
 

 

 

 يبين الملل ياستانداردهاتعدادی از ليست 

ISO 9001:2008 كيفيتت يريمد سيستم  

ISO 14001:2004 زيست محيطي سيستم مديريت 

OHSAS 18001:2007 / 2011 ايمني و بهداشت  سيستم مديريت

 شغلي

ISO 22000:2005 ايمني و بهداشت  مديريت سيستم

 مواد غذايي

HACCP سالمت غذا 

(IMS) 

 (Integrated Management Systems) 

 سيستم مديريت يكپارچه

  (9001 & 14001 & 18001 ) 

HSE-MS بهداشت  - يمنيا سيستم مديريت- 

 ستيط زيمح

ISO 10001:2007 
 -مندي مشتري رضايت -مديريت کيفيت

 کدهای رفتاری برای سازمانها 

ISO 10002:2004 

 رضايت -مديريت کيفيتهای  سيستم

 -يمندي مشتر

 رسيدگی به شکايات مشتری

ISO 10003:2007 

 رضايت -مديريت کيفيتهای  سيستم

 -مندي مشتري

 حل اختالفات خارج سازمانی

ISO 10004:2012 

 رضايت -مديريت کيفيتهای  سيستم

  -مندي مشتري

 مشتري رضايتپايش و اندازه گيری 

ISO 10005:2005 

 رضايت -مديريت کيفيتهای  سيستم

 -مندي مشتري

 طرح های کيفی 

ISO 10006:2003 
مديريت  -مديريت کيفيتهای  سيستم

 کيفيت در پروژه ها

ISO 10007:2003 
مديريت  -مديريت کيفيتهای  سيستم

 پيکربندی

ISO 13485:2003 

EN 46000 
 تجهيزات پزشكي

ISO 17025:2005 آزمايشگاه ها 

 

  يیمحصول اروپااستاندارد 

قوانين )تطابق محصول با الزامات 

 اتحاديه اروپا(ايمنی 

  حالل 

)تطابق موادغذايي با الزامات 

 قوانين اسالمي(

 مدل تعالي سازماني 

ISO / TS 16949:2009 صنايع خودرو سازي 

ISO / TS 29001:2010  گاز و پتروشيمي وصنايع نفت 

ISO 27001:2005 

ISO/IEC 15408-1:2009 
 ITدر  امنيت اطالعات

FDA 

(Food & Drug Administration) 

  آمريکا يغذا و دارو ادارهثبت 

غذا و با الزامات اداره  )تطابق



 

 (آمريکا يدارو

IFS 

(International Food Standard) 

  غذا وکيفيت ايمني

عمده -)مخصوص توليدکنندگان

خرده فروشان و -فروشان

 صادرکنندگان مواد غذايي(

BRC 

(British Retail Consortium) 

بسته  -يي در توليدغذا مواد يايمن

 انبارش و توزيع  -بندي

)مخصوص توليدکنندگان و ارائه 

 کنندگان مواد غذايي(

GMP 

(Good Manufacturing Practice) 
 عملکرد خوب درتوليد 

GMP 

(Good Management Practice) 

 عملکرد خوب در مديريت

GLP 

(Good Laboratory Practice) 
 عملکرد خوب آزمايشگاهي 

GTP 

(Good Trading Practice)  
 عملکرد خوب در تجارت

GTP 

)Good Tissue Practices(  

 عملکرد خوب در توليد پارچه

GDP 

(Good Distribution Practice) 
  دارو وپخش درتوزيععملکرد خوب 

GDP 

(Good Documentation Practice) 
 عملکرد خوب در مستند سازی

GAP 

Good Auditing Practice)) 
 عملکرد خوب در حسابرسی

GLOBAL GAP 

(Good Agricultural Practice) 

محصوالت باغي عملکرد خوب در توليد 

 و كشاورزي

GACP 

(Good Agriculture and Collection 

Practice) 

برداشت و  عملکرد خوب در کشاورزی

 محصول

GAFP 

(Good Aquaculture & Fishery 

Practices) 

 عملکرد خوب در آبزی پروری و شيالت

GALP 

(Good Automated Laboratory 

Practice) 

عملکرد خوب در اتوماسيون 

 آزمايشگاهی

GAMP 

 (Good Automated Manufacturing 

Practice) 

 عملکرد خوب در اتوماسيون توليد

GBP 

 (Good Business Practices) 
 عملکرد خوب در تجارت )کسب و کار(

GCDMP 

(Good Clinical Data Management 

Practice) 

عملکرد خوب در مديريت اطالعات 

 یبالين

GCP 

 (Good Clinical Practice) 

عملکرد خوب درمانگاهی و 

 بيمارستانی

GCLP 

(Good Clinical Laboratory Practice) 
 عملکرد خوب در آزمايشگاه بالينی

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Management_Practice&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Tissue_Practices
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Documentation_Practice
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Auditing_Practice&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Agriculture_and_Collection_Practice&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Agriculture_and_Collection_Practice&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Aquaculture_%26_Fishery_Practices&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Aquaculture_%26_Fishery_Practices&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Automated_Laboratory_Practice&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Automated_Laboratory_Practice&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Automated_Manufacturing_Practice
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Automated_Manufacturing_Practice
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Business_Practices&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Clinical_Data_Management_Practice
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Clinical_Data_Management_Practice
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_clinical_practice
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Clinical_Laboratory_Practice


 

GEP 

 (Good Engineering Practice) 
 عملکرد خوب مهندسی

GFP 

 (Good Financial Practice) 
 عملکرد خوب مالی

GGP 

 (Good Guidance Practice) 

عملکرد خوب در تهيه و تدوين کتب 

 و متون راهنما

GHP 

(Good Hygiene Practices) 
 عملکرد خوب در رعايت بهداشت

GHP 

 (Good Horticultural Practices) 
 عملکرد خوب در باغبانی و گل کاری

GITP 

(Good Information Technology 

Practice) 

 عملکرد خوب در فن آوری اطالعات

GISP 

(Good Information Systems Practice) 
 عملکرد خوب در سيستم های اطالعاتی

GLGP 

(Good Logo Practice) 

عملکرد خوب در طراحی، تهيه و 

 کاربرد لوگو 

GMIP 

(Good Microbiological Practice) 

ي)ميکرو ميکرب شناسعملکرد خوب در 

 بيولوژی(

GPP 

 (Good Participatory Practice) 
 عملکرد خوب در مشارکت

GPVP 

 (Good Pharmacovigilance Practice) 

عملکرد خوب در داروشناسی و تاثير 

 شناسی دارو

GPP 

(Good Pharmacy Practice) 
 داروخانه  عملکرد خوب داروسازی و

GPP 

 (Good Policing Practices) 

امنيت حفظ عملکرد خوب در اداره و 

 رامشآنظم وو 

GRP 

 (Good Research Practice) 

عملکرد خوب در تحقيقات و امور 

 یپژوهش

GRP 

 (Good Recruitment Practice) 

عملکرد خوب در استخدام و جذب 

 نيرو

GSP 

 (Good Safety Practice) 

عملکرد خوب در ايمن سازی محيط 

 کار

GSP 

(Good Storage Practice) 
 ملکرد خوب در انبارشع

GSP 

 (Good Service Practice) 
 عملکرد خوب در ارائه خدمات

GTHP 

(Good Tourism & Hospitality 

Practices) 

 عملکرد خوب در گردشگری و هتلداری

GWP 

 (Good Wellbeing Practice) 
 عملکرد خوب در ترويج تندرستی

BAP 

)Best Apiculture Practice( 
 بهترين عملکرد در آبزی پروری

234C ISO/T شيالت و آبزی پروری 

2011:12875ISO   ماهی آزاد -شيالت 

2011:12877ISO   ماهی پرورشی و محصوالت  -شيالت

 مربوطه

http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Engineering_Practice
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Guidance_Practice
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Hygiene_Practices&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Horticultural_Practices&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Information_Technology_Practice&action=edit&redlink=1
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http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Logo_Practice&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Microbiological_Practice&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Participatory_Practice&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Pharmacovigilance_Practice&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Pharmacy_Practice&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Policing_Practices&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Research_Practice&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Recruitment_Practice&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Safety_Practice
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Storage_Practice&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Service_Practice&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Tourism_%26_Hospitality_Practices&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Tourism_%26_Hospitality_Practices&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Good_Wellbeing_Practice&action=edit&redlink=1


 

2011:3632ISO   زعفران 

2008:6571ISO  ات و چاشنی هاادويه ج 

2005:1-14502ISO  )چاي )سبز و سياه 

2011:3720ISO  چاي سياه 

2011:11287ISO  چاي سبز 

1998:15267ISO  )روغن و چربی )گياهی و حيواني 

2009:11053ISO  

2010:23647ISO/TS  روغن گياهی 

2006:23275ISO  روغن حيواني 

2009:22959ISO   گياهيچربي و روغن هاي حيواني و 

) تعيين هيدروكربن هاي آروماتيك 

 چند حلقه اي (

2003:17189ISO    روغن خوراكي ) تعيين محتوي  -كره

 چربي (

ISO 23275-1:2006 تشكال 

ISO 3728:2004 یبستن 

2010:12872ISO  زيتون 

2010:12873ISO  روغن زيتون 

 2004:1-14673ISO   شير و فرآورده های لبنی )تعيين

 نيترات(

 2005:3-8262ISO  ري و غذاهايي كه بر محصوالت شي

 پايه شير می باشند 

 2008:8381ISO   غذاهاي نوزاد كه بر پايه شير

 تهيه مي شوند

1985:6820ISO  نان 

2008:2-7304ISO  رشته( -اسپاگتی -پاستا ) ماکارونی

 از آرد گندم )سمولينا(

2011:7301ISO  برنج 

2006:1-21415ISO  )گندم، آردگندم ) تعيين گلوتن 

2009:3093 ISO انواع آرد گندم 

2009:712ISO  غالت و محصوالت غالتي 

1991:10355DIN   حبوبات و غالت آرد شده )استاندارد

 تخصصی آلمانی(

2004:16002ISO  نگهداري حبوبات وغالت 

2010:520ISO  حبوبات و غالت 

2007:14123BS EN  

2003:16050ISO  
 آجيل و خشکبار

2006:1-5667ISO  )کيفيت آب )روشهای نمونه برداری 

2003:17381ISO  روش هاي تست و آناليز( کيفيت آب( 

2010:14436ISO   آب و فاضالب )اندازه گيری های

 زهکشی(

2007:24510ISO  خدمات آب و فاضالب 

ISO 24512:2007 مديريت و ارزيابی خدمات و صنايع 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=41299
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=67&ics2=190&ics3=&csnumber=41424
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38702
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=36693
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=37246


 

 دنیآشاميآب 

ISO 20000-1:2005  مديريت خدمات درIT 

 ISO 22301:2012 

  BCM (Business Continuity 

Management) 

 مديريت تداوم شغلي

2009:31010ISO/IEC   روشهای ارزيابی  -مديريت ريسک

 ريسک

2009:31000ISO   اصول و قواعد -مديريت ريسک 

ISO 28001:2007 ايمني( زنجيره تامين  مديريت( 

ISO 10006:2003 مديريت کيفيت در پروژه ها 

 )مديريت پروژه(

2012/  1998:17020ISO  سازمانهاي  حيتصال) مديريت بازرسي

 بازرسي(

1995:45004BS EN  صالحيت سازمانهای بازرسی 

2011:50001ISO  

2009:16001EN  
 مديريت انرژي

Energy Lable برچسب انرژي 

ISO 10012:2003  مديريت اندازه گيری )فرآيندها و

 )تجهيزات اندازه گيری

ISO 26000:2010  مديريت استراتژيک )مسئوليت

 اجتماعی(

CRM مديريت ارتباط با مشتريان 

6 Sigma  سيستم توسعه متدهای مديريتی و

 تحول سازمانی

5S  پنج اصل ساماندهي و بهبود محيط

 کار
 )استاندارد مديريت آراستگی سازمان(

SA 8000 (Social Accountability)  حفظ حقوق كاركنان و توليد مديريت

 كاال با رعايت مسائل اجتماعي

SCC مديران و کارکنان رايمني کا 

ISO/IEC 25010:2011  ارزيابی  -مهندسی نرم افزار

 کيفيت محصول

BSEN 13031-1:2001 ساخت گلخانه ها طراحي و 

BS EN 1069-1:2010  استاندارد تخصصی استخرهای شنا

)روشهای تست و الزامات ايمنی 

سرسره های آبي -تجهيزات ورزشي

 و....(

2011:1-15686ISO  اختمانی خدمات س

 )طراحی/ساخت/بازسازی/نوسازی...(

1998:3-4157ISO   م يتقسخدمات معماری )طراحی و

 (بندی ساختمان

2003:1-15928ISO  ايمنی و مقاومت ساختمان 

ISO 13007-1:2010 

ISO 10545-2:1995 
 سراميک و کاشي

ISO 6308:1980 گچ ساختمانی 

ISO 1920-2:2005 

ACI 318-11 

ASTM C 1622 

 )روشهای تست بتن تازه( بتن

 )الزامات بتن سازه( بتن

 )ضد يخ( بتن



 

ASTM C 1452 اتوکالوشده سبک(  بتن(ACC 

ISO 679:2009 ()سيمان سفيد وآهک 

ISO/TC 74 ()سيمان سفيد وآهک 

DIN1164-1 

ASTM C 150 )سيمان پرتلند( 

 ASTM C 618موادخاکستر-(ني)مواد مکمل سيما 

ASTM C 989گرده کوره-(نييما)مواد مکمل س 

ASTM C 1240دوده-(ني)مواد مکمل سيما 

 سيليس

 سيمان )و آهک(

a01-140ASTM C سيماني بلوك 

11965.3837BS بلوك پلی استايرن 

BS 3921:1985 

ASTM C216-97 
 سقفي بلوك و تيرچه-آجر رسی

2003:9051ISO  

1-12150DIN EN 
 شيشه های ساختماني 

2011:2-12543ISO  ي سکوريت )ايمني( دو و شيشه ها

 چند جداره

ISO 7186:2011  محصوالت چدن نشکن برای کاربردهای

 فاضالب

2003:4435ISO   (  يو پی وی

 سی/پليکا(

2006:8773ISO   )پلی پروپيلن( 

2006:8772ISO   )پلی اتيلن( 

 کیيپالست کشیلوله سيستمهای 

اری مجکاربردی در زهکشی ها و 

 زيرزمينی فاضالب انتقال

2006:21004ISO  کی و اتصاالت در يلوله های پالست

 ن آبيستمهای تاميس

2006:10508ISO  مورد پروپيلن پلي واتصاالت لوله 

 آبرساني استفاده در

2007:1-4427ISO  مورد اتيلن پلي هاي لوله انواع 

 آبرساني استفاده در

2002:1555EN  لن يکی و پلی اتيلوله های پالست

 جهت مصارف گاز

0200:10839ISO/TS  لن جهت يلوله و اتصاالت پلی ات

 مصارف گاز

1997:4437ISO  رخاکی برای يلن زيلوله های پلی ات

 عات ين مايتام

1997:13480ISO  مقاوت در  –لن يلوله های پلی ات

   ترک گسترشبرابر 

1997:13478ISO  ک برای يلوله های ترمو پالست

ن مقاومت ييتع –عات يانتقال ما

 ع ترکيپخش سر

2007:9969ISO  لوله های ترمو پالست 

2007:13476BS EN  

1969DIN  

 پلي-)يوپی وی سی لوله های

_سيستمهای  (لنيپلی ات -پروپيلن

لوله کشی و زه کشی و انتقال آب و 

 فاضالب زيرزمينی 

1980 - 2440DIN  

1981:65ISO  

 و منازل گازرساني فوالدي هاي لوله

 ساختمان

1378BS  شبكه  جهت زههاي گالواني لوله

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50913
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=36994
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39902
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39901
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=34362


 

 گازرساني شهري

21-61386IEC  الكتريكي تأسيسات خرطومي براي لوله 

2006:6594ISO   لوله و اتصاالت زهکشی چدنی 

2011:11960ISO  

2008:3-21809ISO  

2007:3183ISO  

لوله های پوالدی )کاربردی در 

 صنايع نفت و گاز(

11-3517ASTM D  

2004:10467ISO  

1-16869DIN  

2006:14364BS EN  

6920BS  

 )GRP(و اتصاالت فايبرگالس  لوله ها

876ASTM F ی لوله هاPEX-AL-PEX 

2005:1-4064ISO  مشخصات -کنتور آب 

2005:2-4060ISO  الزامات نصب -کنتور آب 

ISO 12944-5:2007 

ISO 23551-1:2012 
 رنگ و روغن جال

2003:9426ISO  پانل هاي چوبي 

2007:21887ISO  چوب و محصوالت چوبی 

ISO 7539-6:2011  فلزات و آلياژها )تست مقاومت در

 مقابل خوردگی(

DIN 10025 تيرآهن 

2001:1-4951ISO  )فوالد )استحکام ميله های فوالدی 

2005:4955ISO   فوالد مقاوم در برابر حرارت )در

 تمام اشکال(

DIN 488-2 (1986-06) انواع ميلگرد 

ISO 6935-1:2007 استفاده مورد نورديده گرم ميلگردهاي 

 بتن در

2004:2408ISO  سيم هاي فوالدي 

60227IEC  وينيل پلي عايق با هاي كابل و سيم ها 

 كلرايد

4-60245IEC  انعطاف با قابل هاي كابل و ها سيم 

  الستيكي عايق

ISO 4995- 1996 

DIN 17100 

جهت  نورديده گرم فوالدي يورقها انواع

 (اي سازه) ساختمانيمصارف 

ISO 4997-1991 

ASTM A 568-1988 

جهت  نورديده سرد فوالدي ورقهاي انواع

 اي سازهمصارف 

2009:1-898ISO  پيچ و ميله هاي دوسر دنده فوالدي 

2012:2-898ISO   مهره هاي دنده ريز و دنده درشت

 فوالدي

ISO 630-2:2011 فوالدی سازه های 

2006:2-4992ISO  ريخته گری فوالدی 

2007-3-8062ISO  قالب گيری -ی ريخته گر 

2011:6751ISO   قالب گيری  -ی ريخته گرابزار- 

 پرس کاری

2005:3834ISO  جوشکاري 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=35248
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=46587
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1981:32522DIN  

 1996:760BS EN  

2012:14174BS EN ISO  

 -مواد مصرفی در جوشکاری پودر جوش

)پودرهای جوش جهت جوشکاری قوس در 

شرايط  ;آب تعيين و تخصيص زير

 تحويل فنی( 

2009:5173ISO  تست مخرب روی اتصاالت جوش فلزات 

1998:1714BS EN  

2011:10863ISO  

تست غير مخرب روی اتصاالت جوش 

 فلزات

BS 2790:1992 ديگ های بخار 

1998:1-81EN  

1995:115BS EN  

1983:5656BS  

صفحه  -پله برقي-باالبرها )آسانسور

های متحرک حمل عابر( قوانين 

 ايمني ساخت و نصب

2009:22201ISO  )آسانسور )سيستم ايمنی 

1970:1-2655BS   /باالبرهای الکتريکی/هيدروليک

 دستی )غيراتومات(

1998:1-81BS EN  باالبرهای الکتريکی 

1998:2-81BS EN  باالبرهای هيدروليک 

1971:8-2655BS  پله  -نوسازی و بازسازی آسانسور

 برقی

BS EN 12159:2000  باالبرهای ساختمانی انتقال نفر و

 کاال

BS EN 13015:2001  قوانين و دستورالعملهای نگهداری

 باالبرها و پله برقی ها

2004:12647ISO  پصنعت چا 

2008:9707ISO  انتشارات )نشر و توزيع کتاب-

 روزنامه و غيره(-مجله

1975:216ISO  )کاغذ )سايز 

2003:2-8254ISO  )كاغذ و مقوا )ميزان براقی و جال 

2010:2493ISO  غذ و مقوا )مقاومت(کا 

2006:2-5350ISO  خمير کاغذ 

ISO 12625-1:2011 

ASTM D4431 
 دستمال کاغذي

ISO 17088:2012-12-30 

ASTM D 6400 

ظروف يکبار مصرف سلولزی/گياهی 

بليت تبديل به کود پس از )با قا

 مصرف(

2010:2-3386ISO  مواد پليمري 

1991:6915ISO   _مواد پليمري سلولی انعطاف پذير

 فوم پلی يورتان

2010:12199BS EN  یالستيکيی وائوچوکفپوش های ک 

2010:15037EN  کفپوش پلی استايرن 

1995:6235ISO  

2004:1-3837BS  
 استايرن پلي بلوك

2001:65131BS EN  

14320BS EN  
 فوم پلی يورتان  

2010:12344ISO  

6222ASTM D 

عايق های حرارتی/ رطوبتي بام 

 )توليد(

2011:12628ISO   عايق های حرارتی/ رطوبتي بام

 )نصب(

11-1995:52130DIN  قيري ساخته پيش رطوبتي عايقهاي 
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1986:1765ISO  فرش هاي ماشيني 

1972:2550ISO  تباففرش هاي دس 

ISO 3759:2011 منسوجات 

 2012:17131ISO  چرم 

3C /S120TC  محصوالت چرمی 

ISO 9202:1991  و گذاري انگ) طال و نقره -جواهرات 

 (عيار تعيين

ASTM D 3363 مداد 

ISO 8191-2:1988  مبلمان )ارزيابی ميزان قابليت

 ل(اشتعال رويه مب

ISO 10015:1999 کيفيت آموزش 

2006:1-15848ISO  )صنعتي شيرهای )ولوهاي 

1992:200BS EN  شيرآالت بهداشتی 

2003:13828BS EN  ساختماني شيرآالت 

2010:1+A1998:331BS EN  و لوله های گازسوز شيرآالت وسائل 

 خانگي گاز

BS EN ISO 7091:2000 واشرهای فلزی انواع 

1-60669IEC  خانگي برقي كليد انواع 

1-60884IEC  خانگي دوشاخه برقي و پريز 

1997:2.2-6312BS  سوکت تلفن و پريز 

1998:63.5ANSI C  آنتن 

5386BS  سوز )شهري( گاز روشنايي هاي چراغ 

60064IEC  

1-60432IEC  
 اي رشته هاي المپ

61195IEC  

60081IEC  

IEC 61347-1 

8-2-61347IEC  

 فلورسنت هاي المپ

IEC 60969 

60968IEC  
 هاي کم مصرف المپ

1-60335IEC  انواع پروژكتور 

IEC 60076-1 انواع ترانسفورماتور 

IEC 60034-1 رانواع الكتروموتو 

ISO/TS 16952-10:2008 مخصوص نيروگاه های برق 

ISO 3977-3:2004 های گازینيتورب 

IEC 61347-1 

IEC 61347-2-9 

 تخليه هاي المپ ی برايالقاي باالست

  گازي

IEC 61347-1 

IEC 61347-2-8 
 فلورسنت هاي المپ ی برايباالست القاي

2008:15743ISO  استاندارد تخصصی سردخانه 

)مديريت ريسک در محيطهای کاری 

 سرد(

2007:11079ISO  استاندارد تخصصی سردخانه 

)ارزيابی فشار دما در محيطهای 

 سرد(

ISO 14644-1:1999  استاندارد اتاق های تميز و

 ترل شده وابستهمحيطهای کن

ISO 17604:2003 خوراک دام و طيور 
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ISO 17604:2003/Amd 1:2009 

 
 مخصوص طيور

ISO 3974:1977 مخصوص کشتار )ذبح( گوسفند 

ISO 13720:2010 مخصوص گوشت و محصوالت گوشتی 

ISO 15740:2008 عکسبرداري -عکاسي 

ISO 20349:2010 ( تجهيزات محافظتي شخصيکفش- 

 (ايمني کفش

2003:18513ISO   خدمات گردشگري براي هتل ها و

 متيمکان هاي اقا

2008:15565EN  خدمات گردشگری 

IRIS  بين  صنعت راه آهناستانداردهای

 المللی

ISO 6305-2:2007 راه آهن 

2009:9100BS EN  

9100AS 

)سيستم مديريت کيفيت  هوا فضا

 توليدات و خدمات(

2010:9110BS EN  

9110AS 

)سيستم مديريت کيفيت در  هوا فضا

 تعمير و نگهداری(

2004:218-10303ISO  کشتی یسازه ها 

2004:1-15749ISO   طراحی سيستم زهکشی در سازه های

 کشتی

2005:15583ISO  کشتی ها و فن آوری های دريايی 

ISO/TS 10891:2009 و نقل ( كانتينر باربري ) حمل 

2007:1-11783ISO   تراکتور و ماشين آالت کشاورزی و

 جنگلداری

2004:9261ISO  تجهيزات آبياری کشاورزی 

6920BS  

مخصوص محصوالت مرتبط با آب_ تست 

تاثيرگذاری بر کيفيت آب )بهداشتي 

 بودن محصول(

IEC 60335-1 

IEC 60335-2-24 

ISO 8561:1995 

ISO 15502:2005 

 انواع يخچال و فريزرهاي خانگي

2010:5151ISO  کولر گازی 

1984:5643BS  کولر آبی 

117ISO TC   ،پنکه های غير صنعتی )شامل سقفی

پايه دار و غيره با کاربرد گردش 

و تهويه هوا در ساختمانها و 

 معادن( 

2003:14694ISO  پنکه های صنعتی 

ISO 3147:1975 

ISO 3150:1975 

DIN 4703 

 رادياتور گرمايشي

2001-613EN  

2000-103AG  
 بخاري گازسوز دودكش دار

1998:446EN  

21.11.2ANSI Z  
 بخاري گازي بدون دودكش

1-60335IEC  پزي برقي  و  خوراك گازهاي اجاق
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 برقي فرهاي

1972 – 721.1 –ANST  دار فر گاز اجاق 

1979 – 21.9Z –ANST  فر بدون گاز اجاق 

2000:89EN  

2000:21.101ANSI Z 
 مخزن دار سوز گاز آبگرمكن های

2000 – 26EN  گازسوز های فوري آبگرمكن 

2007:5-9459ISO  

)2007( 85-1056ASTM E  
 حرارتی خورشيدی های آبگرمكن

2006:1-12975DIN EN  سيستمهای حرارتی خورشيدی 

1995:86NFPA   فرهاي پخت نان و شيريني با شعله

 غير مستقيم

2008:676DIN EN  مشعل هاي گاز سوز 

1999:267DIN EN  مشعل هاي گازوئيل سوز 

2009:9362ISO  پيامهای مخابراتی بين -بانکداری

 BICبانکی/کد شناسايی

2011:1-9564ISO  مديريت  -بانکداریPIN  در سيستمهای

 کارتی

2009:11649ISO  خدمات مالی -بانکداری 

ISO 15189:2007 خدمات آزمايشگاه مديريت کيفيت و

 تشخيص طبي

ISO 15378:2011  بندی مواد اوليه کاربردی در بسته

 دارو

ISO 21127:2006  مخصوص موسسات ميراث فرهنگی و

 موزه ها

ISO 15511:2011  مخصوص کتابخانه ها و امور

 کتابداری

BS 3621:2005 ايمني و کيفيت قفل 

1996:4210ISO  )دوچرخه )الزامات ايمنی 

2010:7117ISO  موتورسيکلت 

ISO 16889:2008  تست _ فيلتر نيروی مايع هيدروليک

عملکرد فيلتراسيون از طريق تزريق 

 و عبود دادن چندباره آلوده گر

BS EN ISO 16170 روشهای  صنعتی_ سيستمهای فيلتر

 تست

ISO 20653:2006  محافظت از تجهيزات الکتريکي

 يل نقليه جاده ايوسا

PAS 80  گاراژها و مراکز خدماتی و

 تعميراتی خودرو 

PAS 43  مديريت متصديان تعمير ويا جمع

آوری اتومبيلهايي که در جاده  

 خراب مي شوند  

VDA 6.1 کيفيت خودرو در آلمان 

EN 14214  موتورهای  -خودروسوخت

 ديزلی_الزامات و روش تست

ASTM D 6751  بيوديزليکيفيت سوخت 

2005:18164ISO  کاميون-الستيک ماشين 

3200:10231ISO  الستيک موتورسيکلت 

1997:1-5775ISO  الستيک دوچرخه 
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2007:14469ISO  

2012:15500ISO   
 CNGاجزا و قطعات سيستم سوخت 

 برای خودروهای گازسوز

2006:15403ISO  کاربرد بعنوان  -گاز طبيعیCNG 

 برای وسايل نقليه

2004:22991ISO  مايع  گاز سيلندر)LPG( 

2010:1-9809ISO  هاي گازسيلندر 

1987:5423BS   کپسول های آتش نشانی )خصوصيات و

 طراحی(

2009:7165ISO   کپسولهای آتش نشانی )ساخت و

 ايمنی عملکرد(

2010:1-11602ISO/TS  )کپسولهای آتش نشانی )نصب 

2010:2-11602ISO/TS   کپسولهای آتش نشانی )بازرسی و

 نگهداری(

2012:7202ISO  ( انواع کپسولهای آتش نشانی

 پودرهای مورد استفاده(

2012:5923ISO   تجهيزات برای حفاظت از آتش سوزی

کپسولهای آتش  -و آتش نشانی 

 دی اکسيد کربن -نشانی 

IEC 60086-1 

IEC 60086-2 

 IEC 60086-3 

IEC 60086-4 

IEC 60622 

IEC 60623 

IEC 60896 

 انواع باتری

2007:10001ISO   مکانيزم های افزايش رضايت

 مشتريان

2007:10003ISO  روشهای کاهش و حل شکايات مشتريان 

2010:10004ISO  پايش و اندازه گيری رضايت مشتری 

ISO 10668:2010  شگذاری ارزنشان برتر )ارزيابی و

 برند(

ISO 15926-2:2003  سيستمهای اتوماسيون صنعتی

 )يکپارچه سازی داده ها(

2007:22716ISO   عملکرد خوب در  -لوازم آرايشی

 توليد

2010:24475ISO/TR   آموزش پرسنل جهت  -لوازم آرايشی

 GMPحفظ 

1981:697ISO  لباسشويي پودر انواع 

2009:2870ISO  شوينده )شامپو ، صابون  انواع مواد

 ، پودر ، مايع و ...(

ISO 28706-5:2010 ظروف چينی لعاب کاری شده 

ISO 7240-25:2010 انتقال راديويي -سيستم اعالن حريق 

2006:14960BS EN  محصوالت بازی بادی 

10-3742ASTM F وسايل تفريحی / سرگرمی بادی 

71EN   استاندارد اروپا برای ايمنی

 وسايل بازی / اسباب بازی ها

2009:1-8124ISO  ايمنی اسباب بازی ها 

59EN  کودکان  بازي زمين تجهيزات/ وسايل
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2008:1176BS EN  

2008:1177BS EN  

2-335EN  

1995:1-351EN  

3-636EN  

701EN  

 پاركها در

IWA 1:2005 

بهبود فرآيند در سازمانهای خدمات 

 بهداشتی 

تخصصی بيمارستانها و مراکز )

 (درمانی

IWA 2:2007 مراکز آموزشی 

EN 1640:2004 

ISO 4073:2005 
 دندانپزشکی تجهيزات

2000:6873ISO  ی )محصوالت گچی(دندانساز 

2008:6872ISO  ی )محصوالت سراميکی(دندانساز 

2005:6874ISO  ی )محصوالت پليمری(انسازدند 

2005:22112ISO  ی )ساخت دندانهای دندانساز

 مصنوعی(

ISO 7153-1:2000  لوازم جراحی )لوازم فلزی و فوالدی

 ضد زنگ(

ISO 10282 دستکش جراحی 

2005:22254ISO  )مسواک )دستی 

1-60335IEC  )مسواک )برقی 

OIML R 76 باسكول ) اوزان و سنجش وسايل انواع

 رازو(و ت

GOST استانداردهای کشور روسيه 

AASHTO استانداردهای راه سازی آمريکا 

AATCC  استانداردهای شيمی رنگ و پارچه

 آمريکا

ACI استانداردهای بتن آمريکا 

AGMA  استانداردهای انجمن آمريکائی

 سازندگان چرخ دنده

ANSI  استانداردهای موسسه استانداردهای

 ملی آمريکا

API نداردهای نفت آمريکااستا 

ARI  استانداردهای انجمن تهويه مطبوع

 و تبريد

ASHRAE استانداردهای تاسيسات آمريکا 

ASME  استانداردهای جامعه آمريکائی

 مهندسان مکانيک

ASQ استانداردهای کنترل کيفيت 

ASTM  استانداردهای انجمن تست و مواد

 آمريکا

AWS استانداردهای انجمن مهندسی جوش 

 آمريکا

AWWA  استانداردهای انجمن امور آب

 آمريکا

BSI  استانداردهای موسسه استانداردهای



 

 بريتانيا

DIN استانداردهای صنايع آلمان 

DOD / Military استانداردهای نظامی آمريکا 

DNV استانداردهای حفاری و دريائی 

ECMA  استانداردهای اطالعاتی و مخابراتی

 اروپا

ICEA اردهای عايق بندی کابلهای استاند

 آمريکا

IEC  استانداردهای کميسيون جهانی

 الکتروتکنيک

IECQ ءاستانداردهای کيفيت اجزا 

 دستگاههای الکترونيکی

IEEE  استانداردهای انجمن مهندسان برق

 و الکترونيک

IESNA  استانداردهای روشنايی جامعه

 مهندسين آمريکا

IP استانداردهای نفت انگلستان 

IP (Ingress Protection) (گواهينامه درجه حفاظتی ايمنی

 ضد انفجار(محصول 

IPC استانداردهای اتصاالت الکترونيک 

ISA  استانداردهای بين المللی اندازه

 گيری و کنترل 

ITU-T  استانداردهای بين المللی

 ارتباطات مخابراتی

ITU-R  استانداردهای بين المللی

 ارتباطات راديوئی

JIS / (JSA)  استانداردهای کشور ژاپن )زبان

 ژاپنی(

MSS  استانداردهای سازندگان شير آالت و

 اتصاالت آمريکا

NACE  استانداردهای انجمن خوردگی

 آمريکا

AWS  جوش آمريکا های انجمناستاندارد 

NFPA  استاندارد های انجمن ايمنی و

 حفاظت حريق آمريکا

SAE استانداردهای انجمن خودروی 

 آمريکا

SSPC  استاندارد روکش کاری و محافظت

 سطوح آمريکا

UNI استاندارد های کشور ايتاليا 

UNE استاندارد های کشور اسپانيا 

E-Mark استاندارد وسايل نقليه در اروپا 

NEMA  استانداردهای سازندگان دستگاههای

 الکتريکی

QS 9000  سيستم مديريت کيفيت در صنايع

 خودرو سازی

Loss Prevention Standards 
 LPSاستاندارد های 

 )پيشگيری از زيان و خسارت(



 

UL 

(Underwriter Labotarories) 
 ULاستاندارد های 

 )تاييديه ايمنی محصول جهت مصرف( 

FM Approvals 

 (Approval Standards) 
 FMاستاندارد های 

 )تاييديه ايمنی محصول و خدمات(

CODEX Alimentarius انطباق محصول با استاندارد  گواهی

 های کدکس

)مربوط به توليد و ايمنی مواد و  

 محصوالت غذايي(

SFBB 

)Safer Food Better Business(  

مديريت بهداشت و ايمنی و  گواهی

غذا و کيفيت در تهيه و سرو 

ها،  رستورانيدنی  )نوش

 (هاترينگيكوها آشپزخانه

Certificate of Conformity (COC)  گواهينامه انطباق با

 استانداردهای بين المللی

International Golden Star for Quality  گواهينامه ستاره طاليی بين المللی

 کيفيت

International Quality Award  گواهينامه جايزه بين المللی

 کيفيت

 و صدور انواع گواهينامه های آموزشی بين المللی

 


