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، کاالهای صادراتی مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری به یکی از طرق 1393 مصوبات یکصد و هفتمین اجالسیه شورایعالی استاندارد مورخ 12طبق بند -4تذكر 

:ذیل مورد ارزیابی انطباق قرار می گیرند

گمرك ایران بر طبق قانون و آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات به کاالهایی که اجرای استاندارد آنها اجباری اعالم گردیده بر اساس شرایط زیر -3تذكر 

:اجازه صدور می دهد
 "پروانه كاربرد نشان استاندارد"یا  "گواهينامه انطباق كاالهاي صادراتي" کاالهایی که بر اساس استاندارد ملی ایران مورد ارزیابی قرار می گیرند باید دارای 1-3   

.از ادارات کل استاندارد استان باشند
از  "گواهينامه انطباق كاالهاي صادراتي"مورد ارزیابی قرار می گیرند باید دارای  (به جز استاندارد ملی ایران) کاالهایی که بر اساس استانداردهای مورد قبول 2-3   

.ادارات کل استاندارد استان و یا شرکت های بازرسی تایید صالحیت شده توسط این سازمان باشند

بر اساس استاندارد ملي ایران  -4-1

بر اساس استانداردهاي بين المللي مورد قبول طرفين و یا مشخصات فني اظهارشده توسط مراجع قانوني و یا ذیصالح كشور هدف  -3-4

 6به استثناء ) "گواهينامه ثبت كاالي صادراتي"، می تواند بر اساس فرایند صدور "مشخصات فني مورد توافق بين خریدار و فروشنده"صادرات کاال، با -5تذکر 

.انجام پذیرد (قلم کاالی کشاورزی

کلیه تولیدکنندگان داخلی و صادر کنندگان فرآورده های گوشتی عمل آوری شده پخته،  سوسیس و کالباس  و  انواع کنسروهای دارای سوسیس  موظف به -7تذكر 

.، می باشند5362 و 2303، 5753تولید و صادرات، طبق استانداردهای ملی مرتبط به ترتیب به شماره های 

فهرست مطالب

 "99بروز رسانی بهمن "فهرست کاالهای صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری 

 

بر روی کاالی صادراتی خود را داشته باشد، می تواند  "نشان استاندارد ویژه صادراتي"چنانچه تولید کننده دارای گواهینامه ثبت کاالی صادراتی تقاضای درج -6تذكر

.با اخذ مجوز اداره کل استاندارد استان محل تولید، نشان فوق را بر روی کاالی صادراتی خود حک نماید

بسمه تعالي

((پيشگفتار    )) 

 قانون تقویت و توسعه نظام  استاندارد مصوب سال یکهزار و سیصد و نود و شش و مصوبات شورایعالی استاندارد، کاالهای 7ذیل ماده 15در اجرای مفاد بند -1تذكر 

 لذا صادرکنندگان ملزم به رعایت مقررات مربوطه می باشند و صادرات کاالهای مزبور . مندرج در این مجموعه، مشمول مقررات استاندارد اجباری جهت صادرات می باشند

.که با استانداردهای مورد قبول سازمان و یا مشخصات فنی ثبت شده در این سازمان مطابقت نداشته باشد، ممنوع است
گمرك ایران بر طبق قانون و آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات از صدور کاالهایی که اجرای استاندارد آنها اجباری اعالم گردیده و فاقد گواهینامه -2تذكر 

.انطباق از سازمان ملی استاندارد ایران باشند، جلوگیری بعمل می آورد

بر اساس استاندارد تعيين شده توسط كشور هدف-  2-4



 مكانیك و فلزشناسی 
استاندارد ملي مربوطهنام كاالردیف

INSO

869 آتش خاموش كن1

: انواع آبگرمكن 2

1219 و  2-1219(مخزن دار)آبگرمکن گازسوز 

1828 و 2-1828آبگرمکن فوری گازسوز

1228آبگرمکن نفتی

: انواع اجاق گاز 3

14628 و  10325اجاق گاز فردار وسائل پخت و پز گازسوز خانگی

1806  اجاق گاز فردار و سرخ کن رستورانی

1108  اجاق های خوراك پزی تحت فشار

:  انواع بخاري گاز سوز و نفت سوز4

3618(چراغ خوراك پزی  )  بخاری نفت سوز فیتیله ای ، تنوره دار 

937(دودکش دار  )  بخاری نفت سوز 

1220-1 و  2-1220(دودکش دار  )  بخاری گازسوز 

7268-2  و  7268(بدون دودکش  )  بخاری گازسوز 

(I و H) انواع تير آهن 5

1791  تیر آهن گرم نوردیده بال نیم پهن موازی

3277  تیر آهن گرم نوردیده بال باریک شیبدار

6
نبشي هاي فوالدي گرم نوردیده با بالهاي مساوي و یا 

نامساوي
13968-2 و  13968-1  

1-4477ناوداني هاي گرم نوردیده لبه گرد بال شيبدار7

2512(با فشار كم)چراغ گازسوز  8

: انواع رگوالتور سيلندر گاز مایع  9

10202 رگوالتورهای فشار ضعیف غیر قابل تنظیم نوع پیچی

10202  رگوالتورهای فشار ضعیف غیر قابل تنظیم  نوع سوزنی یا فشاری

3641  نوع فشار قوی و قابل تنظیم

473 سيلندر گاز مایع10

:انواع سيلندر گازهاي طبي و صنعتي 11

6591سیلندرها و مخازن گاز کلر

3664 شير آالت ساختماني12

2437(فشارشكن) شير اطمينان مخازن آبگرم 13

11351و 11350 شير سيلندر گاز مایع و اتصاالت ورودي و خروجي14



مكانیك و فلزشناسی *

استاندارد ملي مربوطهنام كاالردیف

INSO

:انواع شير آالت بهداشتي 15

1546  و 6679شیرآالت حمام

1546  و 6679شیرآالت توکاسه

1546  و 6679شیرآالت دیواری

1546  و 6679شیرآالت آفتابه

1546  و 6679شیرآالت پیسوار

1546  و 6679شیرآالت تکی

16
 انواع شير مورداستفاده  دروسائل گاز سوزو لوله كشي گاز 

:خانگي

4047(توپی)شیر ربع گرد در کلیه اندازه ها

10277شیر دستی وسایل گازسوز

4512شیرهای کنترل چند کاره وسایل گازسوز

: انواع ظروف و مخازن تحت فشار از جمله 17

13782 و 4231انواع دیگ بخار

7911دیگ آب گرم  فوالدی

4472 و 4473دیگ آب گرم  چدنی

4472 و 4474دیگ زودپز

: انواع كولرخانگي     18

4472 و 4475 کیلووات7تاتوان (اتاقی  )کولر گازی پنجره ای 

1562-1  و 4911( Evaporative Coolers )کولر آبی 

 و17907   

و 4910-2 و 1562-2-98

774 لوله هاي قابل انعطاف براي سوخت گاز19

: انواع لوله هاي فوالدي گازرساني 20

3360 لوله های فوالدی گازرسانی مورد مصرف در منازل و ساختمان

درزجوش و )لوله فوالدی گاز رسانی مورد مصرف در شبکه شهری 

(بدون درز
3574

: انواع ميلگردهاي ساختماني 21

میلگردهای گرم نوردیده مصرفی در بتون ساده و آجدار از قطر 

mm640 تاmm
3132

22
مخازن گاز قابل حمل )شيرهاي برنجي مخازن تحت فشار

(تحت فشار
6592

11689

: انواع ورق فوالدي گرم نوردیده  23

3694(سازه ای  )ورق فوالدی گرم نوردیده با کیفیت ساختمانی  

3693 ورق فوالدی گرم نوردیده با کیفیت کششی

7596 و 7597(گالوانیزه  ) ورق فوالدی گرم نوردیده با پوشش روی 

: انواع ورق فوالدي سرد نوردیده 24

5722(سازه ای  )ورق فوالدی سرد نوردیده با کیفیت ساختمانی   

5723  ورق فوالدی سرد نوردیده با کیفیت کششی



مكانیك و فلزشناسی *

استاندارد ملي مربوطهنام كاال

INSOردیف

: انواع پيچ ومهره 25

2874  پیچ و میله های دوسردنده فوالدی

5654 و 5655    مهره دنده ریز و دنده درشت فوالدی

: انواع الكترود جوشكاري با روكش26

 الکترودهای روپوش دار جوشکاری از جنس فوالد ساده کربنی و 

آلیاژی به روش قوس الکتریکی
871

 و1562-1 و 14577 و 13700   انواع یخچال و فریزر خانگي27

1562-2-24

  :(ایمني  )  اسباب بازي28

6204تمامی قسمتهای    مقررات ایمني از نظر فيزیكي و  مكانيكي

   انتقال وانتشار بعضي از عناصر خاص  بكار رفته در اسباب 

بازي
6204تمامی قسمتهای 

4698   اشتعال پذیری

9700(مقررات ایمني ) روروئك كودكان 29

5892 اسباب بازي هاي شناور در آب و تجهيزات كمك شناوري30

7595  مشعل هاي گاز سوز31

7594  مشعل هاي گازوئيل سوز32

33
مقررات -فرهاي پخت نان و شيریني با شعله غير مستقيم

طراحي وتجهيزات فرها-ایمني بهداشتي در استقرار
5648

34
ماشين آالت ، وسایل و تجهيزات خط توليد نان هاي حجيم و 

نيمه حجيم
5649

5650(مقررات ایمني و بهداشتي)ماشين آالت توليد نان و شيریني 35

 و2-360 و 360-1 و 14735 و 4022 و 4023 و 4024رادیاتور گرمایشي36

360-3

6437  و 6436-1و2و3و4و5و6و7و10و11تجهيزات زمين بازي مستقر در پاركها و مدارس37

8987-1و2و3و4تجهيزات شهر بازي38

11389سازه هاي بادي –تجهيزات شهر بازي 39

40
وسایل ایمني براي حفاظت چشم در مقابل تشعشع حاصل از 

جوشكاري و عمليات شبانه
1761

41
رگوالتورهاي فشار براي وسایل گاز سوز براي فشار ورودي تا 

 ميلي بار500
6027-1

2556نوع مقعر- پره دیسك در ادوات كشاورزي42

2557نوع مسطح-پره دیسك در ادوات كشاورزي43

44
تراكتورها،ماشين هاي جنگل داري و - ماشين هاي كشاورزي

:كشاورزي،تجهيزات موتوري و باغداري و چمن 
7256

اصول كلي-  عالئم ایمني و تصاویر هشدار دهنده   - 

3076اتصاالت جوشي گاز رساني45

1-11388صندلي ها –مبلمان اداري 46

9699صندلي هاي گردان47

11388-1



  برق و الكترونیك 

استاندارد ملي مربوطهنام كاالردیف

INS O

 و4283 و 4550 و 71-1 و 120انواع باطري48

 و4280 -2 و4280-1

3597-1و2و3و4و5

:  انواع سيم و كابل 49

سیم وکابلهای با عایق پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی   

 ولت750/450تاوخود
607-1و2و3و4و5و6و7

3081-1-2 و 3081-1-1 و 3082-21 و 11-3082   کابل های الکتریکی مقاوم در برابر آتش

 کابل های قدرت با عایق یکپارچه و اکسترودشده برای ولتاژهای 

کیلووات3 تا 1اسمی 
3569-1و2و3و4

کابلهای -750/450 کابلهای با عایق الستیکی با ولتاژ اسمی تا وخود

مقاوم در برابر حرارت با عایق سیلیکون
1926-3

 سیم ها و کابل های با عایق الستیکی ، بندها و کابلهای قابل 

انعطاف
1926-4

5-1926 سیم ها و کابل های با عایق الستیکی، کابل های باالبر

6-1926 سیم ها و کابل های با عایق الستیکی،  کابل های جوشکاری  و یا

    قوس الکتریکی

کابلهای قدرت با عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی آن برای 

 -30KV تاوخود 1KV(Um=2/1KV)ولتاژهای اسمی 

(UM=36KV)  1کابل های با ولتاژ اسمی -قسمت اولKV 

(Um=2/1 KV)  3وKV (Um=6/3 KV)

3569-1

کابل های قدرت با عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی آن برای 

 30KV-(UM تا وخود 1KV(UM =1/2KVولتاژهای اسمی 

=36KV 6کابل های با ولتاژ اسمی - قسمت دومKV(UM =7/2 

KV)  30تاوخودKV(UM =36KV)

3569-2

کابل های قدرت با عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی آن برای 

 30KV-(UMتا وخود  1KV(UM =1/2KV)ولـتاژهای اسمی 

=36KV)  الزامات آزمون تجهیزات جانبی کابل ها با -قسمت چهارم

 30KV(UMتا وخود  6KV(UM =7/2KV)ولتاژهای اسمی 

=36KV)

3569-4

انواع كابلهاي مخابراتي  

1311-1و2و4(کابل های هم محور )کابل های فرکانس رادیویی
50



  برق و الكترونیك 

استاندارد ملي مربوطهنام كاالردیف

INS O

: پریز ، دو شاخه و سرپيچ برقي ،  انواع كليد 51

462( V 250/A 63تا  )کلیدهای برقی خانگی 

1-3796 کلید های برقی دستگاه

02/01/3769کلیدهای بین راهی

1-635و دو شاخه برای مصارف خانگی و دو شاخه(ثابت و سیار)انواع پریز 

688 سرپیچ با رزوه ادیسون

2610 سرپیچ المپ فلورسنت

برای مصارف خانگی و (انواع کلید مینیاتوری –قطع کننده مدار 

مشابه
2611

:(از نظر ایمني )انواع لوازم و وسایل برقي خانگي 52

10672 و 1562-1 و 2-2-1562  جارو برقی

7872 و 1562- 1 و 3-2-1562اتوی برقی

1562-1 و 1562-2-7 و 2-3477  ماشین لباسشویی

1562-1 و 6-2-1562  فرها و اجاق های خوراك پزی برقی

 شیرینی پزهای برقی ، جوجه سرخ کن و ویفرسازهای  برقی و 

منقل کباب پز مخصوص ساندویچ سازها
1562-1 و 1562-2-9

1562-1 و 8-2-1562ریش تراش برقی

1562-1 و 8-2-1562  ماشین های مو زن اصالح برقی

1562-2-25و 1-1562مایکروفر

21-یولیهسماور برقی

1562-1 و 28-2-1562چرخ خیاطی برقی خانگی

1562-1 و 31-2-1562هود اجاق خوراك پزی

1562-1 و 5-2-1562ظرفشوئی برای مصارف خانگی

8464 و 10634 و  1562-1 و 80-2-1562سقفی و هواکش ها بادزن ها مثل بادزن های رومیزی ،

1562-1 و 59-2-1562حشره کش های برقی
خوراك پزها ، اجاق ها و دستگاه های الکترونیک  سایر کوره ها ،

پلــوپز، آرام پز، دیگ زودپز برقـــی، تابه های  برقی، ماست : مثل

بندها ، تخم مرغ پز برقی ،وسایل سترون کننده ،   گرم کننده های 

....شیر و

1562-1 و 1562-2-15

1562-1 و 15-2-1562دستگاه های درست کردن قهوه یا چای وکتری برقی
آسـیاب و مخـلوط کن های مواد خوراکـی مثل همزن برقـی  

ومخلوط کن های مایعات و دستگاه های آبمیوه گیری و چرخ 

گوشت  و دستگاه های عصاره گیری

1562-1 و 1562-2-14

 سایردستگاههای الکترومکانیکی توأم شده با موتوربرقی 

مثل کره گیربرقی، الکهای برقی و ماشینهای بستنی ساز، 

ماشینهای برش نان ، رنده ها وماشـین های خرد کن سبــزی ها و 

میوه ها و پنیر رنده کن ، چاقو تیـزکن و ماشین های چند کاره  

برقی

1562-1 و 1562-2-14

1562-1 و 23-2-1562(سشوار  )مو خشک کن 

1562-1 و 23-2-1562دست خشک کن ها

سـایر دسـتگاه های آرایش مو مــثل اتـــوهای فرزن ، شانه 

های فرزن و دستگاه های بخور صـورت
1562-1 و 1562-2-23



  برق و الكترونیك 
استاندارد ملي مربوطهنام كاالردیف

INS O

 :(از نظر ایمني  )ادامه انواع لوازم و وسایل برقي خانگي 

1562-1 و 30-2-1562رادیاتورهای پرشده از مایع

1562-1 و 35-2-1562آب گرم کن های برقی فوری

1563-2 و 1562-1 و 21-2-1562آب گرم کن های برقی ذخیره ای خانگی

1562-1 و 1562-2-30سایر گرم کن های محیطی مثل گرم کننده های مخصوص گلخانه، 

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

1562-1 و 75-2-1562(آبسردکن- آبگرمکن)وسایل تحویل نوشیدنی سرد و توزیع آب گرم

1562-1 و 13-2-1562سرخ کن ها به روش غوطه وری در روغن

1562-1 و 10-2-1562ماشین های کف ساب و کف شوی

1562-1 و 17-2-1562پتوها و تشکچه های برقی
از قبیل انواع هویه )ابزارهای گرمازای قابل حمل و وسایل مشابه 

لحیم کاری ، ابزار جوش ترموپالستیکی ، ابزار برش دهنده 

پالستیک ، مهر حرارتی ، سیم لخت کن حرارتی ، تفنگ چسب 

حرارتی ، ابزار هرس کننده ، رنگ بردار حرارتی ، فندك الکتریکی و 

(تفنگ حرارتی 

1562-1 و 1562-2-45

1563-1   و  65-2-1562  وسایل تمیز کننده هوا

1562-1   و  54-2-1562  وسایل تمیز کننده سطح با استفاده از مایع یا بخار

1562-1   و 64-2-1562  ماشین های تجاری برقی آشپزخانه

1562-1   و 73-2-1562  گرم کن های برقی غوطه ور نصب ثابت

1562-1   و 78-2-1562  کباب پزهای برقی مخصوص فضای باز

1562-1   و 98-2-1562  تهویه یا  –رطوبت سازهای مورد استفاده با سیستم های گرمایشی 

1562-1   و 52-2-1562  (مسواك برقی)دهان شویه ها 

1562-1   و 56-2-1562  پروژکتورها

1562-1   و 70-2-1562  ماشین های شیردوش برقی

1562-1   و 6-2-1562  اجاق های خوراك پزی ثابت ،اجاق های صفحه ای ثابت ،فرهای 

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

1562-1   و 101-2-1562  تبخیر کننده ها

1562-1   و 103-2-1562  محرکهای مخصوص دروازه ها ، درها و پنجره ها

محرك های مخصوص حرکت عمودی درهای پارکینگ ساختمان 

مسکو نی
1562-1   و 1562-2-95  

1562-1   و 96-2-1562  المنت های گرما زای صفحه ای قابل انعطاف برای گرم کردن اطاق

محرك های مخصوص کرکره ها ، سایبان ها ، پرده ها و تجهیزات 

مشابه
1562-1   و 1562-2-97  

1562-1   و 40-2-1562  رطوبت گیرها، کولرها،فن کوئل ها و پمپهای گرمایی،الکتریکی

9-2-1562کباب پزها ، برشته کن ها و دستگاه های پخت قابل حمل مشابه

10672بخاری های برقی خانگی و مشابه

از قبیل اتو کننده های غلتکی و ماشین های اتو کننده )اتوکننده ها 

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

1562-1   و 26-2-1562  ساعت ها

 :(براي تاسيسات الكتریكي)انواع لوله هاي محافظ هادي برق 

11216-22 و 1-11215(خم شونده و ترمیم شونده  )  لوله خرطومی 

  لوله های محافظ هادی برای تأسیسات الکتریکی، لوله های عایقی 

صاف و سخت
11215-21 و 11215-1

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

: انواع المپ روشنائي 

2910 و 115 و  7342المپ های رشته ای مورد مصرف روشنایی عمـومی  و المپهای 

8290 و 7341 و 2910    المپ های تنگستن  هالوژن

7341 و 9172 و 687  المپ های فلورسنت دو کالهک

5916 و 5917 و 7341(کم مصرف  ) المپ های فلورسنت تک کالهک یک پارچه با باالست 

5212 و 5211 و 7341   المپ های فلورسنت تک کالهک بدون باالست

بخارجیوه پر فشار، بخار سدیم ، متال  ) المپ های تخلیه گازی 

(هالید
5217 و 5191 و 5270  و 2702 و 7341 

LED14434المپ 

20422

: باالست القایي

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

10759 و 7644-1 و 8-2-7644  برای المپ های فلورسنت

:انواع الكتروموتور 56

3772-1  و 7874 و 7966 کیلو وات75الکتروموتورهای با قدرت تا 

به استثنای الکتروپمپ و الکتروگیربکس هایی که بخش )

(الکتروموتور آنها قابل تفکیک نباشد

53

54

55



  اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش

استاندارد ملي مربوطهنام كاال

INS O

: انواع وسایل سنجش و اوزان و مقياسها شامل

231(نوع پیچی  ) متر های نواری فلزی

368مشخصات (غیر قابل انعطاف  )مترهای تجاری 

1-7085(با دقت متوسط  )  K g. 10  تا g.1وزنه های استوانه ای از 

1-6589ترازوی مرغی

1-6589باسکول های ثابت همکف

 , M1,F1  با مرتبه های دقتm g. 1   تا Kg   50وزنه های از 

F 2 ,E 1 ,E 2
7085-1

1-6589باسکول های متحرك

2370(با دقت عادی )وزنه های باسکول متحرك 

1-7085(با دقت عادی  )  K g.  20   تا g.100وزنه های تجاری از 

3234ویژگی های ساخت و روش آزمون- ترازو های عقربه ای خودکار 

416ویژگی ها و روش آزمون- پیمانه های تجاری 

1-6589ترازوها ی دو کفه ای تک شاهینی

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

)
7085-1

6635لودسل ها

1-6589نشاندهنده های الکترونیکی

1-6589ترازوها و باسکول های الکترونیکی

57

ردیف



    انگ و عیار فلزات گرانبها

استاندارد ملي مربوطهنام كاال

INS O

از جهت انگ  گذاري وتعيين  )  فلزات گرانبها و مصنوعات آن

:(عيار

2132   نقره

2132    طال

58

ردیف



   مهندسی پزشكی

استاندارد ملي مربوطهنام كاالردیف

INS O

4374(آمبوالنس ) خودروهاي امدادي و تجهيزات آنها 59

عصاهاي دستي - چوبي زیر بغل ) انواع عصاي معلولين 

(عصاهاي حلقه آرنجي -فلزي
6136-1

6136-1

19427

18182

4932واكر با ارتفاع  ثابت

4931واكر با ارتفاع قابل تنظيم

1-13491و2 انواع یونيت دندانپزشكي

3805چراغ دندانپزشكي

3804صندلي دندانپزشكي

63
سوزن هاي زیر جلدي سترون شده یكبار مصرف تزریق 

دندانپزشكي
5554

3979 سوزنهاي زیرجلدي سترون شده یكبار مصرف پزشكي64

3981 لوله هاي فوالد زنگ نزن براي ساخت لوازم پزشكي65

3591 سرنگ انسولين استریل یكبار مصرف66

770-1 و 3-770 سرنگ یكبار مصرف67

1644دستكش جراحي68

 :(ایمني الكتریكي )  تجهيزات پزشكي 

3368-2-19  و 1-3368  انکوباتور نوزاد

4592  و 1-3368  ساکشن های پزشکی

1-4232  کوره دندانسازی

1-3368(دستگاه تنفس مصنوعی )   ونتیالتور بیهوشی 

3368-2-46  و 1-3368   تختهای عمومی اتاق عمل

4232-1  و 8475   فورهای سترون کننده برقی

4232 -1 و4232 -20-2(سانتریفوژ  )   دستگاههای گریز از مرکز آزمایشگاهی 

4232-1 و 4302   آمالگاماتور

:(اتوكالو  ) انواع استریالیزر پزشكي 

2594استریالیزرهای گراویتی

4860 و4863 استریالیزرهای قابل حمل

4583 و 4586 اتوکالوهای  آزمایشگاهی

  سترون کننده های بخار برای سیاالت آبی در ظروف صلب آب 

بندی شده
4860 و4861

  سترو ن کننده هایی که در آنها از بخار با دمای پایین   همراه با 

.فرمالدئید  استفاده می شود
4860 و4864 و 4865

7912سترون کننده های بزرگ بخار

11791(آكریليكي )  دندانهاي مصنوعي رزیني71

3240  گاز اكسيژن طبي72

73
از نظر رنگ ، اتصاالت و غيره )   انواع سيلندر گازهاي طبي 

.... )
304 و6792

3061  گاز زخم بندي74

583  باند زخم بندي75

11032گاز وازلينه76

4-8357(ست سرم)  انواع  ست هاي تزریق یكبار مصرف 77

78
 انواع ست تزریق یكبار مصرف پزشكي از نوع بورت دار 

(ميكروست)
8357-5

4928 و4929 و4930  كيسه ادرار79

7327(1)  نخ بخيه و مواد آن 80

3970-2 و 1-3970  عدسي عينك از شيشه و سایر مواد81

62

69

60

61

70



    خودرو و نیرو محركه

استاندارد ملي مربوطهنام كاال

INS O

: انواع كمك فنر خودرو 

3006(سواری ، سواری کار ، وانت )کمک فنر هیدرولیکی تلسکوپی خودرو

12743کمک فنر جلو سیستم تعلیق

3091(سواری ، سواری کار، وانت) کمک فنرگازی خودرو 

2798 و 586(سوار شده و سوار نشده  )  لنت ترمز83

: انواع قطعات خودرو شامل 

3005  لنت صفحه کالج برای وسائط نقلیه موتوری

2401  طوقه و رینگ خودروهای سواری

3389   فنرهای تخت مورد مصرف در وسائط نقلیه

3295  تیغه وبازوی برف پاك کن

2797   بوستر ترمز غیر مستقیم

3391  و3390(سیبک  )  مفصلهای کروی 

3224(سواری ، سواری کار، وانت)رادیاتور خودروها 

3284 پمپ های مکانیکی سوخت جهت خودروهای بنزینی

3289  پمپ روغن خودرو

4264(L.P.G)اجزاء سیستم گازسوزکردن موتور با سوخت مایع  

3163 سوئیچ المپ ترمز هیدرولیکی جهت خودرو

3290 سوئیچ المپ ترمز مکانیکی جهت خودرو

: انواع فيلتر خودرو 

34  فیلتر هوا

2525  فیلتر روغن یکبار مصرف موتورهای درونسوز

:  انواع قطعات برقي خودرو 

4143(سواری ، سواری کار ، وانت  ) دینام خودروهای جاده ای 

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

  شمع خودرو
 و 2107 و 2106 و 2105 و 2104 و 2103 و 2102 و 2403

2108

4267 -1 و 2  وایر شمع خودرو

4121  پالتین خودروهای جاده ای

6482(بوق )  هشدار دهنده صوتی 

6004(مقررات عملكردي )  المپ هاي خودرو 87

120  و 1-71   انواع باتري سربي راه انداز خودرو88

779كمربند ایمني خودرو89

6197انواع باتري سربي راه انداز موتورسيكلت90

875 كاله ایمني رانندگان موتور سيكلت91

CBU      (ایمني و عملكردي )  خودرو 

یو ان ای -ایران /  6491 / 58یو ان ای سی آر  -ایران / 4243

یو ان ای سی آر -ایران / 11یو ان ای سی آر -ایران / 79سی آر 

 / 10یو ان ای سی آر -ایران / 46یو ان ای سی آر -ایران / 28 

-ایران / 17یو ان ای سی آر -ایران / 21یو ان ای سی آر -ایران

 / 39یو ان ای سی آر -ایران / 6622 / 80یو ان ای سی آر 

 / 7یو ان ای سی آر -ایران / 3یو ان ای سی آر -ایران / 6489

- ایران / 6یو ان ای سی آر - ایران / 91یو ان ای سی آر -ایران

 / 10473 / 10474 / 8500 / 10475 / 4یو ان ای سی آر 

 / 1005ای یو - ایران / 19یو ان ای سی آر - ایران / 10458

یو ان ای سی آر - ایران / 6492 / 38یو ان ای سی آر - ایران

 / 1009ای یو - ایران / 1008ای یو - ایران / 4159 / 125

 / 73یو ان ای سی آر - ایران / 25یو ان ای سی آر - ایران

یو ان ای سی - ایران / 1230ای یو - ایران / 109ای یو - ایران

یو ان ای سی آر - ایران / 61یو ان ای سی آر - ایران / 89آر 

 94یو ان ای سی آر - ایران / 102یو ان ای سی آر - ایران / 55

 21471 / 17470 / 7499 / 95یو ان ای سی آر - ایران/ 

/6483 / 2-4241 / 8361 / 6487/ 6485/ 

F C KD  

2-9190 / 7598 / 10941 / R 18 / یو ان ای سی آر - ایران

یو ان ای - ایران / R 43 / 121یو ان ای سی آر - ایران / 12

یو ان ای سی - ایران / R 105 / 7815 / 4160 / 118سی آر 

یو ان ای سی آر - ایران / 130ای یو - ایران  / R 116 / 16آر 

یو ان ای سی آر - ایران / 13یو ان ای سی آر اچ - ایران / 13

 / 7033 / 123یو ان ای سی آر - ایران / 20457 /6479 / 14

 R 30 / R / 458ای یو - ایران / 122یو ان ای سی آر - ایران

54 / R  117 / R  64 / 14438 / 16444 / 17471 / 16443 

 / 97یو ان ای سی آر - ایران / 17479 / 347ای یو  –ایران /

7034

2-15991 دوچرخه93

94
والزامات  ( CNG) قطعات  و مجموعه هاي گاز سوز خودرو 

نصب آنها بر روي خودرو
7598

85

92

86

ردیف

82

84



:مقررات تایيد نوع موتور سيكلت و موتور گازي 95

 یا 4282-1 یا 6197) و 763 و 6626-2و  (3772-1 یا 6653)

 و 6701 و 13263 و 10283 و 13806 و 6787و (6618

 و 8318 و 8317 و 8316 و 8315 و 8314 و 6482 و 13262

 و 19101 و 17220 و 20127 و 11411 و 11410 و 8319

11414 و 11413 و 11412

2-4241برچسب مصرف سوخت خودروهاي بنزیني96



       ساختمانی و معدنی

استاندارد ملي مربوطهنام كاال

INS O

: انواع سيمان 

389سیمان پرتلند 

1-11571سیمان پرتلند مرکب

1-3516 سیمان بنایی

4220 سیمان پرتلند آهکی

990  سیمان تراس

3517 سیمان سرباره ای

2931  سیمان سفید

3432  سیمان پرتلند پوزوالنی

1-709 شيشه هاي ایمني وسائط نقليه98

2385شيشه هاي ایمني ساختمان99

1-8521شيشه دو جداره100

10673- 2شيشه فلوت101

10673- 4شيشه تخت كششي102

10673- 5شيشه مشجر103

: انواع كاشي 

25 کاشی کف و دیوار

3051 کاشی ضد اسید

4289 کاشی موزائیک گروهی

: انواع لوله سيمان و آزبست 

405 لوله سیمان و آزبست تحت فشار

: انواع ورق سيمان اليافي

7515ورقهای صاف الیاف  

12276سیمان الیافی و قطعات اتصال (موج دار  )ورقه های شکل داده شده 

: عایق هاي رطوبتي  

3885رطوبتی سطوحورق های قیری تقویت شده عایق 

3864عایق های رطوبتی پیش ساخته قیری برای پی

عایق های رطوبتی پیش ساخته با قیراصالح شده توسط پلی مرها 

عایق پی
3884

302 سنگدانه های مورد مصرف در بتن108

7 آجر رسی109

1-2909 خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوك110

2-2909بلوك سقفی مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوك111

112
عایقهای حرارتی مورد استفاده در ساختمان بر پایه پشم های 

(پشم شیشه و پشم سنگ )معدنی 
8116

104

105

97

106

107

ردیف



       ساختمانی و معدنی

استاندارد ملي مربوطهنام كاال

INS O

113
مواد افزودنی روان کننده، کند گیر :شامل)مواد افزودنی شیمیایی

(کننده وحباب ساز بتن
2930-2

1-70  بلوك سیمانی114

115
صفحات پلی استایرن قابل انبساط برای )  بلوك پلی استایرن 

(مصارف عایق حرارتی 
10950

116
بلوك و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط 

شونده
11108

7121آجرهای سبک باربر و غیر باربر با سوراخهای قائم117

118
آجرهای رسـی سـبک غیر باربر با سـوراخ های افـقی وپنل های 

آجرهای رسی سبک غیر باربربا سوراخ های افقی
7122

6044بتن آماده119

755- 1موزاییک سیمانی برای کاربرد داخلی120

755- 2موزاییک سیمانی برای کاربرد بیرونی121

7782بلوك سیمانی غیر باربر122

1-12505قیر خالص طبقه بندی شده براساس درجه نفوذ- قیر و مواد قیری

قیر خالص برای استفاده در راه سازی طبقه بندی -قیر و مواد قیری

شده براساس گرانروی
12505-2

قیر برای استفاده در راه سازی طبقه بندی شده -قیر و مواد قیری

براساس عملکرد
12505-3

4-12505قیر محلول دیرگیر برای استفاده در راه سازی- قیر و مواد قیری

5-12505قیر محلول کندگیر برای استفاده در راه سازی- قیر و مواد قیری

6-12505قیر محلول زودگیر برای استفاده در راه سازی- قیر و مواد قیری

7-12505قیر امولسیونی کاتیونی برای استفاده در راه سازی- قیر و مواد قیری

8-12505قیر امولسیونی آنیونی برای استفاده در راه سازی- قیر و مواد قیری

قیر خالص اصالح شده با مواد شیمیایی برای - قیر و مواد قیری

استفاده در راه سازی
12505-9

قیر خالص اصالح شده با پودر الستیک برای - قیر و مواد قیری

استفاده در راه سازی
12505-10

123

ردیف



  شیمیایی

استاندارد ملي مربوطهنام كاال

INS O

3434  انواع پودرهای مورد مصرف در کپسول آتش نشانی124

125
لوله ها ، اتصاالت وسیستم لوله کشی پلی وینیل کلراید سخت 

pvc-uمورد مصرف در فاضالب ساختمان 
9119-1

126
لوله ها ، اتصاالت وسیستم لوله کشی پلی وینیل کلراید سخت 

pvc-uمورد مصرف درتخلیه فاضالب زیر زمینی بدون فشار 
9118-1

pvc-13361-1)لوله ها، سیستم های لوله گذاری پلی وینیل کلرید سخت 

13361-2

13361-3

13361-5

2-6314 لوله و اتصاالت  پلی پروپیلن مورد استفاده در آبرسانی

6314-3

6314-5

a-14427-2انواع لوله های پلی اتیلن برای آبرسانی

2 -14427

3 -14427

4 -14427

5 -14427

7607 لو له های پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری جانبی130

3333 و 2040 و141 انواع پودر لباسشوئی131

3572انواع شامپوی بهداشتی 132

2288  مایع و ژل ظرفشویی133

1008خمیر دندان134

1215(مواد قالب گیری مالمین فرم آلدئید) پودر مالمین 135

612(غذا خوری )  ظروف مالمین 136

:  انواع روغن موتور 

22260روغن های موتور دیزلی 

22261روغن های موتور بنزینی

:  انواع گریس 

3-142گریس با پایه سدیم

1463 گریس گرافیت با پایه کلسیم

3313 گریس با خاصیت تحمل فشار باال دی سولفید مولیبدن

2-142گریس با پایه کلسیم  برای مصارف شاسی و پمپ آب خودرو

1-142 گریس با پایه لیتییم

2943 درجه سلسیوس255 گریس روان کننده دارای نقطه باالتر از 

5611گریس با پایه لیتیم با خاصیت تحمل فشار باال

:ضدیخ   

 مایعات خنک کنندة موتور برپایة اتیلن گلیکول، با سیلیکات کم 

برای موتورهای سنگین و نیازمند به افزایش اولیة موادافزودنی 

(SCA)تکمیلی 

3787

  مایعات خنک کننده موتور بر پایه گلیکول برای خودروها و 

موتورهای با فعالیت سبک
338

ردیف

139

127

128

137

138

129



  شیمیایی

استاندارد ملي مربوطهنام كاال

INS O

:  انواع مایع ترمز

363 مایعات ترمز غیر نفتی

DOT 55062مایعات ترمز غیر نفتی با پایه سیلیکونی  

5063مایعات ترمز با پایه نفتی

763تایر موتورسیکلت141

762تویی تایر موتورسیکلت142

143
 B / Wedge belt و A نوع  V beltانواع تسمه پروانه خودرو 

v 10و v 13نوع 
1987

10050(مبرد)گاز های خنک کننده144

:  انواع رنگهاي ساختماني 

1554  جالی الکیدی براق برای مصارف داخلی

289  پوشرنگ های امولسیونی بر پایه رزین پلی وینیل استات

1697  رنگ پوشش زیرین بر پایه رزین الکید

1700  پوشرنگ روغنی براق الکیدی حالل پایه

2225  رنگ روغنی مات الکیدی حالل پایه برای مصارف داخلی

4817  رنگ آستری بر پایه رزین الکید و اکسید آهن

:  انواع الستيك خودرو سبك و سنگين  

1-1093( الیه 8تا معادل  )تایر های خودروی سواری و وانت سبک بایاس 

2-1093تایرهای رادیال خودروهای سواری و وانتی سبک

سواری ،اتوبوس، بارکش و یدك کش نوع  )الستیک تویی اتومبیل

(بادی 
2416

1-2169تایرهای اتوبوس،  بارکش و یدك کش بایاس

2-2169تایرهای اتوبوس،  بارکش و یدك کش رادیال

1643تایرهای روکشی خودروهای سواری و وانت سبک بایاس و رادیال

9135تایرهای روکشی باری و یدك کش بایاس و رادیال

:پالستيك ها 147

لوله واتصاالت پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند -پالستیک ها

مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضالب، 

الزامات عمومی و :قسمت اول-زهکشی مدفون شده در زیر خاك

مشخصات عملکردی

9116-1

لوله واتصاالت پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند -پالستیک ها

مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال 

لوله و :قسمت دوم-فاضالب،زهکشی مدفون شده در زیر خاك

ویژگی ها- A اتصاالت با سطح داخلی و خارجی صاف،طرح

9116-2

لوله واتصاالت پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند -پالستیک ها

مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال 

لوله و :قسمت سوم-فاضالب،زهکشی مدفون شده در زیر خاك

اتصاالت با سطح داخلی صاف و الیه خارجی ساختمند

9116-3

4904بنزین148

161(الکل اتیلیک)اتانول 149

فرآورده های زیبایی و آرایشی150
صرفا میزان آرسنیک مطابق با استاندارد مرتبط با هر یک از 

زیبایی- فرآورده های آرایشی

145

146

ردیف

140



      غذایی و كشاورزی

استاندارد ملي مربوطهنام كاال

INS O

:انواع آبميوه، نكتار و كنسانتره 

3414 و 3032آب آلبالو

6332 و 5528(کنسانتره )آب آلبالو تغلیظ شده 

3414 و 10526نکتار آلبالو

2616 و 3414آب انار

3414 و 1634آب انگور

6332 و 2615(کنسانتره )آب انگور تغلیظ شده 

6332 و 4083(کنسانتره )آب پرتقال تغلیظ شده 

3414 و 507آب پرتقال

3414 و 10499آب زردآلو

3414 و 365آب سیب

6332 و 2687(کنسانتره )آب سیب تغلیظ شده 

3414 و 2614آب گریپ فروت طبیعی

3414 و 2613(آلو ، زردآلو ، سیب ، گالبی، هلو )نکتار میوه 

3414 و 3137نکتار پرتقال

3414 و 4712نکتار توت فرنگی

3414 و10073آب توت فرنگی تغلیظ شده

6332 و 5662(کنسانتره )افشرده آب انار 

6332 و 5882(کنسانتره )افشرده آب آلو 

6332 و 5514(کنسانتره )افشرده آب گالبی 

6332 و 5879(کنسانتره )افشرده آب شاه توت 

6332 و 6801(کنسانتره )افشرده آب گیالس 

6332 و 6268(کنسانتره )افشرده آب گریپ فروت 

3414 و 1112آب گوجه فرنگی

3414و 117آب لیمو ترش

3687 و3414آب میوه مخلوط

6332 و 7950آب نارنگی تغلیظ شده

3414 و 10498 نکتار آناناس

6332 و 11768آب آناناس تغلیظ شده

3414 و 10241آب آناناس

3414 و 10554آب انبه

6332 و 11072آب انبه تغلیظ شده

3414 و 9405نکتار انبه

3414 و 9410نکتار گواوا

3414 و 10524نکتار موز

3414 و3688نکتارمیوه مخلوط

ردیف

151



      غذایی و كشاورزی

استاندارد ملي مربوطهنام كاال

INS O

: انواع روغن هاي نباتي خوراكي 

1300روغن آفتابگردان

2011روغن مایع بادام زمینی

4465روغن سوپر پالم اولئین تصفیه شده خوراکی

4467روغن پالم خام  ، خنثی شده و تصفیه شده خوراکی

8631روغن پالم استئارین

1447روغن ذرت

2392روغن سویا

1752روغن کنجد

2010روغن گلرنگ

روغنهای گیاهی خوراکی سرخ کردنی جهت مصرف  در صنایع 

غذائی و خانوار
4152

1254(روغن کره  )روغن و چربی های خوراکی  

156- 1 (روغن قنادی )چربی شیرینی آردی 

4935روغن کلزای خوراکی

8920روغن هسته انگور

9131روغن خوراکی خانوار

6658روغن سبوس برنج

5637 و143(کره نباتی)مارگارین 

10273روغن های قابل جانشینی با کره کاکائو

7512روغن سبزه

10500مینارین

1723روغن تخم پنبه

6655روغن خام پسته

5950 روغن مایع مخلوط

:انواع فرآورده هاي لبني   153

93 و 2406شیر پاستوریزه

1528 و  2406  (استریلیزه  ) UHTشیر فرا دما 

2012 و 2406 شیر خشک

2450 و 2406بستنی

191 و UHT2406خامه پاستوریزه و خامه فرا دما 

13635 و UHT2406خامه طعم دار پاستوریزه و خامه فرا دما 

162 و 2406  کره پاستوریزه

10084کره اسپرید

2453 و 2406دوغ

2406 و 11324 دوغ پروبیوتیک

1527 و 2406 شیر طعم دار

2406 و 2452کشک مایع

6127 و 2406کشک مایع صنعتی

4046 و 2406 ماست طعم دار

695 و 2406 ماست

2406 و 11325 ماست پروبیوتیک

152

ردیف



      غذایی و كشاورزی
استاندارد ملي مربوطهنام كاال

INS O

: ادامه  انواع فرآورده هاي لبني 

13418پنیر اولیه

2406 و 9014 پنیر بوترکیزه

2406 و 9011   پنیر پارمسان

2406 و 4659پنیر پروسس

2406 و 10696 پنیر پروسس آنالوگ

2406 و 6629پنیر تازه

2406 و5881 پنیر خامه ای

2406 و 2344 و 1-2344پنیر رسیده در آب نمک

2406 و 9012پنیر کاچیوتا

2406 و 9013پنیر گودا

2406 و 4658(پیتزا)پنیر موزارال

2406 و 12736 (پنیرتازه آنالوگ)پنیر تازه باچربی گیاهی 

13526پنیر پیتزای پروسس

13328پنیر کولومیرز

13326پنیر پروولون

13863پنیر الکتیکی

11832پنیرچدار

:انواع كنسرو   154

2326  و 5225  کنسرو باقال پخته

2326 و 1576کنسرو اسفناج

2326  و 3762 کنسرو بادمجان

2326 و 4293کنسرو قورمه سبزی

2326 و 4294کنسرو خورشت قیمه

2326 و 2789 کنسرو ذرت

2326 و 2871کنسرو قارچ

2326 و 1575کنسرو گل کلم

2326 و 1114 کنسرو گوجه فرنگی درسته پوست کنده

2326 و 4474کنسرو ماهی تن و لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی

2326 و 119 کنسرو لوبیا سبز

2326 و 1370کنسرو مارچوبه

10752کنسرو کشک و ماهی

2326 و 2870کنسرو ماهی تن در روغن

2326 و 3304  کنسرو ماهی ساردین

2326 و  2869کنسرو ماهی کیلکا

2326 و 3411کنسرو ماهی کیلکا در سس

2326 و  3033کنسرو ماهی ماکرل در روغن سس

2326 و  713کنسرو میگو در آب نمک

2326 و 118کنسرو نخود سبز

2326 و 5216 کنسرو ماکارونی با سویا

2326 و 4943 کنسرو لوبیا چیتی با قارچ

2326 و 5005کنسرو ماهی آزاد پرورشی در روغن

2326 و 5362کنسرو سوسیس در آب نمک

2326 و 5242کنسرو سوسیس در سس و گوجه فرنگی

2326 و4918کنسرو شور بامیه

2326 و  5663کنسرو سبزی مخلوط

2326 و  5621کنسرو فلفل شور

2326 و  5432کنسرو قلیه ماهی تن

2326 و 1635کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی

2326 و  5559کنسرو خوراك لوبیا چیتی و سوسیس در سس گوجه فرنگی

2326  و   4854کنسرو خوراك مرغ

2326  و   6154کنسرو  لوبیا چیتی با گوشت

2326  و   6695کنسرو  عدسی

2326  و   8165 کنسرو انواع پلو

2326  و   9492کنسرو خورشت  میگو

2326  و   11327کنسرو خورشت قیمه با سویا

2326   و  9493کنسرو دال عدس

2326  و   8531کنسرو دلمه ی برگ مو

2326  و   987کنسرو زیتون فرآیند شده

2326  و   10770(مارلین ماهی –بادبان )کنسرو ساالد ماهی تون ونیزه ماهی 

2326  و   9337(مارلین ماهی -بادبان)کنسرو قلیه نیزه ماهی 

2326 و 10752کنسرو کشک و ماهی

2326  و   9539کنسرو لوبیا سفید و لوبیا قرمر در آب نمک

2326   و  8572کنسرو لوبیا قرمز

2326  و   7306کنسرو لوبیا سبزوگوشت  تکه ای

2326  و   8572کنسرو لوبیا قرمز در سس گوجه فرنگی

2326  و   10749کنسرو ماهی تون باقارچ

ردیف

153



      غذایی و كشاورزی
استاندارد ملي مربوطهنام كاالردیف

INS O

: ادامه انواع كنسرو  154

2326   و  8457کنسرو ماهی صبور

2326  و   10751کنسرو میگو باقارچ

2326  و   9573کنسرو میگو در روغن

2326  و  8571کنسرو نخود آبگوشتی

2326  و   9338(مارلین ماهی -بادبان)کنسرو نیزه ماهی 

2326   و  7706کنسرو تمشک

2326  و   7308کنسرو خورشت فسنجان

2326   و  7307کنسرو طاس کباب

12178   و  2326کنسروبالل کوچک

6952  و  2326کنسروما هی تن در آب نمک

9719کنسرو انواع پلو با گوشت

13866کنسرو خوراك آلو اسفناج با سویا

13864کنسرو خوراك لوبیا با سیب زمینی

14015کنسرو سس سیب

13825کنسرو خوراك ماهیچه

13865کنسرو خوراك کدو مسمایی

14114کنسرو خورشت مرغ ترش

2871کنسرو قارچ

7719کنسرو خورشت کرفس

12590کنسرو کشک بادمجان

7305کنسرو آبگوشت

12831کنسرو خورشت الو اسفناج

12239کنسرو خورشت سبزی با سویا

8758کنسرو گوشت تکه ای

12587کنسرو لوبیای سویا با سس گوجه فرنگی

5876کنسرو میگو درسس گوجه فرنگی

7634(مارلین ماهی- بادبان)کنسرو نیزه ماهی در روغن

7572کنسرو دلمه بادمجان در روغن نباتی مایع با سس گوجه فرنگی

116 و 2326 خیار شور

11326کنسرو مایه عدس پلو با سویا

:انواع كمپوت  

2326 و 5086کمپوت نارنگی

2326 و 4-2485کمپوت زردآلو

12179کمپوت آناناس

2326 و 5-2485کمپوت آلبالو

2326 و 5490کمپوت سیب و گالبی

2326 و 10757کمپوت سیب

2326 و 3-2485کمپوت گالبی

2326 و 9720کمپوت گیالس

2326 و 8-2485کمپوت هلو

2326 و 4776کمپوت کیوی

8051خوشاب انبه

5086نارنگی  (کمپوت )خوشاب 

10695خوشاب به

9367توت فرنگی (کمپوت )خوشاب 

6956خوشاب پرتقال

10088خوشاب گریپ فروت

14659کمپوت آلوئه ورا

12735کمپوت بدون شکر

10555خوشاب مخلوط میوه های گرمسیری

2326 و 5342کمپوت میوه مخلوط

2326 و 2485کمپوت بطور کلی

155



      غذایی و كشاورزی

استاندارد ملي مربوطهنام كاال

INS O

69 و 3544شکرسفید156

3679 و 3544 قندحبه157

3680 و3544قندکله158

3666 و3544قندکلوخه159

37 و2395بیسکویت160

592 و 2395ویفر161

3381اسید سیتریک خوراکی162

2884اسید فسفریک مورد مصرف در صنا یع غذایی163

2880 و 2968انـواع فرآورده هـای  حجیم شده بر پایه بلغــورو آرد ذرت164

4509فراورده حجیم شده غالت به روش انفجاری165

6022 و3764(چیپس)های سیب زمینی سرخ شـده در روغن تکه166

2395  و 8 انواع آدامس167

2303انواع سوسیس و کالباس168

2304همبرگر خام منجمد169

8897 و2550(کچاب  ) سس گوجه فرنگی 170

2550 و 761 و 2326رب گوجه فرنگی171

623چای سیاه172

3119چای کیسه ای173

2279 و 6307 نوشیدنی مالت174

213 و 2393 انواع ماکارونی175

1250 و 3845 نوشابه های گازدار176

2837 و 3414نوشابه های بدون گاز177

26 و 1195  انواع نمک طعام178

2513 دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خوراك دام ، طیور و آبزیان179

722 و 3207 پودر ماهی180

4403 و 2441 آبهای معدنی طبیعی181

6694 و 6267آب آشامیدنی بسته بندی شده182

2553-2395 کیک183

2554-2395 کلوچه184

3850 و 3964  فرآورده های یخی خوراکی185

2454 و 2965 انواع سس های ساالد186

2393 و 103انواع آرد گندم187

3827 و 2326سوپ آماده188

14341پوره گوجه فرنگی189

2494 و 3123 و17 و 545کشمش190

خرما191
 285 و5311 و395 و803 و2496 و2510 و2710 و2944

5313 و 5314 و 2721و

11 و 2495برگه زردآلو192

14زیره193

15 و 4919 و 4921 و218پسته و مغز پسته194

5689 و 259-2 و 1-259زعفران195

5318هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی196

ردیف



نساجی و چرم

استاندارد ملي مربوطهنام كاال

INS O

258پنبه هیدروفیل197

1830-1 و2 (معمولی ،آناتومیک و بالدار)  نوار بهداشتی 198

20089نوار بهداشتی ایرلید199

20024پد روزانه200

:انواع پوشك 

1830 - 2 و 3755پوشک کامل بچه

2528 و 2-1830پوشک بچه202

20022پوشک شورتی بچه203

10688 و 1830-2پوشک کامل بزرگسال204

20023پوشک شورتی بزرگسال205

6020:  انواع پتو 

(از نظر برچسب و نشانه گذاری  )  پتو 

(بند نشانه گذاری) 456(از نظر برچسب گذاری )خامه مورد مصرف درفرش پشمی دستباف 207

1360:  انواع فرش ماشینی 

(مشخصات فنی و اطالعات برچسب  )  فرش ماشینی 

209
بر چسب و نشانه  )پلی استر % 55پشم % 45 پارچه فاستونی 

(گذاری 
5932

7729مواد رنگرزی و پیگمنت های مورد مصرف در صنعت نساجی210

1پرچم جمهوری اسالمی ایران211

1136پایپوش ایمنی –وسایل حفاظت شخصی  –پایپوش 212

9433پایپوش محافظتی –وسایل حفاظت شخصی  –پایپوش 213

214
پوتین با پستایی چرمی و  –پوتین افراد نیروهای مسلح  –پایپوش 

زیره الستیکی
2426

201

206

208

ردیف



بسته بندی و سلولزی                           

استاندارد ملي مربوطهنام كاال

INS O

163پاكت پستي215

216
 انواع جعبه هاي مقوایي مورد استفاده براي شيریني ومواد 

غذائي
3341

627 دستمال كاغذي217

2420كاغذ توالت218

2421حوله كاغذي219

220
با یا بدون پوشش  )بسته بندي فلزي مواد غذایي و آشاميدني

(آلي داخلي 
1881 و 2455

21 كبریت221

 لفاف هاي چند الیه مخصوص بسته بندي با الیه هاي پلي 

:مري  و آلومينيومي 

بسته های چند الیه مقوایی پلی مری با الیه آلومینیوم برای مواد 

خوراکی
6021

3191کیسه های پالستیکی با الیه آلومینیوم جهت بسته بندی آب میوه

 کیسه های قابل انعطاف چند الیه از پلی و آلومینیوم برای بسته 

بندی مواد غذایی به روش آسپتیک
3116

 لفاف های آماده شده با الیه آلومینیوم برای بسته بندی مواد 

خوراکی
3115

11548(ساشه)لفاف های چند الیه جهت بسته بندی تک نفره مواد غذائی 

5938 تیوپ های چند الیه

2149تیوپ آلومینیومی نرم

3114تیوپ نرم فلزی جهت پمادهای چشمی

7345 بسته بندی زعفران ،کیسه های قابل انعطاف چند الیه با آلومینیوم

 (استرال) انواع بسته بندی موادخوراکی در ظروف شکل داده  شده 

از مواد پلیمری و ورق های آلومینیوم
3331

:  تخته فيبر ، تخته الیه وروكش براي صنعت چوب 

9044انواع تخته خرده چوب  

14092(روکش مصنوعی)تخته خرده چوب و تخته فیبر  با روکش مالمینه 

7416-6 و 7416-5 و 7416-3 و 7416-2  انواع تخته فیبر

16418 و 3492انواع تخته الیه  *

3154(به عنوان روکش مصنوعی  چوب )فورمیکای استخوانی ازنوع تزیئنی

1274(روکش های چوب) روکش طبیعی مورد مصرف در صنعت چوب 

4543 پاكتهاي كاغذي سيمان وگچ224

225
 خمير لينتر مورد مصرف در فرآورده هاي پوشك و نوار 

بهداشتي
5530

226
خمير كاغذ مورد مصرف در فرآورده هاي بهداشتي یكبار 

مصرف پوشك و نوار بهداشتي
5911

: منسوج نبافته 

3400پوشش رویی یک الیه–پوشک و نوار بهداشتی 

11386الیه عبور دهنده و توزیع کننده–پوشک و نوار بهداشتی 

223

227

ردیف

222


