی 

های تیتر سنجی

BS EN 12945:20141393 منتشر شده است2016نسخه کودها و سموم 

19132-2

مقاطع توخالی سازه ای گرم 

شکل داده شده از فوالدهای 

غیر آلیاژی و فوالد با دانه 

-بندی ساختاری ریز دانه 

رواداری ها ،ابعاد - 2قسمت 

و خواص مقطعی

BS EN 10210-2:20061393منتشر شده است2019نسخه   مکانیک 

19133

اتصاالت -سیلندرهای گاز

خروجی برای شیرهای 

سیلندر گاز با هوای قابل 

تنفس فشرده

ISO 12209:20131393مکانیک 
 منتشر شده 2016اصالحیه 

است

19142

درجا ریختن زیر الیه های 

ضخیم ریخته شده از بتن 

سبک سلولی و آماده سازی 

سطح برای دستیابی به کف 

آئین کار-قابل ارتجاع 

ASTM F2471: 20131393

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده است2019نسخه 

19177-2

اندازه -ارتعاشات مکانیکی 

گیری و ارزیابی مواجهه 

انسان با ارتعاش منتقل شده 

راهنمای - 2قسمت -به دست 

عملی اندازه گیری در محل 

کار

ISO 5349-2:20011394مهندسی پزشکی
 شده منتشر 2015 اصالحیه

است



 منتشر شده است2018نسخه مدیریت کیفیتISO 22300: 20121393واژه نامه-امنیت جامعگی 19182

19183

سیستم های - امنیت جامعگی 

-مدیریت تداوم کسب و کار

راهنما

ISO 22313: 20121393منتشر شده است2020نسخه مدیریت کیفیت 

19214

-توسعه پایدار جوامع 

شاخص های خدمات شهری 

و کیفیت زندگی

ISO 37120: 20141393 منتشر شده است2018نسخه مدیریت کیفیت 

19227

تعیین مقاومت در برابر-بتن   

-یخ زدن و ذوب شدن سریع

روش آزمون

ASTM C666: 20081393

 مهندسی ساختمان و 

 مصالح و فرآورده های

ساختمانی

 منتشر شده است2015نسخه 

19231
 جوشکاری و فرایندهای 

وابسته به موقعیت جوشکاری
ISO 6947: 20111394منتشر شده است2019نسخه مکانیک و فلزشناسی 

19235-1

الزامات سازه ای-راه آهن    

 بدنه ناوگان حمل و نقل ریلی

- لکوموتیوها و- 1قسمت   

ناوگان ریلی مسافری

DIN EN 12663-1:20101394منتشر شده است2014نسخه خودرو و نیروی محرکه 

19242

نصب و کاربرد عایق های 

-انعکاسی در ساختمان ها

آئین کار

ASTM C727: 20121393

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده است2019نسخه 

19251

فیلترهای بر پایه کربن فعال 

شده گرانولی مورد مصرف 

-در تصفیه آب آشامیدنی 

ویژگیها و روش های آزمون

NSF/ ANSI 42: 20111394منتشر شده است2019نسخه شیمیایی و پلیمر 

19252

 فیلترهای بر پایه کربن فعال 

 شده قالبی مورد مصرف در

- تصفیه آب آشامیدنی

ویژگیها و روش های آزمون

NSF/ ANSI 42: 20111394منتشر شده است2019نسخه شیمیایی و پلیمر 

19254-1

رنگ و-فناوری گرافیک    

 شفافیت مجموعه مرکب های

- چاپ برای چاپ رنگ

چاپ افست ورقی- 1قسمت   

و افست حرارتی

ISO 2846-1:20061393منتشر شده است2017نسخه شیمیایی و پلیمر 

19261

-ارتعاش مکانیک و شوک

اندازه -ارتعاش دست و بازو

گیری و ارزیابی ارتعاش 

منتقل شده از دستکش ها به 

کف دست

ISO 10819:20131393مهندسی پزشکی
 منتشر شده 2019اصالحیه 

است

19267-4

فنون-فناوری اطالعات    

رمز نگاری سبک-امنیتی  -

سازوکارهای- 4قسمت   

استفاده از فنون نامتقارن

ISO/IEC 29192-4: 

2013
فناوری اطالعات1393

 منتشر شده 2016اصالحیه 

است

19268-1

فن -فن آوری اطالعات 

آوری های بستر خدمت چند 

- 1قسمت -رسانه ای 

معماری

ISO/IEC 23006-1:20131393منتشر شده است2018نسخه فناوری اطالعات 

19269

مهندسی نرم افزار و سامانه 

مدل مرجع برای مهندسی -ها

و مدیریت خط تولید

ISO/IEC 26550:20131393منتشر شده است2015نسخه فناوری اطالعات 



19275-3-6

ورق های الیه -مواد عایقی 

ای صلب صنعتی بر پایه 

رزین گرما سخت برای 

-3قسمت -مقاصد الکتریکی 

ویژگی های اختصاصی -6

الزامات ورق های -مواد 

الیه ای صلب بر پایه رزین 

های سیلیکون

IEC 60893-3-

6:2003+AMD1:2009
برق و الکترونیک1394

 منتشر شده 2017اصالحیه 

است

19276-1

خازن های تثبیت کننده برای 

قطع کننده های مدار جریان 

- 1قسمت -متناوب ولتاژ باال 

عمومی

IEC 62146-1:20131393برق و الکترونیک
 منتشر شده 2016اصالحیه 

است

19278

آماده سازی نمونه برای 

اندازه گیری سطح جیوه در 

المپ های فلورسنت

IEC 62554:20111394برق و الکترونیک
 منتشر شده 2017اصالحیه 

است

19281-2

آزمون های واکنش در برابر 

قسمت -پیشروی شعله -آتش 

پیشروی جانبی شعله - 2

روی فراورده های 

ساختمانی و حمل و نقل در 

موضع عمودی

ISO 5658-2:20061393

 مهندسی ساختمان و 

 مصالح و فرآورده های

ساختمانی

 منتشر شده 2011اصالحیه 

است

19282

سامانه های -پالستیک ها

لوله و -لوله گذاری 

اتصاالت گرماسخت تقویت 

 (GRP)شده با الیاف شیشه 

تعیین معیار طراحی بر پایه -

هیدروستاتیک یا فشار

ASTM D2992:20121393 منتشر شده است2018نسخه  صنایع شیمیایی 

19283

سامانه های-پالستیک ها   

لوله های-لوله گذاری   

 پالستیکی گرماسخت تقویت

روش آزمون استحکام-شده   

فشاری چرخه ای

ASTM D2143:20101393منتشر شده است2015نسخه صنایع شیمیایی و پلیمر 

19286

سامانه های - پالستیک ها 

لوله های -لوله گذاری 

پالستیکی تقویت شده با 

تعیین  -(GRP)الیاف شیشه 

سفتی حلقوی ویژه اولیه

ISO 7685:19981393منتشر شده است2019نسخه صنایع شیمیایی و پلیمر 

19288

اصول -خودروهای جاده ای 

فنی اندازه گیری در آزمون 

تجهیزات نوری-های برخورد

ISO 8721:20101393منتشر شده است2018نسخه خودرو و نیروی محرکه 

19300

: تعیین-فناوری نانو   

 مشخصات اجزای فرار در

 نمونه های نانو لوله کربنی

 تک جداره با استفاده از

- آنالیز گاز خروجی

طیف-کروماتوگرافی گازی   

سنجی جرمی

ISO/TS 11251:20101393فناوری نانو
 منتشر 2019نسخه 

شده است

ویژگی ها-جعبه های چوبی 19304
ASTM 

D6880/D6880M :2011
1393

چوب وفرآورده های 

چوبی،سلولزی و کاغذ

 منتشر 2019نسخه 

شده است



19309

 

الستیک ولکانیده یا گرمانرم 

لکه گذاری در تماس با -

روش های آزمون-مواد آلی 

ISO 3865:20051393صنایع شیمیایی  و پلیمر
 منتشر 2020نسخه 

شده است

19310

-(کومن)ایزوپروپیل بنزن 

تجزیه شیمیایی به روش 

روش -کروماتوگرافی گازی

آزمون

ASTM D3760: 20131393صنایع شیمیایی  و پلیمر
 منتشر 2018نسخه 

شده است

19311

تعیین -مواد اولیه پلی پورتان 

مونومر و ایزومرها در 

روش آزمون-ایزوسیانات ها

ASTM D7252:20111393صنایع شیمیایی  و پلیمر
 منتشر 2017نسخه 

شده است

19312
-545بنزن تصفیه شده 

ویژگیها
ASTM D4734: 20121393صنایع شیمیایی و پلیمر

 منتشر 2019نسخه 

شده است

19322
تعیین نقطه قطره - موم ها

روش آزمون-شدن 
ASTM D 3954:20101393

 تجهیزات و فرآورده های 

نفتی

 منتشر 2015نسخه 

شده است

19326

 رویه استاندارد برای سیستم 

 های مدیریت کیفیت مراکز

آزمون غیر مخرب

ASTM E 1212:20121394استاندارد مدیریت کیفیت
 منتشر 2017نسخه 

شده است

19330

 ارزیابی ریز ساختار 

 گرافیت در محصوالت

روش آزمون-ریختگی چدنی 

ASTM A247:20101392و فلزشناسي مکانیک 
 منتشر 2019نسخه 

شده است

19331
 سیم فنری فوالد آلیاژی 

ویژگیها-وانادیم -کروم 
ASTM A231:20101392و فلزشناسي مکانیک 

 منتشر 2018نسخه 

شده است

19344

اندازه گیری مقاومت 

چسبندگی خمشی مصالح 

روش های آزمون-بنایی 

ASTM C 1072:20131394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر 2019نسخه 

شده است

19345

کاغذ و مقوای -کاغذ و مقوا 

-در تماس با مواد غذایی 

اندازه گیری کادمیوم و 

سرب در محلول استخراج 

روش آزمون-آب 

BS EN 12498: 20051393 بسته بندی 
 منتشر 2018نسخه 

شده است

19386

استفاده از کالهک های - بتن

مقید نشده برای تعیین 

مقاومت فشاری آزمونه های 

-استوانه ای بتنی سخت شده 

آئین کار

ASTM 

C1231/C1231M:2013
1394

ساختمان و مصالح و 

فراورده های ساختمانی
 منتشر شده است2015نسخه 

19387

تخمین سریع مقاومت در -بتن

برابر جدا شدگی ذرات بتن 

خود تراکم با استفاده از 

روش آزمون-آزمون نفوذ 

ASTM C1712:20091394
ساختمان و مصالح و 

فراورده های ساختمانی
 منتشر شده است2017نسخه 

19403
بوش -خودروهای جاده ای 

های فرم دار خودروها
JASO F 503: 20051393منتشر شده است2014نسخه خودرو و نیروی محرکه 

19405

رویه - خودروهای جاده ای 

آزمون خستگی برای الیه 

فنر های تخت سیستم تعلیق 

خودروها

SAE J 1528: 19901393منتشر شده است2016نسخه خودرو و نیروی محرکه 



19419-2

الزامات -تجهیزات باغی

ایمنی برای چمن زن های 

- 2موتوری احتراقی قسمت 

چمن زن های کاربر پیاده

ISO 5395-2:20131393خودرو ونیرو محرکه 
 2017 و 2016منبع در سال 

.اصالحیه داشته است 

19422

دمنده های -تجهیزات باغی 

مکنده و دمنده یا -باغی 

ایمنی-مکنده ها

BS EN 15503: 2009 

+Amd1:2013
 خودرو ونیرو محرکه1393

 اصالحیه 2015منبع در سال 

دوم داشته است

19424

اندازه گیری هیدروژن 

سولفید در فاز بخار باالی 

نفت کوره ته ماند

ASTM D 5705: 20141393
تجهیزات و فرآورده های 

نفتی
 منتشر شده است2015نسخه 

19426

اندازه گیری مقدار گوگرد 

در روغن های خوراک 

مورد مصرف در صنایع 

دوده

ASTM D 7679: 20131393
تجهیزات و فرآورده های 

نفتی
 منتشر شده است2016نسخه 

19428
-تجهیزات ورزش پارکور

ویژگیها
BS EN 10075: 20131394مهندسی پزشکی

 2016این استاندارد در سال 

 BS ENباطل و استاندارد 

 جایگزین آن 16899:2016

شده است

19449
اندازه گیری جیوه در کلر 

مایع
ASTM E506 : 20081393منتشر شده است2017نسخه صنایع شیمیایی و پلیمر 

19450

اندازه گیری شاخص 

خورندگی پالستیک ها و پر 

کننده ها

ASTM D4350: 20131393منتشر شده است2016نسخه صنایع شیمیایی و پلیمر 

19478

 ارزیابی میکروب کش های 

 مورد استفاده در سامانه های

آیین کار-آبی خنک کننده 

ASTM E 645: 20131393
 بیولوژی و 

میکروبیولوژی
 منتشر شده است2018نسخه 

19482
اجزای آمیزه سازی الستیک 

نمادها و عالئم اختصاری-
ISO 6472:20101393منتشر شده است2017نسخه   صنایع شیمیایی و پلیمر 

19485

جداسازی و -پالستیک ها

وینیل )شناسایی آلودگی پلی 

موجود در ( PVC)(کلرید 

اتیلن )پرک های پلی 

روش ( -PET )(ترفتاالت

آزمون

ASTM D 5991:20091393منتشر شده است2015نسخه   صنایع شیمیایی و پلیمر 

19491

سطوح جذب ضربه زمین 

الزامات عملکردی و -بازی 

روشهای آزمون

BS 7188:19981394منتشر شده است2009نسخه ایمنی وسایل سرگرمی 

19495

عروقی و -کاشتنی های قلبی 

-سامانه های خارج از بدن 

فیلتر های پالسما

ISO 13960:20101393مهندسی پزشکی
این استاندارد باطل شده و 

 iso8637-3استاندارد 

.جایگزین آن شده است 

19512

اتانول-سوخت های مایع    

 سوختی تقلیب شده برای

 اختالط با بنزین ها، مورد

 استفاده به عنوان سوخت

جرقه ای-موتور احتراقی   

ویژگیها-خودرو

 ASTM D4806: 2013    

    Worldwide Fuel 

Charter Committee: 

2009, ETHANOL 

GUIDELINES

1393
تجهیزات و فرآورده های 

نفتی
 منتشر شده است2019نسخه 

19520

میله ها ،لوله -پالستیک ها 

ها و سایر فراورده های 

متیل )ریخته گری پلی 

ویژگیها (متاکریالت 

ASTM D5436−13 : 

2008
 منتشر شده است2015نسخه  صنایع شیمیایی وپلیمر1393



19524

کاتالیست ها و پایه های 

تعیین حجم کل -کاتالیستی 

روش آزمون-منافذ

ASTM D6761: 2007 

(2012)
 منتشر شده است2017نسخه صنایع شیمیایی 1394

19529
راهنما برای نهادهای گواهی 

کننده حالل
OIC/SMIIC 2: 20111394 منتشر شده است2019نسخه مدیریت کیفیت 

19533

تجزیه سولفونات های نفتی 

محلول در روغن به روش 

روش -کروماتوگرافی مایع 

آزمون

ASTM D 3712: 20111393
 تجهیزات و فرآورده های 

نفتی
 منتشر شده است2018نسخه 

19537

اندازه گیری نمک ها در 

نفت خام به روش 

الکترومتری

ASTM D 3230: 20131393
 تجهیزات و فرآورده های 

نفتی
 منتشر شده است2019نسخه 

19538

اندازه گیری برگشت پذیری 

االستیک مواد قیری با کشش 

سنج

ASTM D 6084: 20131393
 تجهیزات و فرآورده های 

نفتی
 منتشر شده است2018نسخه 

19547-1

الستیک ولکانیزه یا گرمانرم 

اندازه گیری رهایی از تنش -

- 1قسمت-حاصل از فشار 

آزمون در دمای ثابت

ISO 3384-1: 2011/ 

AMD 1: 2013
 منتشر شده است2019نسخه  صنایع شیمیایی1393

19547-2

الستیک ولکانیزه یا گرمانرم 

اندازه گیری رهایی از تنش -

- 2قسمت -حاصل از فشار 

آزمون با چرخه حرارتی

ISO 3384-2: 20111393منتشر شده است2019نسخه  صنایع شیمیایی 

19549-2

اندازه گیری عوامل -کودها

کالت کننده به روش 

- 2قسمت -کروماتوگرافی 

اندازه گیری آهن کالت شده 

-0,0 و EDDHA-0,0با 

EDDHMA و HBED به 

روش کروماتوگرافی زوج 

یون

BS EN 13368-2 : 20121394 منتشر شده است2017نسخه کودها و سموم 

19558

ارزیابی اثر محلول -الستیک

های آبی حاوی کلر و کلر 

آمین روی خصوصیات 

روش آزمون-الستیک 

ASTM D 6284: 20091393منتشر شده است2017نسخه  صنایع شیمیایی 

19565

رزین های پلی -پالستیک ها

برای  (PVC)وینیل کلرید 

اندازه -مصارف عمومی 

نرم کننده های  گیری جذب

داغ

ISO 4574: 19781393منتشر شده است2019نسخه  صنایع شیمیایی 

19567

مقاومت به -کاغذ و مقوا

اشتعال کاغذ و مقوای تیمار 

روش آزمون-شده 

TAPPI 461cm:20001393
چوب وفرآورده های 

چوبی،سلولزی و کاغذ
 منتشر شده است2009نسخه 

19572

- الیه میانی کنگره دار 

 تعیبین مقاومت به لهیدگی

 سطح بعد از کنگره دار

روش-کردن آزمایشگاهی   

آزمون

ISO7263: 20111393
چوب وفرآورده های 

چوبی،سلولزی و کاغذ

 2 و 1منبع به دو قسمت 

منبع فعلی . تقسیم شده است

iso ابطال شده 2011 سال 

.است

19574

چوب های بریده شده -چوب 

ارزیابی کیفیت خشک کردن 

چوب

BS EN 14298:20041393
چوب وفرآورده های 

چوبی،سلولزی و کاغذ
 منتشر شده است2017نسخه 



19575

تعیین -کفپوش های چوبی 

میزان )مقاومت به تو رفتگی 

روش آزمون-(سختی برینل 

EN 1534: 20101393
چوب وفرآورده های 

چوبی،سلولزی و کاغذ
 منتشر شده است2020نسخه 

19584

 (cctv)تلویزیون مدار بسته 

-مدیریت و بهره برداری 

آیین کار

BS 7958:20091393برق و الکترونیک
 منتشر شده 2015نسخه 

.است

19585

آیین کار سامانه های ضبط 

کننده دیجیتالی تلویزیون های 

به منظور  (cctv)مدار بسته 

ارائه تصویر به عنوان مستند

BS 8495:20071393برق و الکترونیک
-BS EN 62676منبع با  

 جایگزین شده 4:2015

.است

19589
- تولوئن دی ایزو سیانات 

ویژگی ها
ASTM D1786: 20101393صنایع شیمیایی و پلیمر

 منبع منتشر 2016نسخه 

.شده است

19591

اندازه گیری گوگرد کل در 

هیدروکربن های آروماتیک 

و مواد شیمیایی مربوطه به 

روش فلورسانس فرابنفش

ASTM D 7183: 20161397صنایع شیمیایی
 منتشر شده 2018نسخه 

است

19597

 مخازن حمل کاالهای 

آزمون بازرسی و-خطرناک   

عالمت گذاری مخازن فلزی

BS EN 12972:20071393مکانیک
 منتشر شده 2018نسخه 

است

19607

کاربرد نمودارهای کنترلی 

آئین -در کنترل آماری فرآیند 

کار

ASTM E 2587 – 

07:2007
مدیریت کیفیت 1393

 منتشر شده 2016نسخه 

است

19608

 تصمیم گیری در مور 

آیین-مشاهده های دور افتاده   

کار

ASTM E 178- 081393 مدیریت کیفیت
 منتشر شده 2016نسخه 

است

19614

ابعاد - تکنولوژی خال

کوپلینگ های سریع جدا 

نوع گیره دار-شونده 

ISO 2861:20131393منتشر شده است2020نسخه مکانیک 

19618

اجزا -کفپوش های چوبی 

سازنده پارکت های چند الیه 

ویژگی ها و الزامات-

DIN EN 13489:20021393
چوب وفرآورده های 

چوبی،سلولزی و کاغذ

 منتشر شده 2017نسخه 

است

19629

برگه -مواد تصویر برداری

های چاپی عکاسی با رنگ 

آزمون تهیه و -انعکاس 

اندازه گیری چاپ

ISO 18944:20121393خدمات
 منتشر شده 2018نسخه 

است

19653

ارزیابی-روان کننده ها   

 خورندگی روغن موتور دیزل

-  درجه سلسیوس135در 

روش آزمون

ASTM D 6594:20131394
تجهیزات و فرآورده های 

نفتی

 منتشر شده 2019 نسخه 

است

19659

بنزن برای استفاده با 

کاتالیزورهای بر پایه 

ویژگیها-زئولیت 

ASTM D 7124:20121393
تجهیزات و فرآورده های 

نفتی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

19660

پوشش های فلزی و سایر 

اندازه -پوشش های معدنی 

-گیری جرم در واحد سطح 

بازبینی روش های تجزیه 

وزنی و شیمیایی

ISO 10111:20001393فلزشناسی
 منتشر شده 2019نسخه 

است



19682

هادی های آلومینیومی تابیده 

هم مرکز فشرده با سیم شکل 

داده شده ،حمایت شده با 

-ACSS)فوالد پوشش دار 

TW) -ویژگیها

ASTM B857:20111394برق و الکترونیک
 منتشر شده 2018نسخه 

است

19684-1

سیستم های کشف و اعالم 

-حریق برای ساختمان ها

دستور العمل - 1قسمت 

برای طراحی ،نصب ،راه 

اندازی و تعمیر و نگهداری 

سیستم ها در ساختمان ها

BS 5839-1:20131393برق و الکترونیک
 منتشر شده 2017نسخه 

است

19685

وسایل کمکی برای افراد کم 

بینا و نابینا نشانگرهای 

لمسی سطح پیاده روها

ISO 23599:20121394مهندسی پزشکی
 منتشر شده 2019نسخه 

است

19694-1

-وسایل حفاظت تنفسی 

تجهیزات و روشهای آزمون 

تعیین نشتی به - 1قسمت -

طرف داخل

ISO 16900-1: 20151394مهندسی پزشکی
 منتشر شده 2019نسخه 

است

19694-5

- وسایل حفاظت تنفسي

- روش ها و تجهیزات آزمون

دستگاه تنفس، :5قسمت 

شبیه ساز متابولیكي، نیم تنه و 

، ابزار RPDسردیس هاي 

تصدیق و ابزار

ISO 16900-5:20161396مهندسی پزشکی
 منتشر 2018اصالحیه 

شده است

19695

اندازه -فرآورده های نفتی 

گیری نقطه اشتعال با دستگاه 

- مارتنز -سر بسته پنسکی 

روش آزمون

ASTM D93, 20151394
تجهیزات و فرآوردهای 

نفتی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

19697
-دسر نوشیدنی بر پایه لبنی 

ویژگیها و روشهای آزمون

یک استاندارد ملی ایران شماره 

 1393سال  : 1527

استاندارد ملی ایران - دو 

1391سال : 14681شمارۀ 

بررسی نتایج - سه 

آزمایشگاهی درباره دسر 

نوشیدنی برپایه لبنی از سوی 

اداره کل استاندارد استان 

1393قزوین  سال 

1394
خورک و فرآورده های 

کشاورزی
نیازمند تجدیدنظر است

19711

-ارزیابی حسی روغن زیتون

راهنمای انتخاب 

،تعلیم،آموزش و پایش 

ارزیابان حسی و ماهر 

روغن زیتون بکر

COI/T.20/ Doc. No 

14/Rev. 4:2013
1394

خوراک و فرآورده های 

کشاورزی

 منبع منتشر 2018نسخه 

شده است و نیاز به 

.تجدیدنظر دارد

19720
لوله های مسی بدون درز 

ویژگی ها-آب

ASTM B88M: 2005 

(Reapproved 2011)
مکانیک1392

 منتشر شده 2016نسخه 

است

19723-1

ارزیابی زیست -ماشین ابزار

-محیطی ماشین ابزار

روش شناسی - 1قسمت

طراحی ماشین ابزار انرژی 

کارآمد-

ISO  14955-1:20141394مکانیک
 منتشر شده 2017نسخه 

است

19733

درزگیرهای ارتجاعی برای 

آب بندی اتصاالت سازه های 

ویژگیها-بتنی 

ASTM C1619-111393

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده 2019نسخه 

است



19737
اندازه گیری -اکریلو نیتریل 

روش آزمون-اسیدیته 
ASTM E1788: 20081393صنایع شیمیایی

 منتشر شده 2016نسخه 

است

19748

- تجهیزات جوشکاری گاز 

رگوالتور فشار برای سیستم 

های چندراهه مورد استفاده  

در جوشکاری، برشکاری و 

فرایندهای وابسته تا فشار  

30 Mpa

ISO 7291 : 20101393فلزشناسی
 منتشر 2015اصالحیه سال 

شده است

ISIRI-ISO-

IEC 19763-

1

چارچوب - فناوری اطالعات

کاری فرامدل برای تعامل 

مدل مرجع- 1قسمت- پذیری

ISO/IEC 19763-1:20071388فناوری اطالعات
 منتشر شده 2015نسخه 

است

فلزشناسیASTM B6:20131393ویژگی ها-فلز روی19774
 منتشر شده 2018نسخه 

است

INSO-ISO-

IEC 19774

-فناوری اطالعات 

نگاشتاری های رایانه ای و 

پویا نمایی -پردازش تصویر 

شبه انسان

ISO/IEC 19774:20061392فناوری اطالعات

منبع استاندارد باطل و به دو 

-ISO 19774قسمت 

-ISO 19774 و 1:2019

 تفکیک شده است2:2019

19781-2

واحدهای زنجیره مقره 

کامپوزیت مورد استفاد در 

خطوط هوایی با ولتاژ نامی 

-2قسمت  -1000Vبیش از 

مشخصات ابعادی و 

الکتریکی

IEC 61466-2:  19981393برق و الکترونیک
 و 2002اصالحیه سال 

 آن 2018اصالحیه سال 

منتشر شده است

INSO-ISO-

IEC 19785-

1

چارچوب -فناوری اطالعات 

کاری قالب های رایج مبادله 

- 1قسمت -زیست سنجشی

ویژگی عنصر داده

ISO/IEC 19785-

1:2006+Amd.1:2010
فناوری اطالعات1392

 منتشر شده 2015نسخه 

.است

19786

اعتبارسنجی -کاغذ و مقوا 

مقدار مواد بازیافتی در کاغذ 

راهنما-و مقوای بسته بندی 

ASTM D5663: 19971394
چوب وفرآورده های 

چوبی،سلولزی و کاغذ

 منتشر شده 2015نسخه 

.است

19792-1

آزمون -فوالد ریختگی 

فوالد - 1فراصوتی قسمت 

ریختگی برای کاربرد 

عمومی

ISO 4992-1: 20061393فلزشناسی
 منتشر شده 2020نسخه 

است

19792-2

آزمون -فوالد ریختگی 

فوالد -2قسمت -فراصوتی 

ریختگی تحت تنش باال

ISO 4992-2 : 20061393فلزشناسی
 منتشر شده 2020نسخه 

است

INSO-

ISO-IEC 

19794-1

قالب های -فناوری اطالعات 

- تبادل داده زیست سنجی

چارچوب کاری- 1قسمت 

ISO/IEC 19794-

1:2011+ Amd 1:2013
 فناوری اطالعات1392 

 منتشر 2015اصالحیه سال 

شده است

INSO-

ISO-IEC 

19794-5

قالب های -فناوری اطالعات 

- تبادل داده زیست سنجی

داده تصویر - 5قسمت 

صورت

ISO/IEC 19794-

5:2011(E) + Amd 

1:2011

 فناوری اطالعات1392 
 منتشر 2015اصالحیه سال 

شده است

19806

هضم مایکروویو پسماند و 

خوراک ورودی کوره 

صنعتی برای تجزیه عناصر 

آئین کار-با مقدار ناچیز 

ASTM D 5513: 20091392محیط زیست
 منتشر 2015نسخه 

شده است



19807

آنالیز غربالگری توصیف 

روش -فیزیکی در پسماند 

آزمون

ASTM D 4979 : 20121392محیط زیست
 منتشر 2019نسخه 

شده است

19815
الزامات ایمنی برای 

محصوالت ساینده پیوندی

BS EN 

12413:2007+Amd1:20

11

 مکانیک1394
 منتشر 2019 نسخه

است شده

19824
پرتو نگاشت های مرجع 

برای جوش های ذوبی فوالد
ASTM E390:20111393مکانیک

 منتشر 2015نسخه 

شده است

19842
روش آزمون -فرهای ایستاده 

عملکرد
ASTM F2093:20111393مکانیک 

 منتشر 2018نسخه 

شده است

19845
روش -فرهای همرفتی 

آزمون عملکرد
ASTM F1496: 20121393مکانیک 

 منتشر 2013نسخه 

شده است

19860

رسانه -فناوری اطالعات 

های ضبط شده رقمی 

به منظور ذخیره  (دیجیتالی )

-سازی و تبادل اطالعات 

روش انتقال داده ها برای 

لوح های دیسک های چند 

منظوره رقمی قابل خواندن 

DVD-R چند منظوره 

رقمی قابل نوشتن مجدد 

DVD-RW چند منظوره 

رقمی با حافظه دستیابی 

 قابل DVD-RAMتصادفی 

 و قابل نوشتن R+خواندن 

RW+مجدد 

ISO/IEC 29121:20131394فناوری اطالعات
 منتشر شده 2018نسخه 

است

19868

کاهش اثرات هواویز 

در محیط براده  (آئروسل )

آئین کار-برداری مرطوب 

ASTM E 1972: 20041393محیط زیست
 - ASTM E2889منبع 

جایگزین شده  (2017)12

.است

19879

- مواد مصرفی جوشکاری

الکترودهای روکش دار 

برای جوشکاری قوسی 

-دستی فوالدهای استحکام باال

 طبقه بندی

iso 18275:20111394مکانیک
 منتشر شده 2018نسخه 

است

19880

- مواد مصرفی جوشکاری

الکترودهای سیمی توپر، 

الکترودهای توپودری لوله 

/ ای و ترکیب های الکترود

پودر برای جوشکاری قوسی 

زیر پودری فئالدهای غیر 

طبقه - آلیاژی و دانه ریز

بتدی

iso 14171:20101394مکانیک
 منتشر شده 2016نسخه 

است

19885

کاالهای مراقبت و استفاده 

نشیمنگاه متصل به - کودک 

ویژگی ها-صندلی 

BS EN 16120:2012 

+AMD1:2014
1394

ایمنی وسایل 

سرگرمی و کمک 

آموزشی کودکان

 منتشر شده 2016نسخه 

است

19891

اندازه گیری ضریب الیه 

-الیه سازی مواد مغناطیسی 

روش آزمون

ASTM A719:20071393برق و الکترونیک
 منتشر شده 2014نسخه 

است



19897
-تعیین نشانه تورم خاک ها

روش آزمو
ASTM D 4829:20111393

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده 

های ساختمانی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

19899

مقاومت کششی مستقیم نمونه 

های مغزه گیری شده از 

روش آزمون-سنگ بکر

ASTM D2936: 20081393

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده 

های ساختمانی

 منتشر شده 2020نسخه 

است

19905-1

کامپوزیت های چوب 

روش  -(WPC)پالستیک 

های آزمون

DD CEN/TS 15534-

1:2007
1393

چوب و فرآورده 

هاي چوبی، سلولزي 

و کاغذ

 BS ENبر اساس منبع 

15534-

1:2014+Am1:2017 

.نیاز به تجدید نظر می باشد

19905-6

کامپوزیت های ساخته شده 

از مواد سلولزی و پالستیک 

کامپوزیت )های گرمانرم 

های چوب پالستیک یا 

کامپوزیت های الیاف 

پروفیل - 6قسمت -(طبیعی

ویژگی ها-ها و قطعات نرده 

BS EN 15534-6: 20151395

چوب و فرآورده 

هاي چوبی، سلولزي 

و کاغذ

 BS ENبر اساس منبع 

15534-

6:2015+A1:2017 نیاز 

.به تجدید نظر می باشد

19918

تجزیه و تحلیل - مواد غذایی 

- بیومارکرهای مولکولی 

روش های مبتنی بر پروتئین

ISO 21572: 20131393
خوراک و فراورده های 

کشاورزی

 منتشر 2019نسخه 

شده است

19938

تعیین - فراورده های نفتی 

گوگرد به روش احتراق در 

دمای باال و آشکار سازی با 

روش -اشعه مادون قرمز 

آزمون

ASTM  D1552:  20151394فرآورده های نفتی
 منتشر 2016 نسخه

است شده

19939

تعیین - فراورده های نفتی 

- گوگرد به روش المپ 

روش آزمون

ASTM D1266: 20131394فرآورده های نفتی
 منتشر 2018 نسخه

است شده

19942-1

سامانه های - دودکش ها

روش - 1قسمت - دودکش 

های آزمون عمومی

BS  EN  13216-1:20041394
مهندسی ساختمان مصالح 

و فرآورده های ساختمانی

 منتشر 2019 نسخه

است شده

19951-2

الزامات ایمنی - دوچرخه ها 

 2قسمت -برای دوچرخه ها 

الزاماتی برای دوچرخه - 

های شهر و کوهستان، 

نوجوان و مسابقه

ISO  4210-2:  20141394خودرو و نیروی محرکه
 منتشر شده 2015نسخه 

است

20004

تراکتور و ماشین های 

-کشاورزی و جنگلداری 

میل )محورهای محرک

انتقال نیروی محور (گاردان 

و محافظ  (PTO)تواندهی 

ایمنی-های آنها 

BS EN 12965: 

2003+A2: 2009
خودرو و نیروی محرکه1394

 منتشر 2019نسخه 

شده است

20014

چگالی آذرخش بر مبنای 

سامانه های مکان یابی 

اصول کلی -(LLS)آذرخش 

IEC 62858: 20151394برق و الکترونیک
 منتشر 2019نسخه 

شده است



20020-1

عملکرد انرژی لوازم کنترل 

لوازم کنترل -1قسمت -المپ 

روش -المپ های فلورسنت

اندازه گیری برای تعیین 

توان کل ورودی مدارهای 

لوازم کنترل و بازده لوازم 

کنترل

IEC 62442-1: 20111394برق و الکترونیک
 منتشر 2018نسخه 

شده است

20020-2

عملکرد انرژی لوازم کنترل 

لوازم کنترل -2قسمت -المپ 

 ) HIDالمپ های تخلیه ای 

به جز المپ های فلورسنت 

روش اندازه گیری برای -(

تعیین بازده لوازم کنترل

IEC 62442-2: 20141394برق و الکترونیک
 منتشر 2018نسخه 

شده است

20020-3

 عملکرد انرژی لوازم 

لوازم -3قسمت -کنترل المپ 

کنترل المپ های هالوژن و 

روش  -LEDمدول های 

اندازه گیری برای تعیین 

بازده لوازم کنترل

IEC 62442-3: 20141394برق و الکترونیک
 منتشر 2018نسخه 

شده است

20032

-حفاظت از اموال فرهنگی 

اصطالحات و تعاریف 

عمومی اصلی

BS EN 15898: 20111395خدمات
 منتشر 2019نسخه 

شده است

20057

پیونده برای پوشرنگ ها و 

-روغن بزرک پایه -جالها

الزامات و روش های آزمون

ISO 276: 20021394صنایع شیمیایی
 منتشر 2019نسخه 

شده است

20066

پروفیل های پلی وینیل 

برای (pvc-u)کلراید سخت 

تعیین -ساخت درب و پنجره

مقاومت پروفیل اصلی به 

ضربه با سقوط وزنه در 

روش آزمون-دمای پایین 

BS EN 477: 19991394صنایع  پلیمر
 منتشر 2018نسخه 

شده است

20067

- سوخت های مایع 

مصرفی  (B100)بیودیزل

برای اختالط با سوخت های 

ویژگیها و -میان تقطیر 

روشهای آزمون

ASTM D6751:2015b    

          EN 14214: 

2012, Amd1: 2014

1394
تجهیزات و فرآورده های 

نفتی

 منتشر 2019نسخه 

شده است

20073
بسته بندی -پالستیک ها

ویژگی ها-پالستیک ها
ASTM D3892: 20091394بسته بندی

 منتشر 2015نسخه 

شده است

20077

بطری - بسته بندی شیشه ای 

ناحیه تشتک با - تشتک خور

 و قطر 180mmارتفاع 

26mm- ابعاد

ISO 12821: 20131393بسته بندی
 منتشر 2019نسخه 

شده است

20078-3

سامانه های کوچک تصفیه 

فاضالب تا جمعیت تحت 

- 3قسمت - نفری 50پوشش 

تصفیه خانه های فاضالب 

خانگی از پیش آماده شده در 

و یا سر هم شده در محل

BS EN 12566-3: 2005 

+A1:2009
محیط زیست1394

 منتشر 2016نسخه 

شده است



20078-4

سامانه های کوچک تصفیه 

فاضالب تا جمعیت تحت 

- 4قسمت - نفری 50پوشش 

مخازن گندزدایی سر هم شده 

در محل از قطعات پیش 

ساخته

BS EN 12566-4: 2007 

+A1:2009
محیط زیست1394

 منتشر 2016نسخه 

شده است

20078-6

سامانه های کوچک تصفیه 

فاضالب تا جمعیت تحت 

- 6قسمت - نفری 50پوشش 

واحدهای تصفیه پیش ساخته 

از مخزن انبارش فاضالب

BS EN 12566-6: 20131394محیط زیست
 منتشر 2016نسخه 

شده است

20078-7

سامانه های کوچک تصفیه 

فاضالب تا جمعیت تحت 

- 7قسمت - نفری 50پوشش 

سامانه های پیش ساخته 

تصفیه سوم

BS EN 12566-7: 20131394محیط زیست
 منتشر 2016نسخه 

شده است

20086

تعیین نمودارهای انتشار 

مواد شیمیایی آلی فرار 

منتشره از تشک های خواب 

آئین کار-فنر ی

ASTM D6177:20141394محیط زیست
 منتشر شده 2019نسخه 

است

20087-4

-خصوصیات لجن 

-مشخصات صاف کردن 

تعیین قابلیت - 4قسمت 

زهکشی لجن های منعقد شده

 EN 14701-4:20101394محیط زیست
 منتشر شده 2018نسخه 

است

20099

-محلول های دباغی کروم 

روش -phاندازه گیری 

آزمون

ASTM D5356: 10 

(2015)
چرم،پوست ،پایپوش1394

 منتشر شده 2017نسخه 

است

20110-2

میکروبیولوژی مواد غذایی 

روش افقی -و خوراک دام 

برای تعیین ویروس هپاتیت 

a و نوروویروس در مواد 

 -realغذایی با استفاده از 

time RT-PCR -  قسمت

روش تشخیص کیفی- 2

ISO/TS 15216-2:20131395بیولوژی و میکروبیولوژی
 منتشر شده 2019نسخه 

است

20113-5

کد گذاری -فناوری اطالعات 

با بازده زیاد و تحویل رسانه 

در محیط های ناهمگون 

نرم افزار مرجع - 5قسمت 

برای کد گذاری ویدئو با 

بازده زیاد

ISO/IEC 23008-5:20151394فناوری اطالعات
 منتشر شده 2017نسخه 

الست

20113-8

کد گذاری -فناوری اطالعات 

با بازده زیاد و تحویل رسانه 

در محیط های ناهنگون 

ویژگی انطباق - 8قسمت 

برای کد گذاری ویدئویی با 

(HEVC)بازده زیاد

ISO/IEC 23008-8:20151394فناوری اطالعات
 و اصالحیه 2018نسخه 

 منتشر شده الست2019



20123-2

فناوری اطالعات 

راهنماهایی برای واسط 

کاربری در راهبردی 

- 2قسمت -(منو)گزینگان 

 4راهبری با افزاره های 

جهتی

 ISO/IEC 17549-

2:2015
فناوری اطالعات1394

 منتشر شده 2020نسخه 

است

20125

حاکمیت -فناوری اطالعات 

چارچوب -فناوری اطالعات 

و مدل

ISO/IEC 

TR38502:2014
فناوری اطالعات1394

 منتشر شده 2017نسخه 

است

20131

سامانه های -پالستیک ها

لوله ها و -لوله گذاری 

اتصاالت گرما نرم برای آب 

تعیین مقاومت -داغ و سرد 

سامانه های مونتاژ شده به 

روش -چرخه گذاری دمایی 

آزمون

BS EN 12293: 20001394صنایع شیمیایی و پلیمر

 با و شده باطل منبع

ISO 19893:2018 

است شده جایگزین

20142

بازیابی ویروس -فاضالب 

-ها از لجن های فاضالب 

آئین کار

ASTM D4994 : 89 

(Reapproved 2014)
 منتشر شده است2019نسخه محیط زیست1394

20143

تخمین بار زیست -فاضالب 

-محیطی فاضالب مسکونی 

آئین کار

ASTM F2717 : 20111394منتشر شده است2014نسخه محیط زیست 

20147
توصیف -کیفیت خاک

ویژگی ها-صحرایی خاک
ISO 25177:20081394منتشر شده است2019نسخه محیط زیست 

20149

زیر نمونه - پسماند ها

برداری آزمایشگاهی از 

مکان مربوط به فعالیت های 

مدیریت

ASTM D6323 :20121394منتشر شده است2019نسخه محیط زیست 

20150

بهینه سازی -پسماند ها

اجزای پایش آب زیرزمینی 

برای برنامه های پایش به 

منظور شناسایی و ردیابی 

-در تاسیسات دفع پسماند 

آیین کار

ASTM  D7045:20041394منتشر شده است2017نسخه محیط زیست 

20152

طراحی ،نصب -کیفیت آب 

و راه اندازی چاه های پایش 

آئین کار-آب زیر زمینی 

ASTM    D5092  :  

2004 (Reapproved 

2010

 منتشر شده است2016نسخه محیط زیست1394

20153
-پسماند و مدیریت پسماند

واژه نامه
ASTM D5681:20131394منتشر شده است2018نسخه صنایع شیمیایی 

20156

تخمین چشمی - آلودگی نفتی

-ضخامت لکه نفتی در آب 

آئین کار

 ASTM F2534:20121394منتشر شده است2017نسخه محیط زیست 

20157

انتخاب داده ها و اطالعات 

برای ارزیابی احتمال خطر 

اکولوژیکی در محل های 

آئین کار-آلوده 

ASTM  

E2020:99a(Reapprove

d  2010)

 منتشر شده است2016نسخه محیط زیست1394

20167

نگهداری و - آب زیرزمینی 

احیاء چاه های پایشی آب 

راهنما-زیر زمینی 

ASTM  D5978:  

1996(2010)
 منتشر شده است2016نسخه محیط زیست1395



ISIRI-ISO-

TR 20173

روش های – جوشکاری 

مواد با – دسته بندی مواد 

استاندارد امریکایی

ISO/TR  20173 

2009(E)
 منتشر شده است2018نسخه مکانیک1389

20183
تعیین نمایه -سیمان پرتلند

روش آزمون-جریان پذیری 
ASTM C1565: 20091395

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده است2019نسخه 

20186-3

پیاده -فناوری اطالعات 

سازی و بهره برداری کابل 

- 3قسمت -کشی بنای مشتری

فیبر )آزمون کابل کشی تار

نوری(

ISO/IEC 14763-3: 

2014+Amd1: 2009+ 

Cor1:2015

فناوری اطالعات1394
 منتشر شده 2018اصالحیه

است

20192

مهار بندی سامانه های نرده 

کشی و نرده های ثابت فلزی 

روش آزمون-برای ساختمان 

ASTM  E894:  20101394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده است2018نسخه 

20194

 ورق های انعطاف پذیر 

ورق های -برای عایق آب

قیری،پالستیکی و الستیکی 

تعیین -برای عایق سقف 

-مقاومت در برابر ضربه 

روش آزمون

BS EN 12691: 20061394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده است2018نسخه 

20196

اکتشاف و نمونه برداری از 

خاک به وسیله دستگاه 

آیین کار-حفاری اگر

ASTM D1452:20091394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده است2016نسخه 

20228

دستگاههای الکتریکی برای 

آشکارسازی و اندازه گیری 

گازهای قابل احتراق 

-،گازهای سمی یا اکسیژن 

الزامات و آزمون ها برای 

دستگاههای استفاده کننده از 

نرم افزار و یا فناوری های 

دیجیتال

BS EN 50271:20101394برق و الکترونیک
 منتشر 2018نسخه 

شده است

20237

-تعیین مشخصات پسماند 

تعیین مقدار هالوژن و 

گوگرد به روش احتراق 

اکسیژن در سیستم های بسته 

روش های آزمون-

EN 14582: 20071394محیط زیست
 منتشر 2016نسخه 

شده است

20243

جمع آوری نمونه های گرد 

وغبار ته نشین شده با 

استفاده از روش های نمونه 

گیری روبشی به منظور 

آیین کار-تعیین فلزات در آنها

ASTM D6966: 20131394محیط زیست
 منتشر 2018نسخه 

شده است

20245

مالحظات اکولوژیکی -آب 

برای پخش کننده های لکه 

نفتی در آب شیرین و سایر 

محیط های زیست خشکی 

،دریاچه ها و پیکره های آبی 

آئین کار-بزرگ 

ASTM-F1210:141394محیط زیست
 منتشر 2019نسخه 

شده است



20257

روشهای تمیز کاری و 

درجات تمیزی برای مواد و 

تجهیزات مورد استفاده در 

محیط های غنی شده با 

آیین کار-اکسیژن 

ASTM G93: 20111394محیط زیست
 منتشر 2019نسخه 

شده است

20302
-آجرهای بتنی ساختمانی 

ویژگی ها
ASTM C55: 20141394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده است2017نسخه 

20308-1

-محافظت چشم و صورت 

عینک آفتابی و عینک های 

آفتابی برای استفاده عمومی

ISO 12312-1: 20131394مهندسی پزشکی
 منتشر شده 2015اصالحیه 

است

 منتشر شده است2017نسخه خدماتBS EN 13306: 20101394واژه نامه-نگه داری 20331

20332

راهنمای استفاده از 

براوردهای تکرارپذیری 

،تجدیدپذیری و صحت در 

براورد عدم قعطیت اندازه 

گیری

ISO 21748:20101395
اندازه شناسی، اوزان و 

مقیاسها
 منتشر شده است2017نسخه 

20340

-شوک و ارتعاشات مکانیکی 

سیستم -مواجهه انسان 

محورهای مختصات 

بیودینامیکی

ISO 8727:19971394مهندسی پزشکی 
 منتشر شده 2015اصالحیه 

است

20341-1

 شوک و ارتعاشات مکانیکی 

آزمون های تحریک سرد -

برای ارزیابی عملکرد 

- 1قسمت -عروق محیطی 

اندازه گیری و ارزشیابی 

دمای پوست انگشت

Iso 14835-1:20051394منتشر شده است2016نسخه  مهندسی پزشکی 

20342
سامانه - حفاظت داده ها

مدیریت اطالعات شخصی
BS 10012:20091394

اسناد و تجهیزات اداری 

و آموزشی

 منتشر شده 2018اصالحیه 

است

20344

-خوردگی فلزات و آلیاژها

تعیین خوردگی جریان 

معیارهای  (AC)متناوب 

حفاظت

ISO 18086: 20151394منتشر شده است2019نسخه مکانیک و فلزشناسی 

20355

آزمون برش پره ای -خاک 

در محل در خاک ریز دانه 

روش آزمون-اشباع شده 

ASTM D2573:20151394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده است2018نسخه 

20359

 سامانه های طبقه بندی توده 

های سنگی جهت مقاصد 

راهنما-مهندسی 

ASTM D5878:20081394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده است2019نسخه 

20360

- ارتعاش و شوک مکانیکی 

گستره مقادیر ایده آل شده 

برای مشخص کردن پاسخ 

بیودینامیک بدن در حالت 

نشسته به ارتعاش عمودی

ISO 5982: 20011394منتشر شده است2019نسخه  مهندسی پزشکی 

20361-2

- نشیمنگاه صندلي چرخدار

تعیین مشخصات : 2قسمت

، -فیزیكي و مكانیكي بالشتك

به منظور حفظ یكپارچگي 

بافت

ISO 16840-2: 20071396مهندسی پزشکی 
 منتشر 2018نسخه 

شده است



20365
آجر نما از جنس خاکستر 

ویژگی ها-آتشفشانی
ASTM C1790: 20141394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر 2015نسخه 

شده است

20366

آهک زنده و آهک هیدراته 

برای خنثی سازی 

روش - پسماندهای اسیدی

های آزمون

ASTM C400: 20141394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر 2019نسخه 

شده است

20367
نصب کاشی های بتنی - بتن 

آیین کار-کف 
ASTM C1732: 20141394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر 2019نسخه 

شده است

20373-1

مرکز پایش و دریافت هشدار 

الزامات جانمایی - 1قسمت -

و ساخت

BS EN 50518-1: 20131395برق و الکترونیک

منبع این استاندارد باطل 

 BS ENو 

50518:2019 

جایگزین شده است

20373-2
مرکز پایش و دریافت هشدار 

الزامات فنی- 2قسمت -
BS EN 50518-2: 20131395برق و الکترونیک

منبع این استاندارد باطل 

 BS ENو 

50518:2019 

جایگزین شده است

20373-3

مرکز پایش و دریافت هشدار 

رویه ها و - 3قسمت -

الزامات عملیات

BS EN 50518-3: 20131395برق و الکترونیک

منبع این استاندارد باطل 

 BS ENو 

50518:2019 

جایگزین شده است

20378

مقاومت -  پالستیک ها 

پالستیک های شفاف در 

روش - برابر سایش سطحی

آزمون

ASTM D1044: 20131394 صنایع شیمیایی 
 منتشر 2019نسخه 

شده است

20393

-ترمز ها -راه آهن 

ترمزهای هوایی برای 

قطارهای باری و قطارهای 

مسافری

UIC 540: 20141394خودرو و نیروی محرکه
 منتشر 2016نسخه 

شده است

20395

مشخصات ساخت -راه آهن 

-بخشهای مختلف ترمز 

وسیله حفاظت از لغزش 

(WSP)چرخ 

UIC 541-05: 20051394خودرو و نیروی محرکه
 منتشر 2016نسخه 

شده است

20396

ترمزهای -ترمزها-راه آهن 

-دیسکی و کاربردهای آن ها

شرایط عمومی جهت تائید 

لنت های ترمز

UIC 541-3: 20101394خودرو و نیروی محرکه
 منتشر 2017نسخه 

شده است

20397

ترمزهای با -ترمزها-راه آهن

-کفشک های کامپوزیتی 

شرایط عمومی برای دریافت 

گواهینامه کفشک های ترمز 

کامپوزیتی

UIC 541-4: 20101394خودرو و نیروی محرکه
 منتشر 2018نسخه 

شده است

20401
عملکرد -ترمزها-راه آهن 

ترمزگیری
UIC 544-1: 20131394خودرو و نیروی محرکه

 منتشر 2014نسخه 

شده است

20413

مشخصات فنی -راه آهن 

جهت تامین میله مثلث های 

ترمز

UIC 833:20131394منتشر شده است2015نسخه خودرو و نیرویمحرکه 

20422

 باالست سرخود LEDالمپ های 

برای مصارف روشنایی عمومی با 

الزامات  -50Vولتاژ تغذیه بیش از 

عملکردی

IEC 

62612:2013+AMD1:20

15

برق و الکترونیک1395

 و سال 2اصالحیه شماره 

 برای روی سایت مرجع 2018

نیاز به اعمال . قرار گرفته است

. است2اصالحیه شماره 



20437

یخ -تجهیزات کوه نوردی 

الزامات ایمنی و -شکن ها 

روش های آزمون

BS EN 893: 20101395است شده منتشر 2019 نسخهمهندسی پزشکی

20458

تعیین سولفات معدنی موجود 

و احتمالی و کلرید معدنی 

کل در سوخت اتانول به 

روش کروماتوگرافی یونی با 

استفاده از تزریق نمونه آبی

ASTM D 7328 : 20131394
تجهیزات و فرآورده های 

نفتی
است شده منتشر 2017 نسخه

20464

-  تجهیزات حفاظت فردی

- محافظت چشم و صورت

واژه نامه

ISO 4007: 20121395مهندسی پزشکی
 منتشر شده 2018نسخه 

است

20470

طراحی، انتخاب، نصب، 

استفاده و نگهداری ابزارهای 

تکیه گاه مطابق با استاندارد 

آیین - 10304ملی به شماره 

کار

BS 7883: 20051395مهندسی پزشکی
 منتشر شده 2019نسخه 

است

20473
-  تضمین محصول فضایی 

قابلیت اتکا

ECSS-Q-ST-30C: 

2009,(third issue)
مدیریت کیفیت1394

 منتشر شده 2017نسخه 

است

20477-1

قسمت -  تسهیالت تماشاگر

مشخصه های کلی برای - 1

منطقه دید تماشاگر

BS EN13200-1:20121394خدمات
 منتشر شده 2019نسخه 

است

20477-3
قسمت -  تسهیالت تماشاگر

الزامات-اجزای جدا کننده - 3
BS EN 13200-3:20051394خدمات

 منتشر شده 2018نسخه 

است

20491

ارزیابی -پوشش های آلی 

مقاومت به حالل با استفاده 

روش -از روش حالل مالی

آزمون

ASTM D5402: 20151394صنایع شیمیایی و پلیمر
 منتشر شده 2019نسخه 

است

20500-2

- ارتعاش و شوک مکانیکی 

مشخص کردن خواص 

مکانیکی دینامیکی مواد 

- 2قسمت -ویسکواالستیک

روش تشدید

ISO 18437-2: 20051394
اندازه شناسی، اوزان و 

مقیاس ها

 2010اصالحیه سال 

منتشر شده است

20500-3

- ارتعاش و شوک مکانیکی 

مشخص کردن خواص 

مکانیکی دینامیکی مواد 

- 3قسمت -ویسکواالستیک

روش تیر برشی آزاد

ISO 18437-3: 20051394
اندازه شناسی، اوزان و 

مقیاس ها

 2010اصالحیه سال 

منتشر شده است

20503

 میزهای کمکی برای 

روش -مولدهای ارتعاش 

های توصیف مشخصه های 

تجهیزات

ISO 6070: 19811394
اندازه شناسی، اوزان و 

مقیاس ها

 منتشر شده 2019نسخه 

است

20504

تعیین -بریلیوم -آلیاژهای مس

بریلیوم به روش وزن سنجی 

روش آزمون-فسفات 

ASTM E2824: 20111394صنایع شیمیایی و پلیمر
 منتشر شده 2018نسخه 

است



20508

فراورده - مصالح ساختمانی

- های عایق کاری حرارتی

عایق های حرارتی الیاف 

معدنی پاششی و جاذب صدا 

ویژگی ها-

ASTM C1014: 2008 

(Reapproved 2013)
1395

مهندسی ساختمان، 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده 2017نسخه 

است

20514

اندازه گیی یون های 

فلوئورید در آب لب شور،آب 

دریا و آب خیلی شور

ASTM D 3868 : 20091394شیمیایی و پلیمر
 منتشر شده 2015نسخه 

است

20520

- نفت و فرآورد ه های نفتی

تعیین خواص آزاد سازی 

هوا از روغن در توربین 

- بخار و دیگر روغن ها

روش ایمپینجر

ISO 9120: 19971394
 تجهیزات و فرآورده های 

نفتی

 منتشر 2019اصالحیه 

شده است

20522

تجزیه -آلیاژهای نیکل 

شیمیایی به روش طیف 

سنجی جذب اتمی کوره 

گرافیتی

ASTM E1834:20111394مکانیک و فلزشناسی
 منتشر شده 2018نسخه 

است

مکانیک و فلزشناسیASTM B29:2011394ویژگیها-سرب تصفیه شده 20524
 منتشر شده 2019نسخه 

است

20527-1

-محصوالت فوالد براق 

-1قسمت -شرایط فنی تحویل 

 کلیات

BS EN 10277-1:20081394مکانیک و فلزشناسی

 BSمنبع باطل شده و با 

EN 10277:2018 

جایگزین شده است

20527-2

-محصوالت فوالد براق 

-2قسمت -شرایط فنی تحویل 

فوالدها برای مقاصد عمومی 

مهندسی

BS EN 10277-2:20081394مکانیک و فلزشناسی

 BSمنبع باطل شده و با 

EN 10277:2018 

جایگزین شده است

20527-3

-محصوالت فوالد براق 

-3قسمت -شرایط فنی تحویل 

فوالدهای خوش تراش

BS EN 10277-3:20081394مکانیک و فلزشناسی

 BSمنبع باطل شده و با 

EN 10277:2018 

جایگزین شده است

20527-4

- محصوالت فوالد براق 

4قسمت -شرایط فنی تحویل  -

 فوالدهای سخت کاری شده

سطحی

BS EN 10277-4:20081394مکانیک و فلزشناسی

 BSمنبع باطل شده و با 

EN 10277:2018 

جایگزین شده است

20527-5

-محصوالت فوالد براق 

-5قسمت -شرایط فنی تحویل 

فوالدهای برای کوئنچ و 

بازگشت کردن

BS EN 10277-5:20081394مکانیک و فلزشناسی

 BSمنبع باطل شده و با 

EN 10277:2018 

جایگزین شده است

20544
 تخمین ضخامت رسوب 

آیین کار-پیت
ASTM D 4544: 20121394کودها و سموم

 منتشر 2019نسخه 

شده است

20567

طراحی سازه های بتنی -تن 

با استفاده از مواد پلیمری 

 (FRP)تقویت شده با الیاف 

آئین کار-

ISO 14484:20131394شیمیایی و پلیمر
 منتشر 2020نسخه 

شده است

20568

اکسیدهای نیتروژن در 

محصوالت احتراق گازی 

روشهای اجرایی فنول دی )

روش -(سولفونیک اسید

آزمون

ASTM D 1608 :20091394شیمیایی و پلیمر
 منتشر 2016نسخه 

شده است



20576

گازهای نفتی مایع شده 

(LP)-  محاسبه خواص

فیزیکی معین از آنالیز 

ترکیبی

ASTM D2598: 20121394فرآورده های نفتی
 منتشر 2016نسخه 

شده است

20577

تجزیه چند -نفت خام 

عنصری با استفاده از طیف 

سنجی نشر اتمی پالسمای 

-ICP)جفت شده القایی 

AES) روش آزمون

ASTM D7691: 2011 

(e1)
فرآورده های نفتی1394

 منتشر 2016نسخه 

شده است

20578

سیال ها و گریس های روان 

تعیین سازگاری -کننده 

روش آزمون-االستومرها

ASTM D4289:20141394فرآورده های نفتی
 منتشر 2019نسخه 

شده است

20584

سبکدانه مورد مصرف در 

-عمل آوری داخلی بتن 

ویژگیها و روش آزمون

ASTM C1761:20131394

مهندسی ساختمان و 

مصالح فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر 2017نسخه 

شده است

20593

سیستم -فراورده های نفتی 

کیفیت در آزمایشگاههای 

فراورده های نفتی و روان 

آزمایشگاههای - کننده ها

آئین کار-آزمون 

ASTM D 6792: 20131394فرآورده های نفتی
 منتشر 2017نسخه 

شده است

20598

-گریس های روان کننده 

تعیین افت وزنی در اثر 

تبخیر در گستره دمایی وسیع 

روش آزمون-

ASTM D 2595: 1996 

(2008)
فرآورده های نفتی1394

 منتشر 2017نسخه 

شده است

20599

مواد شیمیایی مورد مصرف 

در تصفیه آب برای مصارف 

کلسیم کربنات-انسانی

BS EN 1018: 20131394شیمیایی و پلیمر
 منتشر 2015نسخه 

شده است

20606
صحه گذاری نیروی اعمالی 

آیین کار-دستگاههای آزمون
ASTM E4:20141394

اندازه شناسی اوزان و 

مقیاس ها

 منتشر 2016نسخه 

شده است

20609

فوالدهای کربنی و آلیاژی 

آهنگری شده برای فلنج های 

لوله ،اتصاالت ،شیر آالت و 

قطعات برای کاربرد انتقال 

ویژگیها-با فشار باال

ASTM A694/A694 

M:2014
مکانیک و فلزشناسی1395

 منتشر 2016نسخه 

شده است

20611

-گردشگری و خدمات وابسته

حداقل -اسکله قایق تفریحی 

الزامات

ISO 13687:20141394
میراث فرهنگی،صنایع 

دستی و گردشگری

 باطل و 2017درسال 

ISO 13687-1 و ISO 

 ISO و 13687-2

 جایگزین شده 13687-3

است

20617

نمونه -سنگ ساختمانی 

برداری و آماده سازی 

آزمونه

ASTM C1799: 20141394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

20621

تعیین شاخص کیفیت سنگ 

با مغزه گیری از توده سنگ 

روش آزمون-

ASTM D6032: 20081394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده 2017نسخه 

است

20622
آجر کف فرش برای تردد 

ویژگی ها-وسایل نقلیه سنگین
ASTM C1272:20141394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده 2017نسخه 

است



20623

 آجر برای پوشش داخل 

-دودکش های صنعتی 

ویژگی ها

ASTM C980: 20131394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده 2017نسخه 

است

20624

-لعاب های شیشه ای و چینی 

آزمون ولتاژ پایین برای 

تشخیص و مکان یابی عیوب

ISO 8289: 20001394صنایع شیمیایی

این استاندارد در سال 

 ISO باطل و با 2020

 جایگزین 8289-1:2020

شده است

20628

استخراج -کودها 

کلسیم،منیزیم ،سدیم و گوگرد 

به شکل سولفات های محلول 

در آب

BS EN 15961: 20111394صنایع شیمیایی
 منتشر شده 2017مسخه 

است

20632
طبقه بندی نمونه های پیت با 

آزمون آزمایشگاهی
ASTM D 4427:20131394صنایع شیمیایی

 منتشر شده 2018نسخه 

است

20636

یخ زدگی -قیر و مواد قیری

روش -قیرهای امولسیونی 

ازمون

ASTM D6929:20101394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده 2016نسخه 

است

20637

نشست و - قیر و مواد قیری 

پایداری انبارش قیرهای 

روش آزمون-امولسیونی 

ASTM D6930:20101394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

20638

تعیین ذرات-قیر و مواد قیری    

 فرا اندازه در قیرهای

روش-(آزمون الک)امولسیونی   

آزمون

ASTM D6933:20131394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده 2018نسخه 

است

20640

ارزیابی -قیر و مواد قیری 

اندود مصالح سنگی با 

روش -قیرهای امولسیونی 

آزمون

ASTM D6998:20111394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

20641

رقیق -قیر و مواد قیری 

سازی قیرهای امولسیونی با 

روش آزمون-آب 

ASTM D6999:20121394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

20643

تعیین باقی -قیر و مواد قیری 

مانده تقطیر در خالء و دمای 

روش -پایین قیر امولسیونی 

آزمون

ASTM D7403:20091394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

20644

تعیین -قیر و مواد قیری 

گرانروی قیر امولسیونی با 

-ویسکومتر سیبولت فیورل 

روش آزمون

ASTM D7496:20111394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده 2018نسخه 

است

20645

کاغذ و مقوای - کاغذ و مقوا 

- در تماس با مواد غذایی 

تعیین ثبات سفید کننده 

روش آزمون- فلورسنتی 

BS EN 648:20061394
چوب و فراورده های 

جوبی ، سلولزی و کاغذ

 منتشر شده 2018نسخه 

است

20648

اندازه گیری رنگ سنجی 

ترشیوبوتیل کتکول در - پارا 

منومر استیرن یا آلفامتیل 

به روش  (AMS)استیرن 

اسپکتروفتومتری

ASTM D 4590:20131394صنایع شیمیایی و پلیمر
 منتشر شده 2018نسخه 

است

20651

 اندازه گیری وزن 

مخصوص ظاهری مواد 

شیمیایی صنعتی مایع

ASTM D 891: 20091394صنایع شیمیایی
 منتشر شده 2018نسخه 

است

20652
اندازه گیری رطوبت و باقی 

مانده در کلر مایع
ASTM E 410 :20081394منتشر شده است2017نسخه صنایع شیمیایی وپلیمر 



20654

اندازه گیری مقدار هیدروژن 

موجود در سوخت های 

توربین هواپیما به روش 

اسپکترومتری رزونانس 

مغناطیسی هسته با قدرت 

تفکیک پایین

ASTM D 3701:20121394
تجهیزات و فرآورده های 

نفتی
 منتشر شده است2017نسخه 

20657

اندازه گیری انواع 

هیدروکربن ها دربرش های 

میانی تقطیر به روش طیف 

سنجی جرمی

ASTM D 2425: 20091394
تجهیزات و فرآورده های 

نفتی
 منتشر شده است2019نسخه 

20658

تعیین آروماتیک های کل و 

ترکیبات اشباع کل در روغن 

های روان ساز پایه ذخیره 

به روش کروماتوگرافی مایع 

با  (HPLC)با کارایی باال 

آشکار سازی ضریب 

روش آزمون-شکست 

ASTM D 7419: 20131394
تجهیزات و فرآورده های 

نفتی
 منتشر شده است2018نسخه 

20664

تخمین مقدار هیدروژن 

روش -سوخت های هواپیما 

آزمون

ASTM D 3343: 201594منتشر شده است2016نسخه فرآورده های نفتی 

20665
-تعیین خورندگی نفت خام 

راهنما
ASTM G205: 201094منتشر شده است2016نسخه فرآورده های نفتی 

20689-6

-راک های زمین ناهموار

الزامات ایمنی و صحه 

اتاقک - 6قسمت -گذاری 

های کج شونده کاربر

ISO 10896-6:201595خودرو و نیروی محرکه
 منتشر شده 2019اصالحیه 

است

20694

مواد شیمیایی مورد استفاده 

در تصفیه آب برای مصارف 

دولومیت نیم سوخته-انسانی 

BS EN 1017: 201494منتشر شده است2017نتسخه صنایع شیمیایي و پلیمر 

20697-2

تعیین - توان سیال پنوماتیک 

مشخصات دبی قطعات با 

استفاده از سیاالت تراکم پذیر 

روشهای آزمون - 2قسمت -

جایگزین

ISO 6358-2: 201394منتشر شده است2019نسخه مکانیک و فلزشناسی 

20700
نمونه برداری -پر و کرک

برای آزمون ها
BS EN 1883:199994

پوشاک و فرآورده های 

نساجی و الیاف
 منتشر شده است2018نسخه 

20702-1

ساختار های مکانیکی 

-تجهیزات الکترونیکی 

آزمون های مجموعه 

 IECاستانداردهای 

60917 ,IEC 60297 - 

الزامات محیطی - 1قسمت 

،چیدمان آزمون و جنبه های 

ایمنی برای کابین ها و قفسه 

ها ،زیر قفسه ها و شاسی ها 

تحت شرایط درون ساختمانی

IEC 61587-1: 201194منتشر شده است2016نسخه برق و الکترونیک .



20707

نوفه منتشر شده - آکوستیک 

توسط ماشین آالت و 

راهنمای استفاده -تجهیزات 

از استانداردهای پایه برای 

تعیین ترازهای فشار صدای 

منتشر شده در یک محیط 

کاری و دیگر موقعیت های 

مشخص شده

ISO 11200: 201494مکانیک و فلزشناسی
 منتشر شده 2018اصالحیه 

است

20708

پوشش های -اتصاالت 

پودری ورقه ای روی به 

روش غیر الکترولیتی

ISO 10683: 201494منتشر شده است2018نسخه مکانیک و فلزشناسی 

20711

تعیین کیفیت تصویر در 

بازرسی پرتونگاری با 

نوترون های حرارتی به 

روش -صورت مستقیم 

آزمون

ASTM E545: 201494منتشر شده است2019نسخه مکانیک و فلزشناسی 

20712
-آسایش خزشی مواد واشر

روش آزمون
ASTM F38: 201494منتشر شده است2018نسخه مکانیک و فلزشناسی 

20714-4

 آزمایش اتصاالت جوش 

محصوالت نیمه -داده شده 

-تمام پالستیک های گرمانرم 

آزمایش پوسته کنی- 4قسمت 

EN 12814-4:200194منتشر شده است2018نسخه مکانیک و فلزشناسی 

20728

اطالعات داده برگ و پالک 

مشخصات برای مدول های 

فتوولتائیک

BS EN 50380:200394منتشر شده است2017نسخه انرژی 

20731-7

توصیه هایی برای سامانه 

های انرژی تجدیدپذیر و 

ترکیبی کوچک برای برق 

- 7قسمت -رسانی روستایی

مولدها

IEC/TS 62257-7: 200894منتشر شده است2017نسخه انرژی 

20731-8-1

توصیه هایی برای سامانه 

های انرژی تجدیدپذیر و 

ترکیبی کوچک برای برق 

 1-8قسمت -رسانی روستایی

انتخاب باتری ها و سامانه 

های مدیریت باتری برای 

سامانه های برق رسانی 

نوع -مستقل از شبکه 

خاصی از باتری های سرب 

اسیدی شناور خودرویی در 

دسترس

IEC/TS 62257-8-1: 

2007
 منتشر شده است2018نسخه انرژی94

20731-9-1

توصیه هایی برای سامانه 

های انرژی تجدیدپذیر و 

ترکیبی کوچک برای برق 

-9قسمت -رسانی روستایی

سامانه های ریز توان1

IEC/TS 62257-9-1: 

2008
 منتشر شده است2016نسخه انرژی95

20731-9-2

توصیه هایی برای سامانه 

های انرژی تجدیدپذیر و 

ترکیبی کوچک برای برق 

-2قسمت -رسانی روستایی

ریز شبکه ها9

IEC/TS 62257-9-2, 

2006
 منتشر شده است2016نسخه انرژی95



20731-9-3

توصیه هایی برای سامانه 

های انرژی تجدیدپذیر و 

ترکیبی کوچک برای برق 

 3-9قسمت-رسانی روستایی

واسط -یکپارچه -سامانه 

کاربر

IEC TS 62257-9-3: 

2006
 منتشر شده است2016نسخه انرژی94

20732

 ایمن سازی بار بر روی 

نقاط -خودروهای جاده ای 

اتصال مهار بندی روی 

خودروهای تجاری برای 

کمینه الزامات -جابجایی کاال

و آزمون

BS EN 12640: 200194منتشر شده است2019نسخه خودرو و نیروی محرکه 

20733

خدمات تعمیر گاهی -خودرو 

ویژگی و الزامات -

فرایندهای تعمیر خودروی 

خسارت دیده

BS 10125: 201494خودرو و نیروی محرکه
 منتشر شده 2016اصالحیه 

است

20743

تعیین انبساط حرارتی خطی 

مواد جامد با استفاده از میله 

روش آزمون-رابط دیالتومتر

ASTM E228:201194منتشر شده است2017نسخه مکانیک و فلزشناسی 

INSO-

ISO-

20747-3

- 3قسمت -رنگ سنجی

مقادیر محرک رنگ سه گانه 

CIEاستاندارد 

ISO 11664-3:2007€95
اندازه شناسی، اوزان و 

مقیاس ها
 منتشر شده است2019نسخه 

20747-1

- 1قسمت -رنگ سنجی

مشاهده گران رنگ سنجی 

CIEاستاندارد 

ISO 11664-1:2007(E)95
اندازه شناسی، اوزان و 

مقیاس ها
 منتشر شده است2019نسخه 

20747-4

- 4قسمت -رنگ سنجی

* L*a*bفضای رنگ 

CIEاستاندارد 

ISO 11664-4:2007(E)95
اندازه شناسی، اوزان و 

مقیاس ها
 منتشر شده است2019نسخه 

20748

-دستگاههای چشم پزشکی 

میکروسکوپ های اسلیت 

المپ

ISO 10939:200794منتشر شده است2017نسخه مهندسی پزشکی 

20750

 (LTE) کامل بلند مدت 

دسترسی رادیو زمینی 

-E)جهانی تکامل یافته 

UTRA)  مجرا های

فیزیکی و مدوله سازی

ETSI TS 136 211 

V12.5.0:2015,LTE
 منتشر شده است2020نسخه فناوری ارتباطات94

20751

 (LTE)تکامل بلند مدت 

دسترسی رادیو زمینی 

-E)جهانی تکامل یافته 

UTRA)  همتافتگری و کد

 (E-UTRA)گذاری مجرا 

مجرا های فیزیکی و مدوله 

سازی

ETSI TS 136 212 

V12.4.0 : 2015
 منتشر شده است2020نسخه فناوری ارتباطات94

20752

 (LTE) تکامل بلند مدت 

دسترسی رادیو زمینی 

-E)جهانی تکامل یافته 

UTRA)  رویه های الیه

فیزیکی

LTE, ETSI TS 136 

213 V12.5.0: 2015
 منتشر شده است2020نسخه فناوری ارتباطات94

20753

 (LTE)  تکامل بلند مدت 

دسترسی رادیو زمینی 

-E)جهانی تکامل یافته 

UTRA) الزامات قابلیت

های دسترسی رادیویی 

(UE)تجهیزات کاربر

ETSI TS 136 306 

V12.4.0: 2015
 منتشر شده است2020نسخه فناوری ارتباطات94



20754-7

- وسایل حفاظت تنفسی 

- 7قسمت -عوامل انسانی 

شنوایی و گفتار

ISO/TS 16976-7: 201394منتشر شده است2020نسخه مهندسی پزشکی 

20774-1

اتصاالت -موتورهای بنزینی 

منبع سوخت مایع بافشار 

اتصال - 1قسمت -متوسط 

دهنده های مادگی مخروطی 

 درجه60

ISO 18418-1:20141394خودروونیرو محرکه
 منتشر شده 2016نسخه 

است

20788

اندازه گیری -آهن اسفنجی 

کربن و یا گوگرد به روش 

احتراق فرکانس باال با اندازه 

گیری مادون قرمز

ISO 9686: 20061394معدن و مواد معدنی
 منتشر شده 2017نسخه 

است

20793

مقاومت بتن در برابر -بتن

نفوذ یون کلراید با روش 

روش آزمون-الکتریکی 

ASTM C1202:20121394

مهندسی ساختمان و 

مصالح وفرآورده های 

ساختمانی

 منتشر شده 2019نسخه 

است

INSO-ISO 

2795-2

پلیمرهای پایه-دندانپزشکی    

- پلیمرهای پایه- 2قسمت   

ارتودنسی

ISO 20795-2: 20101391مهندسی پزشکی
 منتشر شده 2013نسخه 

است

20799

اندازه -فراورده های نفتی

گیری میزان آب و رسوب 

در سوخت های تقطیری 

میانی به وسیله سانتریفیوژ

ASTM D 2709: 20111394فرآورده های نفتی
 منتشر شده 2016نسخه 

است

20800

تعیین -فراورده های نفتی

-خوردگی تسریع شده آهن 

روش آزمون

ASTM D7548-091394فرآورده های نفتی
 منتشر شده 2016نسخه 

است

20813

ویژگی -خودروهای جاده ای 

های ارگونومیکی و 

عملکردی سیستم های 

الزامات -نظارت با دوربین 

و فرایندهای آزمون

ISO 16505:20151394خودرو و نیروی محرکه
 منتشر 2019نسخه 

شده است

20815

مهندسی سامانه ها و نرم 

تدوین مستندات کاربر -افزار 

در یک محیط توسعه نرم 

افزار چابکانه

ISO/IEC/IEEE 

26515:2011
فناوری اطالعات1394

 منتشر 2018نسخه 

شده است

20820

-سوخت های زیستی جامد 

اندازه گیری مقدار کل 

گوگرد و کلر

ISO 16994: 20151394انرژی
 منتشر 2016نسخه 

شده است

20821

-سوخت های زیستی جامد 

تبدیل نتایج تحلیلی از پایه ای 

به پایه دیگر

ISO 16993: 20151394انرژی
 منتشر 2016نسخه 

شده است

20823

سامانه های فتوولتائیک 

احراز شرایط طراحی 

ردیاب های خورشیدی

IEC 62817: 20141394انرژی

نسخه اصالحیه 

 منتشر شده 2017

است

20824

-مبدل های فوتوولتاییک 

جدول داده ها و پالک 

مشخصات

IEC 62894:20161394انرژی

نسخه اصالحیه 

 منتشر شده 2016

است

20827
خرد کن های تجاری پسماند 

ویژگی ها-های موادغذایی 
ASTM F917: 20141394محیط زیست

 منتشر 2019نسخه 

شده است



20836
تعیین فعالیت آنتی -نساجی

ویروسی در کاالهای نساجی
ISO 18184:20141395میکروبیولوژی و بیولوژی

 منتشر 2019نسخه 

شده است

20849

 (LTE)تکامل بلند مدت 

شبکه دسترسی رادیو زمینی 

-E)جهانی تکامل یافته 

UTRAN)  پروتکل

S1 (S1AP)کاربردی 

ETSI TS 136 413 

V12.6.0:2015
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2020نسخه 

شده است

20850

 (LTE)تکامل بلند مدت 

دسترسی رادیو زمینی 

-E)جهانی تکامل یافته 

UTRA)  و شبکه دسترسی

رادیویی زمینی جهانی 

 (E-UTRAN)تکامل یافته 

2مرحله -توصیف کلی

ETSI TS 136 300 

V12.5.0:2015
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2020نسخه 

شده است

20851

 (LTE)تکامل بلند مدت 

شبکه دسترسی رادیو زمینی 

-E)جهانی تکامل یافته 

UTRA-  پروتکل

M2(M2AP )کاربردی

ETSI TS 136 443 

V12.2.0:2015
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2018نسخه 

شده است

20852

سامانه های انرژی 

-فتوولتائیک خورشیدی 

اصطالحات ،تعاریف و 

نمادها

IEC/TS 61836:20071395انرژی
 منتشر 2016نسخه 

شده است

20854
جمع آوری -زغال سنگ 

آیین کار-یک نمونه ناخالص 

ASTM 

D2234/D2234M: 2010
معدن و مواد معدنی1395

 منتشر 2019نسخه 

شده است

20857

تاثیر ناخالصی -سنگدانه 

های آلی سنگدانه ریز بر 

روش آزمون-مقاومت مالت 

ASTM C87:20101394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر 2017نسخه 

شده است

20859
نعل درگاه بنائی بتنی -بتن 

ویژگی ها-ساخته شده 

ASTM 

C1623/C1623M: 2011
1394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر 2017نسخه 

شده است

20861

حداقل بارهای طراحی سازه 

ای برای سازه های خدماتی 

بتنی پیش ساخته زیر زمینی 

آئین کار-

ASTM C857: 20141394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر 2019نسخه 

شده است

20862

بازرسی سازه های بتنی پیش 

-ساخته زیر زمینی خدماتی 

آئین کار

ASTM C1037 :20151394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر 2016نسخه 

شده است

20863

سازه های پیش ساخته بتنی 

ویژگی -زیر زمینی خدماتی

ها

ASTM C858: 20101394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر 2019نسخه 

شده است

20864

نصب سازه های بتنی 

خدماتی پیش ساخته زیر 

آیین کار-زمینی 

ASTM C891: 20111394

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر 2019نسخه 

شده است

BS EN 1443:20031395الزامات عمومی-دودکش ها20865

مهندسی ساختمان و 

مصالح و فرآورده های 

ساختمانی

 منتشر 2019نسخه 

شده است

20867

آزمون سمیت مواد شیمیایی 

-سمیت تحت مزمن تنفسی 

راهنما- روزه 90بررسی 

OECD 413:20091394میکروبیولوژی و بیولوژی
 منتشر 2018نسخه 

شده است



20868

-آزمون سمیت مواد شیمیایی 

بررسی ترکیبی سمیت مزمن 

راهنما-و سرطان زایی

OECD 453:20091394میکروبیولوژی و بیولوژی
 منتشر 2018نسخه 

شده است

20875-1

آزمون گازهای ناشی از 

قسمت -احتراق مواد کابل ها

تعیین مقدار گاز اسیدی - 1

هالوژن

IEC 60754-1:20111394برق و الکترونیک

 و 2013غلط نامه 

 2019اصالحیه 

منتشر شده است

20875-2

آزمون گازهای ناشی از 

قسمت -احتراق مواد کابل ها

اندازه )تعیین اسیدیته - 2

و هدایت  ( phگیری 

الکتریکی

IEC 60754-2: 20111394برق و الکترونیک
 2019اصالحیه 

منتشر شده است

20881

-آزمایش غیر مخرب 

راهنمایی هایی برای 

سرفصل های آموزشی 

آزمایش های غیر مخرب

ISO / TR 25107: 20061393مکانیک و فلزشناسی
 منتشر 2019نسخه 

شده است

20882-1

آزمایش غر مخرب اتصاالت 

جوش داده شده محصوالت 

نیمه تمام پالستیک های 

آزمون - 1قسمت -گرمانرم 

چشمی

EN 13100-1:20001394مکانیک و فلزشناسی
 منتشر 2017نسخه 

شده است

20883-2

تجهیزات -دوچرخه ها

-روشنایی و بازتابنده نور

تجهیزات بازتابنده - 2قسمت 

نور

ISO 6742-2: 20151394خودرو و نیروی محرکه
 2018اصالحیه 

منتشر شده است

20885
جوشکاری -جوشکاری 

قوسی میل پایه ای مواد فلزی
ISO 14555:20141394مکانیک و فلزشناسی

 منتشر 2017نسخه 

شده است

20886

سیستم های توزیع کننده 

برای خودروهای با سوخت 

گاز طبیعی

ANSI/IAS NGV 

4.1:1999 CSA 12.5-

M99 (reaffirmed 2014

مکانیک و فلزشناسی1394
 منتشر 2018نسخه 

شده است

20889

-مواد مصرفی جوشکاری 

الکترود های توپودری و 

مفتول ها برای جوشکاری 

قوسی فلزی با گاز محافظ و 

بدون گاز محافظ ،برای 

جوشکاری فوالدهای زنگ 

-نزن و مقاوم به حرارت 

طبقه بندی

ISO 17633:20101393مکانیک و فلزشناسی
 منتشر 2017نسخه 

شده است

20900

آزمون -آزمون غیر مخرب 

مشخصات بلوک -فراصوتی 

گوه پله ای کالیبراسیون

ISO 16946: 20151394مکانیک و فلزشناسی
 منتشر 2017نسخه 

شده است

20902

آماده سازی آزمونه های 

صفحه ای مدور فوالد و آهن 

برای تجزیه های طیف 

شیمیایی به وسیله ذوب مجدد 

آئین کار-

ASTM E1010:20091392مکانیک و فلزشناسی
 منتشر 2016نسخه 

شده است

20904

خوردگی آلیاژهای آلومینیم 

ریختگی در خنک کننده های 

موتور تحت شرایط پس زدن 

روش آزمون-حرارت 

ASTM D 4340; 20101394مکانیک و فلزشناسی
 منتشر 2019نسخه 

شده است



20905

پوشش های فلزی غیر 

مغناطیسی روی مواد با پایه 

اندازه -فلزی و غیر فلزی 

گیری ضخامت پوشش به 

روش جریان گردابی حساس 

به فاز

ISO 21968: 20051394مکانیک و فلزشناسی
 منتشر 2019نسخه 

شده است

20909
روشهای آزمون کشش فویل 

فلزی
ASTM E345 – 93:20131394مکانیک و فلزشناسی

 منتشر شده 2016نسخه 

است

20910

روش های آزمون برای 

تعیین زمان گسیختگی مواد 

شیاردار تحت آزمون های 

کشش

ASTM E292:20091394مکانیک و فلزشناسی
 منتشر شده 2018نسخه 

است

20915

نوار ورق )تسمه 

فوالدی بدون پوشش (باریک

سرد نوردیده برای شکل 

شرایط فنی تحویل-دهی سرد

BS EN 10139:19981394مکانیک
 2016نسخه 

منتشر شده است

20924

جداسازی روغن از گریس 

روش )با روش سانتریفیوژ 

روش آزمون -(کوپرز

ASTM D4425 : 20141394صنایع شیمیایی
 2019نسخه 

منتشر شده است

20926

ماشین های لباسشویی برای 

روشهای -استفاده خانگی 

روش )اندازه گیری عملکرد 

2)

EN 60456 : 20111394برق و الکترونیک
 2016نسخه 

منتشر شده است

20934

نمونه برداری و انتخاب 

روشهای تجزیه ای برای 

آفت کش ها و بی فنیل های 

آیین کار-چند کلره در هوا

ASTM D 4861: 20111394محیط زیست
 2017نسخه 

منتشر شده است

20942-2-1

تعیین معیار -سردوش 

مصرف آب و دستورالعمل 

برچسب آب

AS/NZS-6400, 

Section 2.1: 2005
انرژی1395

 2016نسخه 

منتشر شده است

20942-2-4

مخازن آبشویه سرویس های 

-(فالش تانک )بهداشتی 

تعیین معیار مصرف آب و 

دستور العمل برچسب آب

AS/NZS-6400 - 

Section 2.4: 2005
انرژی1395

 2016نسخه 

منتشر شده است

20942-2-6

تعیین -شیرآالت بهداشتی 

معیار مصرف آب و 

دستورالعمل برچسب آب

AS/NZS-6400, 

Section 2.6: 2005,
انرژی1395

 2016نسخه 

منتشر شده است

20943

شبکه (lte)کامل بلند مدت 

دسترسی رادیو زمینی 

-E)جهانی تکامل یافته 

UTRAN)  پروتکل

X2(X2AP)کاربردی 

ETSI TS 136 101 

V12.6.0: 2015
فناوری ارتباطات1395

 2020نسخه 

منتشر شده است

20944

 (lte)کامل بلند مدت 

دسترسی رادیو زمینی 

-e)جهانی تکامل یافته 

utra)  ویژگی پروتکل

(pdcp)همگرایی داده بسته 

ETSI TS 136 323, 

V12.3.0: 2015
فناوری ارتباطات1395

 2020نسخه 

منتشر شده است



20945

 (LTE)کامل بلند مدت 

دسترسی رادیو زمینی 

-E)جهانی تکامل یافته 

UTRA)  ویژگی پروتکل

واپایش پیوند رادیویی 

(RLC)

ETSI TS 136 322 

V12.2.0, 2015
فناوری ارتباطات1395

 2019نسخه 

منتشر شده است

20946

 (LTE)تکامل بلند مدت 

دسترسی رادیو زمینی 

-E)جهانی تکامل یافته 

UTRA)  ویژگی پروتکل

واپایش دسترسی رسانه 

(MAC)

ETSI TS 136 321 

V12.5.0, 2015
فناوری ارتباطات1395

 2020نسخه 

منتشر شده است

20947

 (LTE)تکامل بلند مدت 

دسترسی رادیو زمینی 

-E)جهانی تکامل یافته 

UTRA)  ویژگی پروتکل

اندازه گیری - 2واپایش الیه 

ها

ETSI TS 136 314 

V12.0.0: 2015
فناوری ارتباطات1395

 2019نسخه 

منتشر شده است

20948

 (LTE)تکامل بلند مدت 

دسترسی رادیو زمینی 

-E)جهانی تکامل یافته 

UTRA)  ویژگی پروتکل

الزامات تجهیزات -واپایش 

که از یک باند  (UE)کاربر

بسامدی مستقل آزاد پشتیبانی 

می کنند

ETSI TS 136 307 

V12.7.0: 2015
فناوری ارتباطات1395

 2019نسخه 

منتشر شده است

20949

سامانه جهانی مخابرات سیار 

(UMTS) تکامل بلند مدت

(LTE)  دسترسی رادیو

زمینی جهانی تکامل یافته 

(E-UTRA)-  الیه فیزیکی

برای عملکرد رله

ETSI TS 136 216 

V12.0.0: 2014
فناوری ارتباطات1395

 2018نسخه 

منتشر شده است

20951

 -IMTشبکه های سلولی 

EN هماهنگ شده که 

-2-3الزامات اساسی ماده 

 را R&TTEدستورالعمل 

- 2قسمت -پوشش می دهد 

 (UE)تجهیزات کاربر 

 UTRA)گسترش مستقیم 

FDD) CDMA

ETSI EN 301 908-2 

V6.2.1: 2013
فناوری ارتباطات1395

 2020نسخه 

منتشر شده است

20954

کاالهای مراقبتی و مورد 

پستانک ها -استفاده کودکان 

-برای نوزادان و کودکان 

الزامات ایمنی ،شیمیایی و 

روشهای آزمون

BS EN 1400: 

2013+Amd 1:2014
1394

ایمنی وسایل سرگرمی و 

کمک آموزشی کودکان

 2018نسخه 

منتشر شده است

20961

 تجهیزات بیهوشی و 

اتصال دهنده-تنفسی   

 های رزوه پیچی غیر

 (NIST) قابل تعویض

 فشار پایین برای

ابعاد-گازهای طبی 

ISO 18082: 20141395مهندسی پزشکی

 2017اصالحیه 

. منتشر شده است 

شماره استاندارد 

ارجاع شده در هدف 

و دامنه کاربرد هم 

باید اصالح شود



20965

عدسی های - اپتیک بینایی 

تماسی و محصوالت مراقبتی 

بر چسب -عدسی تماسی 

گذاری

ISO 11978: 20141394مهندسی پزشکی
 منتشر 2017نسخه 

شده است

20967

براکت ها و -دندانپزشکی 

تیوب های مورد استفاده در 

اورتودانتیکس

ISO 27020:20101392مهندسی پزشکی
 منتشر 2019نسخه 

شده است

20969

ابزارهای -دندانپزشکی 

دیجیتالی برای سامانه های 

CAD/CAM برای ترمیم 

-های دندانی غیر مستقیم 

روش های -ارزیابی درستی 

آزمون

ISO 12836:20121392مهندسی پزشکی
 منتشر 2015نسخه 

شده است

20977

-خودروهای جاده ای 

جایگزینی مجموعه های لنت 

ترمز ،لنت های ترمز کاسه 

-ای و دیسکی و کاسه ها

ویژگی ها و روشهای آزمون

UNECE R 90 (Rev.3): 

2012 +Amd1: 2012 + 

Cor1:2013 + 

Amd2:2015

 خودرو و نیروی محرکه1395

 سال 3اصالحیه 

 4 ، اصالحیه 2017

 و 2018سال 

 سال 5اصالحیه 

 منتشر شده 2020

است

20984

تکامل بلند مدت 

(LTE) شبکه دسترسی،

رادیویی زمینی جهانی 

-E)تکامل یافته 

UTRAN) حمل و نقل

نشانک دهی برای واسط 

های پشتیبانی کننده از خدمت 

چند پخشی پخش همگانی 

 (MBMS)چند رسانه ای 

E-UTRANدرون 

ETSI TS 136 442 

V12.0.0: 2014
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2018نسخه 

شده است

20985

-(LTE)تکامل بلند مدت 

شبکه دسترسی رادیویی 

زمینی جهانی تکامل یافته 

(E-UTRAN)  1الیه 

برای واسط های پشتیبانی 

کننده از خدمت چند بخشی 

پخش همگانی چند رسانه ای 

(MBMS)  درونE-

UTRAN

ETSI TS 136 441 

V12.0.0: 2015
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2018نسخه 

شده است



20986

 تکامل بلند مدت 

(LTE)-شبکه دسترسی 

 رادیویی زمینی جهانی

-E) تکامل یافته

UTRAN) اصول و 

 جنبه های کلی واسط

 های پشتیبانی کننده از

 خدمت چند بخشی پخش

 همگانی چند رسانه ای

(MBMS) 

(MBMS) درون E-

UTRAN

ETSI TS 136 440 

V12.0.0: 2014
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2018نسخه 

شده است

20987

-(LTE)تکامل بلند مدت 

شبکه دسترسی رادیویی 

زمینی جهانی تکامل یافته 

(E-UTRAN)  حمل و نقل

X2داده 

ETSI TS 136 424 

V12.2.0: 2015
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2020نسخه 

شده است

20988

-(LTE)تکامل بلند مدت 

شبکه دسترسی رادیویی 

زمینی جهانی تکامل یافته 

(E-UTRAN)  حمل و نقل

X2نشانک دهی 

ETSI TS 136 422 

V12.0.0: 2015
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2019نسخه 

شده است

20989

-(LTE) تکامل بلند مدت 

شبکه دسترسی رادیویی 

زمینی جهانی تکامل یافته 

(E-UTRAN)  اصول و

X2جنبه های کلی 

ETSI TS 136 420 

V12.1.0, 2015
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2020نسخه 

شده است

20990

-(LTE)تکامل بلند مدت 

شبکه دسترسی رادیویی 

زمینی جهانی تکامل یافته 

(E-UTRAN)  حمل و،

S1نقل نشانک دهی 

ETSI TS 136 412 

V12.0.0: 2014
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2018نسخه 

شده است

20991

-(LTE)تکامل بلند مدت 

شبکه دسترسی رادیویی 

زمینی جهانی تکامل یافته 

(E-UTRAN)  از 1، الیه 

X2

ETSI TS 136 421 

V12.0.0: 2014
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2018نسخه 

شده است

20992

-(LTE)تکامل بلند مدت 

شبکه دسترسی رادیویی 

زمینی جهانی تکامل یافته 

(E-UTRAN)  از 1الیه 

S1

ETSI TS 136 411 

V12.0.0: 2015
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2018نسخه 

شده است

20993

-(LTE)تکامل بلند مدت 

شبکه دسترسی رادیویی 

زمینی جهانی تکامل یافته 

(E-UTRAN) اصول و

S1جنبه های کلی 

ETSI TS 136 410 V 

12.1.0, 2015
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2018نسخه 

شده است



20994-1

، IMTشبکه های سلولی 

EN هماهنگ شده که 

- 2-3الزامات اساسی ماده 

 را R&TTEدستورالعمل 

- 1پوشش می دهد ، قسمت 

مقدمه و الزامات مشتر

ETSI EN 301 908-1 

V7.1.1, 2015
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2019نسخه 

شده است

20994-2

شبکه های سلولی 

EN,IMT هماهنگ شده که 

-2-3الزامات اساسی ماده 

 R&TTEدستورالعمل 

-2راپوشش میدهد،قسمت 

تجهیزات کاربر 

(UE) گسترش مستقیم

UTRA FDD CDMA

ETSI EN 301 908-2 

V6.2.1: 2013
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2020نسخه 

شده است

20994-18

 -ENشبکه های سلولی 

IMT هماهنگ که الزامات 

 رهنمود 2-3اساسی ماده 

R&TTE را پوشش می 

ایستگاه - 18قسمت -دهد 

رادیویی چند  (BS)پایه 

-E -(MSR)استانداردی 

UTRA GSM/EDGE 

,UTRA

ETSI EN 301 908-18, 

V7.1.2: 2014
فناوری ارتباطات1394

 منتشر 2019نسخه 

شده است

20994-19

 ENشبکه های سلولی 

,IMT هماهنگ شده که 

- 2-3الزمات اساسی ماده 

 را R&TTEرهنمود 

-19قسمت -پوشش میدهد

 (EU)تجهیزات کاربر 

TDD )  وایمکس سیار -

OFDMA TDD 

WMAN

ETSI EN 301 908-19, 

V6.2.1: 2013
فناوری ارتباطات1394

 منتشر 2016نسخه 

شده است

20994-20

شبکه های سلولی 

IMT,EN هماهنگ که 

-3الزامات اساسی ماده 

 را R& TTEرهنمود 2

 20قسمت -پوشش می دهد 

 TDDایستگاههای پایه 

(BS) WIMAX سیار 

OFDMA TDD 

WMAN

ETSI EN 301 908-20, 

V6.2.1, 2013
فناوری ارتباطات1394

 منتشر 2016نسخه 

شده است

20994-21

شبکه های سلولی 

IMT,EN هماهنگ شده که 

-2-3الزامات اساسی ماده 

 را R&TTEرهنمود 

-21قسمت -پوشش می دهد 

تجهیزات کاربرد 

FDD(UE) WiMAX 

 OFDMA TDDسیار 

WMAN

ETSI EN 301 908-21, 

V5.2.1: 2011
فناوری ارتباطات1394

 منتشر 2016نسخه 

شده است



20994-22

 IM,ENشبکه های سلولی 

هماهنگ شده که الزامات 

رهنمود - 2-3اساسی ماده 

R&TTE را پوشش می 

ایستگاه های - 22قسمت -دهد

 وایمکس FDD(BS)پایه 

WIMAX سیار  -) 

OFDMA TDD 

WMAN

ETSI EN 301 908-22, 

V5.2.1: 2011
فناوری ارتباطات1394

 منتشر 2016نسخه 

شده است

20997

تکامل بلند مدت 

(LTE) شبکه دسترسی

رادیو زمینی جهانی تکامل 

 (E-UTRAN)یافته 

توصیف معماری

ETSI TS 136 401 

V12.2.0: 2015
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2019نسخه 

شده است

20998

 (LTE)تکامل بلند مدت 

دسترسی رادیو زمینی 

-E)جهانی تکامل یافته 

UTRA)  واپایش منبع

 -(RRC)رادیویی 

مشخصات پروتکل

ETSI TS 136 331 

V12.4.1:2015
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2020نسخه 

شده است

20999-6

جنبه های پردازش گفتار ، 

انتقال و کیفیت گفتار 

(STQ)  جنبه هایQ0S 

برای خدمات عمومی در 

 3G و GSMشبکه های 

پسا پردازش و - 6قسمت 

روشهای آماری

ETSI TS 102 250-6 

V1.2.1: 2004
فناوری ارتباطات1395

 منتشر 2019نسخه 

شده است

INSO-

ISO-IEC 

21000-19

- فناوری اطالعات 

چارچوب کاری چند رسانه 

قسمت  (MPEG-21)ای 

هستی شناسی زنجیره -19

ارزش رسانه

ISO/IEC 21000-

19:2010
  فناوری اطالعات1391

اصالحیه سال 

 منتشر شده 2018

است

21006

 با کاربری LEDمدولهای 

الزامات - روشنایی عمومی 

عملکردی

IEC 62717: 20141394برق و الکترونیک

اصالحیه ا سال 

 و اصالحیه 2015

 2019 ساال 2

منتشر شده است





















 منتشر شده است2017نسخه 


