فهرست کاالهای مشمول مقررات اجرای اجباری استاودارد
از وظر برچسب اورژی به اوضمام آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
آخریه بازوگری  :خرداد ماه 1397
شماره
ردیف

وام کاالی مشمول

استاودارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم
اجباری

تاریخ اعالم اجباری

تعداد

آخریه تجدیدوظر/

آزمایشگاه

اصالحیه

تأیید شده

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

تَؿْش -ؿشکت استثاطات ًَیي گؼتش ػیشاف
الثشص -آصهایـگاُ آصهَى دقیق کَؿا
اتَی تشقي خاًگي  -هـخصات فٌي ٍ
 1سٍؽ آصهَى تؼییي هؼیاس هصشف اًشطی ٍ

7872

88/04/01

87/08/14

(تدذیذ ًظش اٍل)

دػتَس الؼول تش چؼة اًشطی

6

تْشاى -ؿشکت آسٍیي آصهای ػشهذ
تْشاى  -ؿشکت فشاهدشیاى دادُ پشداص
خَصػتاى -هذیشیت کیفیت خٌَب
ّشهضگاى  -ؿشکت آهاج گؼتش تٌذس
تَؿْش -ؿشکت استثاطات ًَیي گؼتش ػیشاف
تْشاى  -ؿشکت آتؼال

هاؿیي ّای لثاػـَیي تشقي  -هؼیاسّا ٍ
 2هـخصات فٌي هصشف اًشطی ٍ تشچؼة

3477-2

78/09/30

6

84/01/01

اًشطی

الثشص -آصهایـگاُ آصهَى دقیق کَؿا
تَؿْش  -هؼیاسػاصاى ػثض لیاى
خَصػتاى  -هذیشیت کیفیت خٌَب
قضٍیي  -هدوَػِ آصهایـگاُ ّای ؿشکت صٌایغ گلذیشاى (آصهایـگاُ کاػپیي قضٍیي)

صفحِ  1اص 14

شماره
ردیف

وام کاالی مشمول

استاودارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم
اجباری

تاریخ اعالم اجباری

تعداد

آخریه تجدیدوظر/

آزمایشگاه

اصالحیه

تأیید شده

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

آرستایداى ؿشقي – ؿشکت هَتَطى
اصفْاى -ؿشکت آسًیکا کاٍؽ ػاى
تَؿْش -ؿشکت استثاطات ًَیي گؼتش ػیشاف
تَؿْش – ؿشکت چشخِ طثیؼت ػثض

هَتَسّای الکتشیکي القایي تکفاص -هؼیاسّا
 ٍ 3هـخصات فٌي هصشف اًشظی ٍ

7874

90/07/24

90/12/01

10

دػتَسالؼول تش چؼة اًشطی

الثشص -پظٍّـگاُ اػتاًذاسد
تْشاى – ؿشکت الکتشٍطى
تْشاى – ػاصهاى تْشُ ٍسی اًشطی ایشاى (ػاتا )
تْشاى – ؿشکت هَتَس خن الثشص
خشاػاى سضَی – ؿشکت خوکَ
ّشهضگاى  -ػیٌا آصهای تٌذس
آرستایداى ؿشقي – ؿشکت هَتَطى
تَؿْش -ؿشکت استثاطات ًَیي گؼتش ػیشاف
تَؿْش – ؿشکت چشخِ طثیؼت ػثض

هَتَسّای الکتشیکي القایي ػِ فاص -
 4هؼیاسّا ٍ هـخصات فٌي هصشف اًشطی ٍ

7966

90/07/24

90/12/01

تشچؼة اًشطی

8

الثشص -پظٍّـگاُ اػتاًذاسد
تْشاى – ؿشکت الکتشٍطى
تْشاى – ػاصهاى تْشُ ٍسی اًشطی ایشاى (ػاتا )
خشاػاى سضَی – ؿشکت خوکَ
ّشهضگاى  -ػیٌا آصهای تٌذس

صفحِ  2اص 14

شماره
ردیف

وام کاالی مشمول

استاودارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم
اجباری

تاریخ اعالم اجباری

تعداد

آخریه تجدیدوظر/

آزمایشگاه

اصالحیه

تأیید شده

آتگشهکي ّای تشقي خاًگي -هـخصات
5

فٌي ٍ سٍؽ آصهَى تؼییي هؼیاس هصشف

1563-2

87/02/11

84/01/01

89/08/01

6

اًشطی ٍ دػتَسالؼول تش چؼة اًشطی

الهپ ّای الکتشیکي  -هؼیاسّا ٍ
6

هـخصات فٌي هصشف اًشطی ٍ تشچؼة

7341

82/12/17

84/01/01

93/01/01

اًشطی (ؿاهل الهپ ّای )LED

صفحِ  3اص 14

16

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

آرستایداى ؿشقي – اداسُ اػتاًذاسد
اصفْاى  -آسًیکا کاٍؽ ػاى
تْشاى -ؿشکت آسٍیي آصهای ػشهذ
تْشاى – ػاصهاى تْشُ ٍسی اًشطی ایشاى (ػاتا )
چْاس هحال ٍ تختیاسی -ؿشکت تشفاب
هاصًذساى -ؿشکت هیالى گاص
اصفْاى -ؿشکت پشتَ الکتشیک اصفْاى
اصفْاى -ؿشکت صٌایغ الکتشیکي پاسهیغ
الثشص – افشاتاب
ّشهضگاى  -دقیق آصهای اسًٍذ خٌَب
تْشاى – ػاصهاى تْشُ ٍسی اًشطی ایشاى (ػاتا )
تْشاى – ًَس گؼتش
خشاػاى سضَی – ؿؼاع تَع
خشاػاى سضَی – الهپ افشٍؽ
خَصػتاى – افشٍؽ افشٍص خٌَب
قن  -آسیا ًَسؿکَُ
قن  -ؿة کْشتا
گیالى  -پاسع ؿْاب
گیالى – ًیشٍ هْاس الثشص
هشکضی -ؿشکت ػضیض هحوذی
هشکضی – ؿْاب تَؿِ
هشکضی – الهپ ًَس

شماره
ردیف

وام کاالی مشمول

استاودارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم
اجباری

تاریخ اعالم اجباری

تعداد

آخریه تجدیدوظر/

آزمایشگاه

اصالحیه

تأیید شده

تاالػت الهپ ّای فلَسػٌت  -هـخصات
7

فٌي ٍ سٍؽ آصهَى تؼییي هؼیاس هصشف

10759

81/03/05

6

88/09/01

اًشطی ٍ دػتَسالؼول تشچؼة اًشطی

ٍػایل تشٍدتي خاًگي (یخچال  -فشیضس ٍ
یخچال فشیضس )  -تؼییي هؼیاس هصشف
اًشطی ٍ دػتَسالؼول تش چؼة اًشطی
8

(تا ؿواسُ خذیذ  14577اص )91/07/01

(اػتاًذاسد  4853-2دس ػال  91تاطل

14577

91/05/01

91/07/01

ؿذُ اػت).

13

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

اصفْاى -ؿشکت صٌایغ الکتشیکي پاسهیغ
اسٍهیِ  -ساها الکتشیک
الثشص -آسؽ تشاًغ
الثشص – ساها پاسػیاى
کشهاًـاُ -تؼاًٍي ( 237تاالػت کاٍُ)
تْشاى – تٌْام الکتشًٍیک گؼتش
آرستایداى ؿشقي -داًؾ کٌتشل فشدا
آرستایداى ؿشقي -هیٌا آسیا داًؾ ػٌْذ
اصفْاى -ؿشکت آتیِ ػاص صٌؼت ػپاّاى
الثشص -آصهَى دقیق کَؿا
تَؿْش -ؿشکت استثاطات ًَیي گؼتش ػیشاف
الثشص -پظٍّـگاُ اػتاًذاسد
تْشاى -ؿشکت آسٍیي آصهای ػشهذ
تْشاى  -ؿشکت فشاهدشیاى دادُ پشداص
چْاس هحال ٍ تختیاسی -ؿشکت تشفاب
خشاػاى سضَی -آصهایـگاُ الکتشٍ اػتیل
خَصػتاى -هذیشیت کیفیت خٌَب
کشهاى -هدوَػِ آصهایـگاُ ّای ؿشکت صٌایغ گلذیشاى (آصهایـگاُ ػیشخاى)
تَؿْش  -هؼیاسػاصاى ػثض لیاى
هاصًذساى -ؿشکت تشدًا

صفحِ  4اص 14

شماره
ردیف

وام کاالی مشمول

استاودارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم
اجباری

9

آخریه تجدیدوظر/

آزمایشگاه

اصالحیه

تأیید شده

( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

اصفْاى -کاٍُ کَیش
الثشص -پظٍّـگاُ اػتاًذاسد

کَلش آتي خاًگي  -هـخصات فٌي ٍ سٍؽ
آصهَى تؼییي هؼیاس هصشف اًشطی ٍ

تاریخ اعالم اجباری

تعداد

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

4910-2

88/10/01

87/08/20

دػتَس الؼول تش چؼة اًشطی

7

)تدذیذًظش اٍل(

چْاس هحال ٍ تختیاسی -ؿشکت تشفاب
خشاػاى سضَی -هـْذ دٍام
اصفْاى  -لَسذ
قضٍیي -ؿشکت ػپْش الکتشیک
آرستایداى ؿشقي -ؿشکت هْشاصل
تْشاى -ػاصهاى ػاصهاى تْشُ ٍسی اًشطی ایشاى (ػاتا )

کَلشگاصی ٍ یا پوپ گشها اص ًَع اتاقي
10

تذٍى کاًال(ػشد ٍ یا ػشد ٍ گشم ) -
سٍؽ اًذاصُ گیشی هصشف اًشطی ٍ

6016-2

82/07/29

6

83/07/01

دػتَسالؼول تشچؼة اًشطی

کشهاًـاُ -ؿشکت تؼتاى ػشهای غشب
گیالى ً -یشٍ هْاس الثشص
تَؿْش ً -یشٍ گؼتش لیاى
ّشهضگاى -اداسُ اػتاًذاسد ّشهضگاى

کَلشّای گاصی ٍ یا پوپ ّای گشها دٍ

آرستایداى ؿشقي -ؿشکت هْشاصل

تکِ (اػپلیت )ػشد ٍ یا ػشد ٍ گشم (تذٍى

تْشاى -ػاصهاى ػاصهاى تْشُ ٍسی اًشطی ایشاى (ػاتا )

 11کاًال) هـخصات فٌي ٍ سٍؽ آصهَى

10638

87/02/22

5

88/10/01

کشهاًـاُ -ؿشکت تؼتاى ػشهای غشب

تؼییي هؼیاس هصشف اًشطی ٍ دػتَس الؼول

تَؿْش ً -یشٍ گؼتش لیاى

تش چؼة اًشطی

گیالى ً -یشٍ هْاس الثشص

صفحِ  5اص 14

شماره
ردیف

وام کاالی مشمول

استاودارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم
اجباری

تاریخ اعالم اجباری

تعداد

آخریه تجدیدوظر/

آزمایشگاه

اصالحیه

تأیید شده

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

تادصى ّا اص ظشفیت 170تا  3500هتش
12

هکؼة تش ػاػت هـخصات فٌي ٍ سٍؽ
آصهَى تؼییي هؼیاس هصشف اًشطی ٍ

10634

81/03/05

1

89/10/01

دػتَس الؼول تش چؼة اًشطی
13

ػواٍس ّای تشقي خاًگي ٍ هـاتِ -
هؼیاسّا ٍ هـخصات فٌي هصشف اًشطی

7875

79/05/11

4

90/05/01

تخاسی ّای تشقي خاًگي ٍ هـاتِ -
 14هؼیاسّا ٍ هـخصات فٌي هصشف اًشطی ٍ

7342-2

80/02/31

3

90/05/01

تش چؼة اًشطی
93/09/01

خاسٍی تشقي خاًگي  -هـخصات فٌي ٍ
 15سٍؽ آصهَى تؼییي هؼیاس هصشف اًشطی ٍ

10672

86/05/09

91/12/01

دػتَس الؼول تشخؼة اًشطی

5
(داسای اصالحیِ ؿواسُ )1

کاتیي ّای تشٍدتي ٍیتشیٌي -هـخصات
 16فٌي ٍ سٍؽ آصهَى تؼییي هؼیاس هصشف

10637

86/02/23

3

91/06/01

اًشطی ٍ دػتَس الؼول تشچؼة اًشطی

صفحِ  6اص 14

تْشاى -ػاصهاى پظٍّـْای ػلوي ٍ صٌؼتي ایشاى ( آصهایـگاُ تؼت في )
تْشاى – فشا هدشیاى دادُ پشداص
تْشاى -ؿشکت آسٍیي آصهای ػشهذ
الثشص -آصهایـگاُ آصهَى دقیق کَؿا
خَصػتاى – هذیشیت کیفیت خٌَب
تَؿْش -ؿشکت استثاطات ًَیي گؼتش ػیشاف
الثشص -آصهایـگاُ آصهَى دقیق کَؿا
تَؿْش  -هؼیاسػاصاى ػثض لیاى
خَصػتاى -هذیشیت کیفیت خٌَب
اصفْاى -ؿشکت آسًیکا کاٍؽ ػاى
تَؿْش -ؿشکت استثاطات ًَیي گؼتش ػیشاف
تْشاى – فشا هدشیاى دادُ پشداص
تْشاى -هدوَػِ آصهایـگاُ ّای ؿشکت صٌایغ گلذیشاى (آصهایـگاُ تْشاى)
تَؿْش  -هؼیاسػاصاى ػثض لیاى
خَصػتاى -هذیشیت کیفیت خٌَب
تْشاى -ؿشکت آسٍیي آصهای ػشهذ
اصفْاى -ػشد آصهای ػپاّاى
خشاػاى سضَی -آصهایـگاُ الکتشٍ اػتیل

شماره
ردیف

وام کاالی مشمول

استاودارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم
اجباری

تاریخ اعالم اجباری

تعداد

آخریه تجدیدوظر/

آزمایشگاه

اصالحیه

تأیید شده

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

تَؿْش -ؿاخِ صیتَى لیاى
تَؿْشً -یشٍ گؼتش لیاى
94/01/01

تدْیضات اداسی -سایاًِ ّا -تؼییي هؼیاس
17

هصشف اًشطی ٍ دػتَسالؼول تشچؼة

تْشاى-هشکض تحقیقات صٌایغ اًفَسهاتیک ،آصهایـگاُ صٌؼتي پشًذ

10641-1

86/09/27

88/12/01

(خایگضیي اػتاًذاسد

اًشطی

)10641

تدْیضات اداسی -صفحِ ّای ًوایؾ-

94/01/01

7

تْشاى  -ؿشکت هیضاى گؼتش سایاًِ
تْشاى  -آصهایـگاُ ػاهاًِ ّای الکتشًٍیکي ٍ َّؿوٌذ هشکض پذافٌذ غیش ػاهل
خَصػتاى – هذیشیت کیفیت خٌَب
ّشهضگاى – اداسُ اػتاًذاسد ّشهضگاى
تَؿْش -ؿاخِ صیتَى لیاى
تَؿْشً -یشٍ گؼتش لیاى

 18تؼییي هؼیاس هصشف اًشطی ٍ دػتَسالؼول
تشچؼة اًشطی

10641-2

86/09/27

88/12/01

(خایگضیي اػتاًذاسد
)10641

تْشاى-هشکض تحقیقات صٌایغ اًفَسهاتیک ،آصهایـگاُ صٌؼتي پشًذ
7

تْشاى  -ؿشکت هیضاى گؼتش سایاًِ
تْشاى  -آصهایـگاُ ػاهاًِ ّای الکتشًٍیکي ٍ َّؿوٌذ هشکض پذافٌذ غیش ػاهل
خَصػتاى – هذیشیت کیفیت خٌَب
ّشهضگاى – اداسُ اػتاًذاسد ّشهضگاى

صفحِ  7اص 14

شماره
ردیف

وام کاالی مشمول

استاودارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم
اجباری

تاریخ اعالم اجباری

تعداد

آخریه تجدیدوظر/

آزمایشگاه

اصالحیه

تأیید شده

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

تَؿْش -ؿاخِ صیتَى لیاى
تَؿْشً -یشٍ گؼتش لیاى
تدْیضات اداسی -هٌاتغ تغزیِ خاسخي تک
19

ٍلتاط  - AC-DC ، AC-ACتؼییي
هؼیاس هصشف اًشطی ٍ دػتَسالؼول

تْشاى-هشکض تحقیقات صٌایغ اًفَسهاتیک ،آصهایـگاُ صٌؼتي پشًذ

94/01/01
10641-3

86/09/27

88/12/01

(خایگضیي اػتاًذاسد
)10641

7

تْشاى  -ؿشکت هیضاى گؼتش سایاًِ
تْشاى  -آصهایـگاُ ػاهاًِ ّای الکتشًٍیکي ٍ َّؿوٌذ هشکض پذافٌذ غیش ػاهل

تشچؼة اًشطی

خَصػتاى – هذیشیت کیفیت خٌَب
ّشهضگاى – اداسُ اػتاًذاسد ّشهضگاى

تدْیضات اداسی -تدْیضات تصَیشپشداصی-
 20تؼییي هؼیاس هصشف اًشطی ٍ دػتَسالؼول
تشچؼة اًشطی

94/01/01
10641-4

86/09/27

88/12/01

(خایگضیي اػتاًذاسد
)10641

صفحِ  8اص 14

7

تَؿْش -ؿاخِ صیتَى لیاى
تَؿْشً -یشٍ گؼتش لیاى
تْشاى-هشکض تحقیقات صٌایغ اًفَسهاتیک ،آصهایـگاُ صٌؼتي پشًذ
تْشاى  -ؿشکت هیضاى گؼتش سایاًِ
تْشاى  -آصهایـگاُ ػاهاًِ ّای الکتشًٍیکي ٍ َّؿوٌذ هشکض پذافٌذ غیش ػاهل
خَصػتاى – هذیشیت کیفیت خٌَب
ّشهضگاى – اداسُ اػتاًذاسد ّشهضگاى

شماره
ردیف

وام کاالی مشمول

استاودارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم
اجباری

تاریخ اعالم اجباری

تعداد

آخریه تجدیدوظر/

آزمایشگاه

اصالحیه

تأیید شده

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

تؼییي هؼیاس تلفات تشاًؼفَسهاتَسّای
ؿثکِ تَصیغ سٍغٌي ػِ فاص KVAت25
تا  25000kVAتا تیـیٌِ ٍلتاط تدْیضات
 21تا  36kVتا فشکاًغ ٍ 50Hz

13368

89/02/07

1

91/07/01

صًداى -ؿشکت تَصیغ ایشاى تشاًؼفَ صًگاى

دػتَسالؼول تاییذیِ اًشطی -قؼوت ا-
الضاهات کلي ٍ الضاهات تشاًؼفَسهاتَسی تا
تیـیٌِ ٍلتاظ تدْیضات  ٍ 24Kvکوتش

کوپشػَسّای ّشهتیک خاًگي -
22

هـخصات فٌي ٍ سٍؽ آصهَى تؼییي
هؼیاس هصشف اًشطی ٍ دػتَس الؼول

10639

86/12/13

1

92/01/01

تشچؼة اًشطی

صفحِ  9اص 14

تَؿْش  -ػیشاف آصهَى لیاى

شماره
ردیف

وام کاالی مشمول

استاودارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم
اجباری

تاریخ اعالم اجباری

تعداد

آخریه تجدیدوظر/

آزمایشگاه

اصالحیه

تأیید شده

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

آرستایداى ؿشقي -آصهایـگاُ اداسُ اػتاًذاسد
آرستایداى ؿشقي -ؿشکت داًؾ کٌتشل فشدا
آرستایداى ؿشقي -ؿشکت هیٌا آسیا داًؾ ػٌْذ
اصفْاى -ؿشکت لَسذ
الثشص -ؿشکت ًیک کاال

تخاسی گاص ػَص دٍدکؾ داس  -هـخصات
 23فٌي ٍ سٍؽ تؼییي هؼیاس هصشف اًشطی ٍ

1220-2

88/06/02

11

83/01/01

دػتَسالؼول تش چؼة اًشطی

الثشص -پظٍّـگاُ اػتاًذاسد
چْاس هحال ٍ تختیاسی -ؿشکت تشفاب
خشاػاى سضَی -آصهایـگاُ اداسُ اػتاًذاسد
خشاػاى سضَی -ؿشکت خْاى افشٍص
خشاػاى سضَی – ؿشکت هـْذ دٍام
خشاػاى سضَی – ؿشکت هشٍاسیذ ػَص
اصفْاى -آصهایـگاُ لَسذ

آتگشهکي فَسی گاص ػَص  -هـخصات فٌي
 ٍ 24سٍؽ تؼییي هؼیاس هصشف اًشطی ٍ

1828-2

88/06/08

4

83/01/01

الثشص -پظٍّـگاُ اػتاًذاسد
خشاػاى سضَی -آصهایـگاُ اداسُ اػتاًذاسد

دػتَس الؼول تش چؼة اًشطی

هشکضی -تَتاى

صفحِ  10اص 14

شماره
ردیف

وام کاالی مشمول

استاودارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم
اجباری

25

هؼیاس اًتـاس دی اکؼیذ کشتي ٍ

آخریه تجدیدوظر/

آزمایشگاه

اصالحیه

تأیید شده

4241-2

90/11/11

تدذیذ ًظش ػَم

3

دػتَسالؼول تشچؼة اًشطی

26

هَتَس ػیکلت ّا -تؼییي هؼیاس هصشف
ػَخت ٍ دػتَسالؼول تش چؼة اًشطی

27

هصشف اًشطی ٍ دػتَس الؼول تاییذیِ

الثشص – ؿشکت تاصسػي کیفیت ٍ اػتاًذاسد ایشاى

94/12/01
6626-2

2

91/02/12

تْشاى -هشکض آصهَى تَاى ػاصاى ایشاى

تدذیذًظش پٌدن

اصفْاى  -ؿشکت لَسذ
7268-2

88/07/07

2

89/10/01

الثشص -پظٍّـگاُ اػتاًذاسد

اًشطی
دیگ ّای تخاس  -هـخصات فٌي ٍ سٍؽ
28

آصهَى تؼییي هؼیاس هصشف اًشطی ٍ
دػتَسالؼول تشچؼة اًشطی

تْشاى -ؿشکت تحقیق ،طشاحي ٍ تَلیذ هَتَس ایشاى خَدسٍ (ایپکَ)
تْشاى – هشکض تحقیقات ػایپا

تخاسی گاصػَص تذٍى دٍدکؾ -
هـخصات فٌي  ٍ -سٍؽ تؼییي هؼیاس

( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

الثشص – ؿشکت تاصسػي کیفیت ٍ اػتاًذاسد ایشاى

94/10/01

خَدسٍّای ػثک (تٌضیٌي ،دیضلي ٍ
دٍگاًِ ػَص) -هصشف ػَخت ،تؼییي

تاریخ اعالم اجباری

تعداد

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

94/06/01
13782

90/05/11

1

91/07/01
(اصالحیِ ؿواسُ )1

صفحِ  11اص 14

آرستایداى ؿشقي  -پَیا پشتَ تثشیض (ؿشکت تاصسػي فٌي)

شماره
ردیف

وام کاالی مشمول

استاودارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم
اجباری

تاریخ اعالم اجباری

تعداد

آخریه تجدیدوظر/

آزمایشگاه

اصالحیه

تأیید شده

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

آرستایداى ؿشقي -ؿشکت پاک تاب آرس
آرستایداى ؿشقي -ؿشکت پَیا پشداص آصهَى
الثشص -آصهایـگاُ هْش صٌؼت اسهغاى

ٍػایل پخت ٍ پض گاصػَص خاًگي -تؼییي
29

هؼیاس هصشف اًشطی ٍ دػتَسالؼول تش

14628

90/05/11

7

92/02/01

چؼة اًشطی

تْشاى -ؿشکت آسیا آصهایـگاُ لَاصم خاًگي ًَس
تْشاى -ؿشکت آسپاى پظٍّؾ آسٍیي
اصفْاى  -لَسذ
خشاػاى سضَی -ؿشکت خْاى افشٍص
اصفْاى -ؿشکت گیتي پؼٌذ

پکیح ّای گاصػَص گشهایؾ هشکضی تا
30

تَاى ٍسٍدی اػوي حذاکثش  70کیلٍَات
– تؼییي هؼیاس هصشف اًشطی ٍ دػتَس

14629

91/03/08

4

92/02/01

تْشاى -ؿشکت تَتاى

الؼول تشچؼة اًشطی

گیالى -ؿشکت ایشاى سادیاتَس

سادیاتَسّای فَالدی ٍ آلَهیٌیَهي -تؼییي
 31هؼیاس هصشف اًشطی ٍ دػتَسالؼول

اصفْاى  -ؿشکت لَسذ

تْشاى – آصهایـگاُ آلفام
14735

91/07/19

2

92/02/01

گیالى -ؿشکت ایشاى سادیاتَس

تشچؼة اًشطی

صفحِ  12اص 14

شماره
ردیف

وام کاالی مشمول

استاودارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم
اجباری

تاریخ اعالم اجباری

تعداد

آخریه تجدیدوظر/

آزمایشگاه

اصالحیه

تأیید شده

32

سٍؽ ّای آصهَى هصشف اًشطی ٍ

1219-2

82/11/05

12

1

آرستایداى ؿشقي -آصهایـگاُ ایذم (ؿشکت تَلیذ هَتَسّای دیضل ایشاى)

2

تْشاى-هشکض تحقیقات صٌایغ اًفَسهاتیک ،آصهایـگاُ صٌؼتي پشًذ
تْشاى -هدوَػِ آصهایـگاُ ّای ؿشکت صٌایغ گلذیشاى (آصهایـگاُ تْشاى)

دػتَسالؼول تشچؼة اًشطی

33
34

هَتَسّای دیضلي خَدسٍّای ػٌگیي ٍ
ًیوِ ػٌگیي ٍ هاؿیي آالت ساّؼاصی،
تلَیضیَى -تؼییي هؼیاس هصشف اًشطی ٍ
دػتَسالؼول تشچؼة اًشطی

8361

89/12/25

94/10/01

16495

91/12/22

95/01/01

94/10/01
(تدذیذ ًظش دٍم)

صفحِ  13اص 14

( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

آرستایداى ؿشقي -آصهایـگاُ اداسُ اػتاًذاسد
آرستایداى ؿشقي -ؿشکت پاک تاب آرس
اصفْاى -ؿشکت لَسذ
اصفْاى -ؿشکت ایشاى گشها
الثشص  -آصهایـگاُ اداسُ اػتاًذاسد
الثشص -ؿشکت آسیا آصهایـگاُ لَاصم خاًگي ًَس
الثشص -پظٍّـگاُ اػتاًذاسد
تْشاى – ؿشکت تَتاى
چْاسهحال ٍ تختیاسی – ؿشکت تشفاب
خشاػاى سضَی -آصهایـگاُ اداسُ اػتاًذاسد
خشاػاى سضَی – هـْذ دٍام
هاصًذساى -ؿشکت هیالى گاص

آتگشهکي گاص ػَص هخضًذاسٍ -یظگیْا ٍ
93/04/01

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

شماره
ردیف

وام کاالی مشمول

استاودارد
ملی ایران

تاریخ تصویب

تاریخ اعالم
اجباری

تاریخ اعالم اجباری

تعداد

آخریه تجدیدوظر/

آزمایشگاه

اصالحیه

تأیید شده

صفحِ  14اص 14

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

