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  بسمه تعالي

  1396سال استاندارد اجباري  رعايت مقررات فهرست كاالهاي وارداتي مشمول
قانون اصالح قوانين و مقررات سازمان ملي  6ذيل ماده 2مجلس  شوراي اسالمي ، مفاد تبصره  5/3/1389قانون ارتقاء كيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب  3و 2در اجراي مفاد ماده   

به كشور بايد به قطعات خودرويي وكاالهاي مصوب شورايعالي استاندارد وارداتي و همچنين مصوبات شورايعالي استاندارد ، كيفيت كليه كاالهاي صنعتي ، خودروها ، 1371استاندارد ايران مصوب سال 
  تاييد سازمان ملي استاندارد ايران برسد.

  شد.باتر از استانداردهاي مورد قبول يا ضوابط فني اعالم شده از طرف سازمان ، ممنوع مي توزيع و فروش اينگونه كاالها باكيفيت پايين  تمركز، لذا واردات ،   -
از سازمان ملي استاندارد ايران مي گردد.) COC )Certificate of Conformityورود كاالهاي مشمول اجراي مقررات استاندارد اجباري به كشور موكول به اخذ گواهينامه ارزيابي انطباق  -

  تذكر :

 14،  12،  11،  9بر اساس مواد  وفق مقررات و وده و چنانچه الزامات قانوني را مراعات ننمايند واردكنندگان كاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري ملزم به رعايت مقررات مربوطه ب
  .با آنها برخورد مي گرددقانون اصالح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران 

  :يادآوري 

فهرست ، مشمول اجراي مقررات استاندارد اجباري مي باشند.اين  ت و واردات در كليه كاالهاي متناظر با شماره تعرفه هاي گمركي استخراج شده از كتاب مقررات صادرا -1

  باشند.آورده شده است(در ستون نوع كاال)، فقط كاالهاي ذكر شده، مشمول  اجراي مقررات استاندارد اجباري مي *در بعضي از شماره تعرفه ها كه جلوي نام كاالها عالمت  : 1تبصره 
   اجراي مقررات استاندارد اجباري مي باشد. مشمول شود باز اظهار ديگري تعرفه اساس كاال بر دليلي هر به اي، مشمول اجراي مقررات استاندارد اجباري باشد،كه كااليي در شماره تعرفهدر صورتي  : 2تبصره 

نجام فرايند ارزيابي انطباق اقدام نمايند و به گمرك مربوطه اعالم نمايند كاالي ارجاعي مشمول رعايت مقررات مكلفند پس از تعيين ماهيت بر اساس طبقه كااليي نسبت به ا استاندارد در اين حالت ، ادارات كل - 
  در صورت صالحديد اقدامات الزم بعدي جهت اصالح تعرفه صورت پذيرد.    تا استاندارد اجباري مي باشد

مشمول اجراي مقررات استاندارد مي باشند و در صورتي كه كاال در هر تعرفه ديگري (از جمله تعرفه هاي مربوط به  68138100و  68132000هاي موتوري با شماره تعرفه  نقليه وسايل براي ترمز انواع لنت مثال :
مشمول استاندارد اجباري مي  موتوري نقليه وسايل ترمز لنت د، انواعموتوري) اظهار گردد حتي اگر تعرفه اظهاري در فهرست كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري قرار نداشته باش نقليه اجزاء و قطعات وسايل

  .باشند
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د ز، گاز كربنيك، هالو كربن ها و ...) مورفقط گازهاي خنك كننده ( گازهاي مبرد) مورد مصرف در محصوالت تهويه مطبوع و يخچالها و انواع مواد اطفاء حريق ( از قبيل پودر، كف، گا  29فصل از   : 3تبصره 
  باشند.مصرف در كپسولهاي آتش نشاني مشمول اجراي مقررات استاندارد اجباري مي

  باشند.مشمول اجراي مقررات استاندارد اجباري براي واردات مي هاكنسروهاي مواد غذايي و كمپوتانواع  :  4تبصره 
  باشند.مشمول  اجراي مقررات استاندارد اجباري نميديزلي آنها) ماشين هاي راه سازي و معدني و قطعات يدكي آنها (به استثناء موتورهاي  :5تبصره 
  منظور از خودرو انواع سواري، وانت، اتوبوس، ميني بوس، كاميون، كشنده( تريلر و لوكوموتيو) و موتورسيكلت مي باشد. : 6تبصره 


  ) صادر و ارائه گردد. COI )Certificate of Inspectionازرسي و توســط شركت هاي بازرسي براي آنها گواهينامه ، الزاماً بايد در مبداء بمي باشند  "غير قابل آزمون  "كاالهايي كه در داخل كشور - 2
داء بازرسي و توســط شركت هاي مي باشند ، به منظور جلوگيري از رسوب كاال در گمركات كشور و افزايش رتبه كشور در تجارت فرامرزي بهتر است در مب "مدت زمان آزمون آنها طوالني  "براي كاالهايي كه - 3

 ) صادر و ارائه گردد. COI )Certificate of Inspectionبازرسي براي آنها گواهينامه 
مشخص شده  (*) ستاره قرمزتوضيح يا  در مقابل هر كاال در فهرست كاالهاي مشمول استاندارد اجباري براي واردات با  ( غير قابل آزمون و مدت آزمون طوالني )فوق الذكر  3و  2كاالهاي مشمول بندهاي  - 4

  است.
عالوه بر رعايت استاندارد مورد قبول مرتبط، ملزم به رعايت معيار و مشخصات فني مصرف انرژي بوده و  ،"نصب بر چسب انرژي"اقالم نامبرده در فهرست كاالهاي مشمول مقررات اجراي استاندارد اجباري  - 5

 بايستي داراي برچسب انرژي باشند.
  :  تبصره 

ون حك لوگوي سازمان ملي استاندارد ايران در آن برچسب انرژي جزء  نشانه گذاري كاال محسوب مي شود و بايد بر روي كاال نصب شود (برچسب انرژي بايد بر اساس استاندارد ملي مربوطه و بد  - الف                
  باشد).

               ممنوع مي باشد.   Bپايين تر از ده در فهرست مذكور  با رتبه انرژي واردات لوازم و تجهيزات برقي مشخص ش - ب                

  نبايد بيشتر از يك سال از زمان توليد آنها گذشته باشد اداره كل استاندارد استان، در تايرهاي خودرو پذيرش و ثبت اظهارنامههنگام  - 6
  .باقي مانده باشداز مدت اعتبار مصرف آنها ( از تاريخ توليد تا تاريخ انقضاء)  يك دوم بايد حداقل ،كل استاندارد استاندر اداره مواد اوليه غذايي هنگام پذيرش و ثبت اظهارنامه  - 7
(محصول غذايي فرايند شده  باشد مانده باقي كاال مصرف اعتبار از مدتدو سوم  حداقل بايد ، استان استاندارد كل اداره در )finished productغذايي فرايند شده (  محصول اظهارنامه ثبت و پذيرش هنگام - 8

  .كااليي است كه به عنوان محصول نهايي و آماده مصرف وارد كشور شده و به طور مستقيم در سطح عرضه توزيع مي گردد)،
وزارت صنعت، معدن و  8/4/1396مورخ  83372/60(طبق بخشنامه شماره  آنها گذشته باشداز زمان توليد  چهار ماهدر اداره كل استاندارد استان، نبايد بيشتر از  باطري خودروهنگام پذيرش و ثبت اظهارنامه  - 9

 تجارت).
اعتبار مدت از  سوم دو ، بايد حداقل 9و  8و  7و  6به غير از كاالهاي مذكور در بندهاي  كاالهايي كه مدت زمان انقضاي مصرف دارندساير   برايهنگام پذيرش و ثبت اظهارنامه در اداره كل استاندارد استان   - 10

 .باقي مانده باشد آنهامصرف 



۴ 
 

، پس از طرح در كميته فني استاني و طي تشريفات باشدداشته  ، 10و  9و  8و  7و  6در بند هاي  با مدت زمان مقرر "مدت زمان ماندگاري"درصد  5در صورتي كه زمان ماندگاري باقيمانده اختالفي كمتر از : 1تبصره 
  يابي انطباق صورت مي پذيرد.مربوطه ، قرآيند ارز

ارج از حيطه و اختيار واردكننده باشد و مدت زمان مناسب تا زمان چنانچه فاصله بين تاريخ قبض انبار، تاريخ اظهار و ارجاع اظهارنامه به اداره كل استاندارد طوالني بوده و طوالني شدن فرآيند مذكور خ :2تبصره 
بررسي و  وارداتي  صادراتي و دفتر ارزيابي كيفيت كاالهاي درزماني مذكور وجود داشته باشد، موضوع  محدودهتوزيع و فروش در  و يا وفق دستورالعمل هاي درون سازماني جهت هبر اساس استانداردهاي مربوط انقضاء 

  نتيجه به اداره كل اعالم مي گردد.
 مجاز مي باشد. 623اره فقط در صورت انطباق با استاندارد ملي ايران به شم چاي سياهواردات   - 11

 مجاز مي باشد. 1446فقط در صورت انطباق با استاندارد ملي ايران به شماره  روغن زيتونواردات   - 12

 انجام مي شود. 12968فقط بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره  فلزات سنگين گندمآزمون  - 13

 .انجام مي شود 5925 فقط بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره مايكوتوكسين هاآزمون  - 14
 ) ارائه گردد.COI بايد گواهي بازرسي مبداء ( آنتي اكسيدان در انواع روغن خوراكيجهت آزمونهاي  - 15
 آزمون ويژگي ها در مواد غذايي شامل آزمونهاي فيزيكي، شيميايي، ميكروبي، بسته بندي و بيولوژي مي باشد. - 16
از تاريخ ياد اندارد اجباري تمشمول مقررات اس مستعمل كاالهاي و ورود دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران از ثبت سفارش 17/7/95مورخ  44253/210/95شماره بر اساس بخشنامه  - 17

 .آيدبعمل مي ممانعتشده 
، ارزيابي انطباق انجام هستند اي مجوزهاي موردي مصوب هيئت محترم وزيران يا دار احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور قانون 30 ماده ـث  بند مجوز داراي كه مستعمل  خودروهاي خصوص در - 18

  مي گردد.
در  ( منضم به گزارش بازرسي حين ساخت) گواهينامه بازرسيارائه  ،ر حين ساخت مورد بازرسي قرار گيرندبايد د )و ...  هاي آب گرمهاي بخار و ديگ(از قبيل ديگمخازن تحت فشار برخي از نظر به اينكه - 19

گواهينامه ،مخرب ، توصيه مي گردد  هايآزمون نيز به دليل انجام   )، سيلندرهاي گاز اكسيژن و ...(از قبيل سيلندرهاي آتش خاموش كن تحت فشار ساير مخازنو براي  براي آنها الزامي مي باشد مبداء
 . گردد ارائه و دريافت در مبداء بازرسي

 هم آزمون گردند. ايمني الكتريكيابزارهاي برقي دستي بايد از نظر وسايل برقي خانگي و انواع لوازم و   - 20

  مجاز مي باشد. 635-1و مشابه در صورت انطباق با استاندارد ملي ايران به شماره  پريزها و دو شاخه ها براي مصارف خانگيواردات  - 21
 نمي انجام آنها انطباق ارزيابي رند، فرايندمطابقت ندا هرتز) 50ولت و فركانس  220خصات شبكه برق ايران (ولتاژ كه با مش كاالي انفورماتيك اداري و لوازم برقي خانگي به دليل ممنوعيت واردات  - 22

 گردد.

، فرايند )16/03/1391ك مورخ  48065/ت 50064ره مجلس شوراي اسالمي (موضوع ابالغيه شما 9/3/1391مصوب مورخ  بر اساس قانون وات 40اي باالي هاي التهابي رشتهالمپواردات به دليل ممنوعيت   - 23
 ارزيابي انطباق آنها انجام نمي گردد.

 ، ادارات كل با استناد به بخشنامه هاي ذكر شده پرونده را به گمرك عودت مي دهند.23و  22و  21در صورت عدم رعايت بندهاي  توضيح:



٣۴ 
 

  5     هاي قيفي ها، از جمله كيسه ـ ساير كيسه 48194000

  5     *محفظه هاي بسته بنديـ ساير  48195000

 هاويژگي  4     پيله كرم ابريشم مناسب براي باز كردن 50010000  پيله كرم ابريشم مناسب براي باز كردن  135

 هاويژگي  4     ابريشم خام (نتابيده) 50020000  ابريشم خام (نتابيده)  136

 هاويژگي  4      ـ ـ ـ ساير 50040090  نخ ابريشم  137

  4     شده ـ ـ پشم چيده 51011100  نزده شانه و نشده حالجي پشم،  138

 هاويژگي

  4     ـ ـ ساير 51011900

  4     شدهـ ـ پشم چيده 51012100

  4     ـ ـ ساير 51012900

  4     شده ـ كربونيزه 51013000

 شانه نشده يا حالجي حيوان، زبر نرم(كرك) يا موي
 نزده

  4     ـ ـ از بز كشميري 51021100

 هاويژگي   4     ـ ـ ساير 51021900

  4      موي زبر حيوانـ  51022000

 شده يا حالجي حيوان، زبر نرم(كرك) يا موي پشم،  139
توده  صورت به زده شانه پشم جمله (از زده شانه

«Fragments» (  
 

  4     شدهـ پشم حالجي 51051000

 هاويژگي

  4     »زده به صورت تودهپشم شانه«ـ ـ  51052100

  4     ـ ـ ساير 51052900

  4     ـ ـ از بز كشميري 51053100

  4     ـ ساير ـ 51053900
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  4     درصد وزني پشم 85ـ داراي حداقل  51061000 نخ از پشم حالجي شده، آماده نشده براي خرده فروشي  140
 هاويژگي

  4     درصد وزني پشم  ـ داراي كمتر از 85 51062000

  4     درصد وزني پشم85ـ داراي حداقل 51071000 نخ از پشم شانه زده، آماده نشده براي خرده فروشي  141

 هاويژگي   4     متريك60ـ ـ ـ با نمره باالتر از 51072010

  4     ـ ـ ـ ساير 51072090

زده)  شانه شده يا نرم(كرك) حيوان(حالجي نخ از موي  142
 ، آماده نشده براي خرده فروشي

  4     ـ حالجي شده 51081000
 هاويژگي

  4     زده ـ شانه 51082000

م(كرك) حيوان، آماده شده براي نر نخ از پشم يا از موي  143
 خرده فروشي

  4     درصد وزني پشم يا موي نرم (كرك) حيوان85ـ داراي حداقل 51091000
 هاويژگي

  4     ـ ساير 51099000

 يا ازموي شده حالجي پشم از پودباف و تار هاي پارچه  144
  .حيوان شده حالجي )كرك(نرم

ندارد مورد توضيح : در صورتي كه براي پارچه ها، استا
قبولي وجود نداشته باشد، آزمون ويژگيها بر  اساس 
ضوابط فني كه از طرف اين سازمان اعالم شده است، 

 انجام مي شود.

  4     ـ ـ ساير 51111900

 هاويژگي

 هاويژگي  4     *پنبه هيدروفيل 52030000 پنبه هيدروفيل  145

 حداقل داراي كه پنبه، از باف پود و تار هاي پارچه  146
 آنها از مربع متر هر وزن و بوده، پنبه وزني درصد 85

  .نباشد بيشتر گرم 200

استاندارد  ،توضيح : در صورتي كه براي پارچه ها
مورد قبولي وجود نداشته باشد، آزمون ويژگيها بر  
اساس ضوابط فني كه از طرف اين سازمان اعالم 

  4     گرم 100ر متر مربع حداكثر ـ ـ ساده باف، به وزن ه 52082100

 هاويژگي

  4     گرم 100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بيش از  52082200

  4     ـ ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي مورب باف 52082300

  4     هاـ ـ ساير پارچه 52082900
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  4     گرم 100داكثر باف، به وزن هر متر مربع ح ـ ـ ساده 52083100 شده است، انجام مي شود.

  4     گرم100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بيش از 52083200

 هاويژگي

  4     ـ ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي مورب باف 52083300

  4     هاـ ـ ساير پارچه 52083900

  4     مگر100باف، به وزن هر متر مربع حداكثر ـ ـ ساده 52084100

  4     سايرـ ـ  52084290

  4     ساير پارچه  ـ ـ 52084900

  4     گرم100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بيش از 52085200

  4     هاـ ـ ساير پارچه 52085900

 حداقل داراي كه پنبه، از باف پود و تار هاي پارچه  147
آنها  مربع متر هر وزن و بوده پنبه وزني درصد 85
 .باشد گرم 200 از بيش

  4     ـ ـ ساده باف 52091100

 هاويژگي

  4     باف، همچنين جناغي مورب بافـ ـ سه نخ يا چهارنخ جناغي 52091200

  4      ها ـ ـ ساير پارچه 52091900

  4     ـ ـ ساده باف 52092100

  4     مورب بافباف، همچنين جناغيـ ـ سه نخ يا چهارنخ جناغي 52092200

  4     سفيد شدههاـ ـ ساير پارچه 52092900

  4     ـ ـ ساده باف 52093100

  4     ـ ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي مورب باف 52093200

  4     رنگرزي شده ها ـ ـ ساير پارچه 52093900
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  4     ـ ـ ساده باف 52094100

  Denim«(     4دنيم («هاي موسوم به ـ ـ پارچه 52094200

باف، همچنين جناغي  هاي سه نخ يا چهارنخ جناغي ـ ـ ساير پارچه 52094300
 مورب باف

    4  

 هاويژگي

  4     از نخ هاي رنگي ها ـ ـ ساير پارچه 52094900

  4     ـ ـ ساده باف 52095100

  4     ن جناغي مورب بافباف، همچنيـ ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي 52095200

  4     چاپ شدههاـ ـ ساير پارچه 52095900

 85 از كمتر داراي پنبه، از باف پود و تار هاي پارچه  148
 سنتتيك الياف با منحصراً يا عمدتاً پنبه، وزني درصد

 از آنها مربع متر هر وزن و شده مخلوط مصنوعي يا
  .نباشد بيشتر گرم200

استاندارد  ،ي پارچه هاتوضيح : در صورتي كه برا
  مورد قبولي وجود نداشته باشد، آزمون ويژگيها

بر اساس ضوابط فني كه از طرف اين سازمان 
 اعالم شده است، انجام مي شود.

  4     ـ ـ ساده باف 52102100

 هاويژگي

  4     سفيد شده ها ـ ـ ساير پارچه 52102900

  4     ـ ـ ساده باف 52103100

  4     ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي مورب باف ـ 52103200

  4     رنگرزي شدههاـ ـ ساير پارچه 52103900

  4     ـ ـ ساده باف 52104100

  4     از نخ هاي رنگيهاـ ـ ساير پارچه 52104900

  4     ـ ـ ساده باف 52105100

  4     چاپ شده ها ـ ـ ساير پارچه 52105900

 85 از كمتر داراي پنبه، از باف پود و تار هاي پارچه  149
سنتتيك  الياف با منحصراً يا عمدتاً پنبه، وزني درصد

 هاويژگي  Bleached(     4ـ سفيد (رنگبري) شده ( 52112000
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 آنها بيش مربع متر هر وزن و شده مخلوط مصنوعي يا
  باشد. گرم 200 از

استاندارد  ،توضيح : در صورتي كه براي پارچه ها
ر  مورد قبولي وجود نداشته باشد، آزمون ويژگيها ب

اساس ضوابط فني كه از طرف اين سازمان اعالم 
  شده است، انجام مي شود.

  

  

  

  

  

 

  4     ـ ـ ساده باف 52113100

  4     ـ ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي مورب باف 52113200

  4     رنگرزي شدهاهـ ـ ساير پارچه 52113900

  4     ـ ـ ساده باف 52114100

  Denim«(     4دنيم («هاي موسوم به ـ ـ پارچه 52114200

 هاويژگي

هاي سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي  ـ ـ ساير پارچه 52114300
 مورب باف

    4  

  4     از نخ هاي رنگيهاـ ـ ساير پارچه 52114900

  4     ـ ـ ساده باف 52115100

  4     باف ـ ـ سه نخ يا چهار نخ جناغي باف، همچنين جناغي مورب 52115200

  4     چاپ شده ها ـ ـ ساير پارچه 52115900

 پنبه از باف پود و تار هاي پارچه ساير  150

استاندارد  ،توضيح : در صورتي كه براي پارچه ها
ژگيها بر  مورد قبولي وجود نداشته باشد، آزمون وي

اساس ضوابط فني كه از طرف اين سازمان اعالم 
 شده است، انجام مي شود.

  4     ـ ـ سفيد شده 52121200

 هاويژگي

  4     ـ ـ رنگرزي شده 52121300

  4     هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 52121400

  4     ـ ـ چاپ شده 52121500

  4     ـ ـ سفيد شده 52122200

  4     ـ ـ رنگرزي شده 52122300

  4     هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 52122400
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  4     شده چاپ ـ ـ  52122500

 سنتتيك، هاي رشته نخ از باف پود و تار هاي پارچه  151
شماره  مواد از كه باف پود و تار هاي پارچه همچنين

  .آيند مي دست به 5404

استاندارد  ،توضيح : در صورتي كه براي پارچه ها
مورد قبولي وجود نداشته باشد، آزمون ويژگيها بر  
اساس ضوابط فني كه از طرف اين سازمان اعالم 

  شده است، انجام مي شود.

  

  

 

هاي تار و پودباف كه از نخ بسيار مقاوم نايلوني يا از نخ ساير  ـ پارچه 54071000
 آيند.    مي استرها به دست آميدها يا از نخ پلي پلي

    4  

 هاويژگي
  4     پروپيلن ـ ـ ـ ساير از پلي 54072020

  4     ـ ـ ـ ساير 54072090

  4     ـ ـ سفيدنشده يا سفيدشده 54074100

  4     ـ ـ رنگرزي شده 54074200

 هاويژگي

  4     هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 54074300

  4     شده ـ ـ چاپ 54074400

  4     سفيدنشده يا سفيد شده ـ ـ 54075100

  4     ـ ـ رنگرزي شده 54075200

  4     هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 54075300

  4     شده ـ ـ چاپ 54075400

استر غير تكستوره  هاي پلي درصد وزني يا بيشتر رشته 85ـ ـ كه داراي  54076100
 باشند

    4  

  4     دشدهـ ـ سفيدنشده يا سفي 54077100

  4     ـ ـ رنگرزي شده 54077200

  4     هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 54077300

  4     چاپ شده ـ ـ  54077400
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  4     ـ ـ سفيد نشده يا سفيد شده 54078100

  4     ـ ـ رنگرزي شده 54078200

  4     هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 54078300

  4     شده چاپ ـ ـ  54078400

  4     ـ ـ سفيدنشده يا سفيدشده 54079100

  4     ـ ـ رنگرزي شده 54079200

  4     هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 54079300

  4     شده ـ ـ چاپ 54079400

 هاويژگي

 مصنوعي، هاي رشته نخ از باف پود و تار هاي پارچه  152
شماره   مواد از كه فبا پود و تار هاي پارچه همچنين

  .آيند مي دست به5405

استاندارد  ،توضيح : در صورتي كه براي پارچه ها
مورد قبولي وجود نداشته باشد، آزمون ويژگيها بر  
اساس ضوابط فني كه از طرف اين سازمان اعالم 

 شده است، انجام مي شود.

ريون ويسكوز به هاي تار و پود باف كه از نخ بسيار مقاوم از  ـ پارچه 54081000
 آيند. دست مي

    4  

  4     نشده يا سفيدشده ـ ـ سفيد 54082100

  4     ـ ـ رنگرزي شده 54082200

  4     هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 54082300

  4     شده ـ ـ چاپ 54082400

  4     ـ ـ سفيدنشده يا سفيد شده 54083100

  4     ـ ـ رنگرزي شده 54083200

  4     هاي به رنگهاي گوناگون از نخ  ـ ـ 54083300

  4     شده چاپ ـ ـ  54083400
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 يكسره، غير سنتتيك الياف از پودباف و تار هاي پارچه  153
 غير الياف سنتتيك وزني درصد 85 حداقل داراي كه

  .باشند يكسره

استاندارد  ،توضيح : در صورتي كه براي پارچه ها
اشته باشد، آزمون ويژگيها بر  مورد قبولي وجود ند

اساس ضوابط فني كه از طرف اين سازمان اعالم 
 شده است، انجام مي شود.

  4     ـ ـ سفيدنشده يا سفيد شده 55121100

 هاويژگي

  4     ـ ـ ساير 55121900

  4     نشده يا سفيد شده ـ ـ سفيد 55122100

  4     ـ ـ ساير 55122900

  4     نشده يا سفيدشدهـ ـ سفيد 55129100

  4     ـ ـ ساير 55129900

 يكسره، غير سنتتيك الياف از تاروپودباف هاي پارچه  154
 باشد، الياف از اين آنها وزن درصد 85 از كمتر كه

 متر هر وزن كه مخلوط شده، پنبه با منحصراً يا عمدتاً
  .نباشد گرم بيشتر 170 از آنها مربع

استاندارد  ،رچه هاتوضيح : در صورتي كه براي پا
مورد قبولي وجود نداشته باشد، آزمون ويژگيها بر  
اساس ضوابط فني كه از طرف اين سازمان اعالم 

 شده است، انجام مي شود.

  4     ـ ـ از الياف غير يكسرة پلي استر، ساده باف 55131100
 هاويژگي

جناغي، همچنين  استر، سه نخ يا چهار نخ ـ ـ از الياف غير يكسرة پلي 55131200
 جناغي مورب باف  

    4  

  4     هاي تار و پود باف از الياف غير يكسره پلي استر ـ ـ ساير پارچه 55131300

 هاويژگي

  4     هاي تار و پودباف ـ ـ ساير پارچه 55131900

  4     ـ ـ از الياف غير يكسره پلي استر، ساده باف 55132100

  4     هاي تار و پودباف از الياف غير يكسره پلي استرـ ـ ساير پارچه 55132300

  4     هاي تار و پود بافـ ساير پارچه ـ  55132900

  4     از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف ـ ـ  55133100

  4     هاي تار و پودباف ـ ـ ساير پارچه 55133900

  4     اده بافاستر، س ـ ـ از الياف غير يكسره پلي 55134100

  4     هاي تار و پودباف   ـ ـ ساير پارچه 55134900
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 سنتتيك غيريكسره، الياف از باف پود و تار هاي پارچه  155
 باشد، الياف از اين آنها وزن درصد 85 از كمتر كه

 متر هر وزن كه مخلوط شده، پنبه با منحصراً يا عمدتاً
  .گرم باشد 170 از بيش آنها مربع

استاندارد  ،صورتي كه براي پارچه هاتوضيح : در 
مورد قبولي وجود نداشته باشد، آزمون ويژگيها بر  
اساس ضوابط فني كه از طرف اين سازمان اعالم 

 شده است، انجام مي شود.

  4     استر، ساده باف ـ ـ از الياف غيريكسره پلي 55141100

 هاويژگي

نخ يا چهار نخ جناغي باف،  ـ از الياف غيريكسره پلي استر، سه ـ  55141200
 همچنين جناغي مورب باف

    4  

  4     هاي تار و پودباف  ـ ـ ساير پارچه 55141900

  4     ـ ـ از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف 55142100

باف، همچنين  استر، سه نخ يا چهار نخ جناغي ـ ـ از الياف غيريكسره پلي 55142200
 جناغي مورب باف

    4  

  4     استر هاي تار و پودباف از الياف غير يكسره پلي ـ ـ ساير پارچه 55142300

  4     هاي تار و پودباف ـ ـ ساير پارچه 55142900

  4     هايي به رنگهاي متفاوت ـ از نخ 55143000

  4     استر، ساده بافاز الياف غير يكسره پلي  ـ ـ 55144100

استر، سه نخ يا چهار نخ جناغي باف،  الياف غيريكسره پليـ ـ از  55144200
 همچنين جناغي مورب باف

    4  

 هاويژگي   4     استرهاي تار و پودباف از الياف غير يكسره پليـ ـ ساير پارچه 55144300

  4     هاي تار و پودبافـ ـ ساير پارچه 55144900

 غير يكسنتت الياف از پودباف و تار هاي سايرپارچه  156
  يكسره

استاندارد  ،توضيح : در صورتي كه براي پارچه ها
مورد قبولي وجود نداشته باشد، آزمون ويژگيها بر  
اساس ضوابط فني كه از طرف اين سازمان اعالم 

 شده است، انجام مي شود.

ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با الياف غيريكسره ريون ويسكوز مخلوط شده  55151100
 باشند

    4  

 هاژگيوي

ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با الياف سنتتيك يا مصنوعي مخلوط  55151200
 باشند شده

    4  

ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با پشم يا موي نرم (كرك) حيوان مخلوط شده  55151300
 باشند

    4  

  4    ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با پشم يا موي نرم (كرك) حيوان مخلوط شده  55151900
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 باشند.

ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با الياف سنتتيك يا مصنوعي مخلوط شده  55152100
 باشند.

    4  

ـ ـ كه عمدتاً يا منحصراً با پشم يا موي نرم (كرك) حيوان مخلوط شده  55152200
 باشند

    4  

ه يا منحصراً با الياف سنتتيك يا مصنوعي مخلوط شد ـ ـ كه عمدتاً 55159100
 باشند

    4  

 غيريكسره مصنوعي الياف از پودباف و تار هاي پارچه  157

استاندارد  ،توضيح : در صورتي كه براي پارچه ها
مورد قبولي وجود نداشته باشد، آزمون ويژگيها بر  
اساس ضوابط فني كه از طرف اين سازمان اعالم 

 شده است، انجام مي شود.

  4     ـ ـ سفيدنشده يا سفيدشده 55161100

 هاويژگي

  4     ـ ـ رنگرزي شده 55161200

  4     هاي به رنگ گوناگون ـ ـ از نخ 55161300

  4     شده ـ ـ چاپ 55161400

  4     ـ ـ سفيدنشده يا سفيد شده 55162100

  4     شده ـ ـ رنگرزي 55162200

  4     هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 55162300

  4     چاپ شدهـ ـ  55162400

  4     ـ ـ سفيدنشده يا شده 55163100

 هاويژگي

  4     ـ ـ رنگرزي شده 55163200

  4     هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 55163300

  4     ـ ـ چاپ شده 55163400

  4     ـ ـ سفيدنشده يا سفيد شده 55164100
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  4     رنگرزي شده  ـ ـ 55164200

  4     هاي به رنگهاي گوناگون ـ از نخ ـ 55164300

  4     شده چاپ  ـ ـ 55164400

  4     ـ ـ سفيد نشده يا سفيدشده 55169100

  4     رنگرزي شده  ـ ـ 55169200

  4     هاي به رنگهاي گوناگون ـ ـ از نخ 55169300

  4     ـ ـ چاپ شده 55169400

ار بهداشتي و منسوج نبافته مورد مصرف در پوشك و نو  158
 ملحفه يكبار مصرف استريل مورد مصرف در پزشكي

  4     *منسوج نبافته مورد مصرف در پوشك و نوار بهداشتي 56031110

 هاويژگي

56031190 4  

56031210 4  

56031290 4  

  4     *ملحفه يكبار مصرف استريل مورد مصرف در پزشكيـ ـ ـ   56031390

  4     *منسوج نبافته مورد مصرف در پوشك و نوار بهداشتي  56031400

 هاويژگي

56039100 4  

56039200 4  

56039300 4  

56039400 4  

 هاويژگي  4      ـ ـ تورهاي آماده شده براي ماهيگيري 56081100 ماهيگيري براي شده آماده تورهاي  159
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 برچسب گذاري  4     * نواع فرش ماشينيا 57050090 انواع فرش ماشيني  160

 هاي پارچه و پودباف و تار پلوش و مخمل هاي پارچه  161
 يا 5802شماره  مشمول هاي پارچه از غير شنيل،

5806  

استاندارد  پارچه توضيح : در صورتي كه براي
مورد قبولي وجود نداشته باشد، آزمون ويژگيها بر  

عالم اساس ضوابط فني كه از طرف اين سازمان ا
 شده است، انجام مي شود

 

  4     ـ از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 58011000

 هاويژگي

  4     نشدههاي مخمل و پلوش با پرز پودي، قطع ـ ـ پارچه 58012100

راه  هاي مخمل و پلوش با پرز پودي قطع شده، راه ـ ـ ساير پارچه 58012200
 )Corduroy(مخمل كبريتي 

    4  

  4     هاي مخمل و پلوش با پرز پوديـ ـ ساير پارچه 58012300

  4     هاي شنيل ـ ـ پارچه 58012600

  4     مخمل و پلوش با پرز پودي  ـ ـ پارچه 58013100

شده، راه راه (مخمل  هاي مخمل و پلوش با پرز پودي، قطع ـ ـ پارچه 58013200
 )Corduroyكبريتي 

    4  

  4     ساير ـ ـ ـ  58013390

  4     هاي شنيل ـ ـ پارچه 58013600

  4     هاي مخمل و پلوش ـ ـ پارچه 58013700

  4     ـ از ساير مواد نسجي 58019000

مشمول  باريك هاي پارچه از غير به (Gauze)گاز   162
 5806رديف 

  4      گاز، بغير از پارچه هاي باريك ـ 58030000

 هاويژگي

از  غير توري هاي پارچه ساير و (Tulles)ها  تورباف  163
 باف؛ به قالب يا كشباف پودباف، و تار هاي پارچه
فرم مشخص   يا  (Lace)ها  دانتل نوار توپ، صورت

(In motifs) مشمول  شماره هاي پارچه از غير 
  6006لغايت 6002

توضيح : پارچه هاي حلقوي سه بعدي مشمول 

  4     هاي توريها و ساير پارچه وربافـ ت 58041000

  4     از الياف سنتتيك يا مصنوعي   ـ ـ 58042100

  4     ـ ـ از ساير مواد نسجي 58042900



۴۶ 
 

  استاندارد اجباري نمي باشند

 ( پارچه استخوان بندي)منسوج تاير  164

 

  4    آغشته شده 6از پلي آميد  ـ ـ ـ  59021010

 هاويژگي

  4    دهآغشته نش 6از پلي آميد  ـ ـ ـ ـ  59021020

  4    آغشته شده 6و  6از پلي آميد  ـ ـ ـ ـ  59021030

  4    آغشته نشده 6و  6از پلي آميد ـ ـ ـ  59021040

  4     مخصوص استخوان بندي الستيك چرخ )Chieferـ ـ ـ شيفر ( 59021050

  4     *( پارچه استخوان بندي)ـ ـ ـ منسوج تاير 59021090

  4     *آغشته شدهاز پلي استر( پارچه استخوان بندي)ـ منسوج تايرـ ـ  59022010

  4     * آغشته نشدهاز پلي استر ( پارچه استخوان بندي)  ـ ـ ـ منسوج تاير 59022020

  4     *( پارچه استخوان بندي)  ـ منسوج تاير 59029000

هاي  پارچه جمله از پلوش، و مخمل هاي پارچه  165
 هاي پرز پارچه و (long pile)ندپرزبل به معروف
 باف قالب يا كشباف حلقوي،

استاندارد  ،توضيح : در صورتي كه براي پارچه ها
مورد قبولي وجود نداشته باشد، آزمون ويژگيها بر  
اساس ضوابط فني كه از طرف اين سازمان اعالم 

  شده است، انجام مي شود

پارچه هاي حلقوي سه بعدي مشمول استاندارد -
  ري نمي باشنداجبا

  

 

  4     »پرزبلند«هاي معروف به  ـ پارچه 60011000

 هاويژگي

  4     از پنبه  ـ ـ 60012100

  4     از الياف سنتتيك يا مصنوعي  ـ ـ 60012200

  4     ـ ـ از ساير مواد نسجي 60012900

  4     ـ ـ از پنبه 60019100

  4     ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي 60019200

  4     ـ ـ از ساير مواد نسجي 60019900



۴٧ 
 

 به كه آنهايي جمله از ( تاري كشباف هاي پارچه  166
 غير  شوند) مي تهيه بافي براق كشباف ماشين وسيله

 6004لغايت 6001 مشمول  شماره هاي پارچه از

استاندارد  ،توضيح : در صورتي كه براي پارچه ها
ن ويژگيها بر  مورد قبولي وجود نداشته باشد، آزمو

اساس ضوابط فني كه از طرف اين سازمان اعالم 
  شده است، انجام مي شود

پارچه هاي حلقوي سه بعدي مشمول استاندارد  -
 اجباري نمي باشند

  4     ـ ـ رنگ شده 60052200

 هاويژگي

  4     از نخهايي با رنگهاي مختلف  ـ ـ 60052300

  4     شده ـ ـ چاپ 60052400

  4     شده ـ ـ رنگ 60053200

  4     ـ ـ از نخهايي با رنگهاي مختلف 60053300

  4     ـ ـ چاپ شده 60053400

  4     شده ـ ـ رنگ 60054200

  4     ـ ـ از نخهايي با رنگهاي مختلف 60054300

  4     ـ ـ چاپ شده 60054400

  4     ـ ساير 60059000

 باف قالب يا كشباف هاي پارچه ساير  167

استاندارد  ،توضيح : در صورتي كه براي پارچه ها
مورد قبولي وجود نداشته باشد، آزمون ويژگيها بر  
اساس ضوابط فني كه از طرف اين سازمان اعالم 

 شده است، انجام مي شود

  4     شده ـ ـ رنگ 60062200

 هاويژگي

  4     از نخهايي با رنگهاي مختلف  ـ ـ 60062300

  4     شده ـ چاپ ـ 60062400

  4     شده ـ ـ رنگ 60063200

  4     ـ ـ از نخهايي با رنگهاي مختلف 60063300

  4     شده چاپ ـ ـ 60063400

  4     شده ـ ـ رنگ 60064200

  4     ـ ـ از نخهايي با رنگهاي مختلف 60064300
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  4     شده ـ ـ چاپ 60064400

  4     ـ ساير 60069000

مجموعه   صورت ،به دست صورت به لباس  168
،(Ensemble)  ،شلوار، شلوار ژاكت ورزشي، ژاكت 

 خيلي و شلوار شلوار نيم بند، پيش و بند داراي سرهم
 يا كشباف شنا ) مردانه يا پسرانه، لباس از (غير كوتاه
 .باف قالب

استاندارد  پوشاك توضيح : در صورتي كه براي
زمون ويژگيها بر  مورد قبولي وجود نداشته باشد، آ

اساس ضوابط فني كه از طرف اين سازمان اعالم 
 شده است، انجام مي شود

 

  4     ـ ـ از ساير مواد نسجي 61032900

 هاويژگي

  4     ـ ـ از ساير مواد نسجي 61033900

  4     ـ ـ از ساير مواد نسجي 61034900

  باف قالب يا كشباف يا پسرانه، پيراهن مردانه  169
 

 هاويژگي  4     ـ از ساير مواد نسجي 61059000

 (Shirt blouse)ميزيه  ، بلوز(Blouse)پيراهن، بلوز  170
  .باف قالب يا كشباف دخترانه، يا زنانه

 

 هاويژگي  4     ـ از ساير مواد نسجي 61069000

 تنكه، (Slip) شورت  ژوپون، زيرپيراهني، يا زيردامني  171
 اي حوله اسلب توي خانه، لباس پيژاما، خواب، پيراهن
 دخترانه، يا زنانه اشياء همانند، و دوشامبر روب حمام،
 .باف قالب يا كشباف

  4     ـ ـ از ساير مواد نسجي 61089900
 هاويژگي

همانند  و چسبان ، زيرپوش(T-shirt) شرت تي  172
 .باف قالب يا كشباف

 هاويژگي  4     ـ از ساير مواد نسجي 61099000

 ،  كارديگان،(Pullover)پولوور  اسكي، يقه پيراهن  173
 يا كشباف اشياء همانند، و (Waist Coats) ها جليقه
 .باف قالب

 هاويژگي  4     ـ از ساير مواد نسجي 61109000

 هاويژگي  4     ـ از ساير مواد نسجي 61119000 باف قالب يا كشباف نوزادان، لباس متفرعات و لباس  174

 تصور به اسكي لباس دست، صورت به ورزشي گرمكن  175
 .باف قالب يا كشباف شنا، لباس و دست

 هاويژگي  COI  4الزام ارائه  ـ ـ از ساير مواد نسجي 61121900

 جوراب  (Panty hose tightes)شلواري   جوراب  176
 و  ساير(Socks) ها جوراب (Stockings) زنانه هاي

 تراكمي آالت جوراب شامل آالت جوراب
(Compression) شده بندي درجه(graduated)  

 ها پوش پاي واريس) و هاي جوراب مثال، (براي

  4     ـ ـ از ديگر مواد منسوج 61152900
 هاويژگي

  4     ـ ـ از ساير مواد نسجي 61159900
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(Footwear) كفه بردن بكار بدون (Soles) 
  شده بافي قالب يا (Knittedكشباف

 قالب يا كشباف مهيا، و دوخته لباس متفرعات ساير  177
 قالب كشباف يا لباس، متفرعات يا لباس اءاجز باف؛
 .باف

ـ شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند  61171000
 ) و اشياء همانندVeilو تور صورت (

    4  

 هاويژگي
 مجموعه صورت به دست، صورت به لباس  178

(Ensemble) ،شلوار  شلوار، ورزشي، ژاكت ژاكت
خيلي  شلوار و شلوار نيم بند، پيش و بند داراي سرهم

  .پسرانه يا مردانه شنا) لباس از كوتاه(غير

  4      از ساير مواد نسجي(لباس بصورت مجموعه)  62032900

  4      از ساير مواد نسجي(ژاكت و ژاكت ورزشي)  62033900

  4     ـ ـ از ساير مواد نسجي 62034900

 هاويژگي  4     ساير مواد نسجي ـ از 62059000 پيراهن مردانه يا پسرانه  179

 هاويژگي  4     از ساير مواد نسجي(پيراهن و بلوز)  62069000  پيراهن و بلوز زنانه يا دخترانه  180

 هاويژگي  4     بندبند و سينه ـ پستان 62121000 بند بند و سينه پستان  181

 و روسري، چادر كاشكول، گردن، دستمال اشارپ، شال،  182
 .همانند و اشياء(Veil) تتورصور و روبند و مقنعه

  4     ـ از الياف سنتتيك 62143000

 هاويژگي   4     ـ از الياف مصنوعي 62144000

  4     ـ از ساير مواد نسجي 62149000

 هاي تشكچه - پتوهاي برقي - سفري زيرانداز  - پتو  183
 برقي

 ايمني الكتريكي  4     ـ پتوهاي برقي 63011000

  4     نداز سفري (غير از پتوي برقي) از الياف سنتيكـ پتو و زيرا 63014000

 برچسب گذاري  سفريهايو زيرانداز هاپتوساير ـ  63019000

از اين تعرفه تشكچه هاي برقي از نظر ايمني الكتريكي آزمون توضيح : 
 مي گردند

    4  

،  پنجره و در سايبان پرده سايبان، پرده كاال، روپوش  184
 چادر 

  4     الياف سنتتيك ـ ـ از 63061200
 هاويژگي

  4     ـ ـ از ساير مواد نسجي 63061900



۵٠ 
 

  4     ـ ـ از الياف سنتتيك 63062200

  4     ـ ـ از ساير مواد نسجي 63062900

  Pneumatic(     4هاي بادي ( ـ تشك 63064000

 هاويژگي  4     *براي استفاده در مشاغل حرفه ايايمني  هاي كفش 64011000  ايمني براي استفاده در مشاغل حرفه اي  هاي كفش  185

  COI   4الزام ارائه  *چكمه هاي آتش نشاني  64021990  چكمه هاي آتش نشاني   186

 هاويژگي

64022000 4  

64029100 4  

64029900 4  

چكمه هاي طبي براي پسران ، كفش هاي ايمني و   187
 جوانان و مردان

  4     ها كه در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي باشند شـ ساير كف 64034000

 هاويژگي

  4     *كفش ايمني براي استفاده در مشاغل حرفه اي  ـ ـ 64035100

64035900 4  

  COI  4الزام ارائه  *چكمه هاي طبي براي پسران ، جوانان و مردانـ  64039100

  COI  4الزام ارائه  *چكمه هاي آتش نشاني ـ ـ  64039900

  COI  4الزام ارائه  ـ ـ ـ كفش ضدآتش فاقد پنبه نسوز 64052010

  COI  4الزام ارائه  *چكمه هاي طبي براي پسران ، جوانان و مردانـ  64059000

  COI  4الزام ارائه  نسوزـ ـ ـ كاله ضدآتش فاقد پنبه 65061010 كاله ايمنيانواع   188

 هاويژگي   4     (انواع كاله ايمني) ـ ـ ـ ساير 65061090

  4     از كائوچو يا از مادة پالستيك  ـ ـ 65069100
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  8     درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل كمتر از   98871195

  8     درصد و بيشتر14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98871196

  
  "جدول طبقه بندي كاالها"
  طبقه كااليي گروه كااليي

  1  غذايي و كشاورزي 
  2  ساختماني و معدني 
  3  شيميايي و پتروشيمي

  4  نساجي و چرم 
  5  بسته بندي و سلولوزي 
  6  مكانيك و فلز شناسي 

 7 الكترونيك، ابزار دقيق و تجهيزات اندازه گيري،برق
 8 خودرو و نيرومحركه

 9 مواد آرايشي و بهداشتي –لوازم و تجهيزات پزشكي 
  10 ساير 
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  وارداتي كه بايد دستورالعمل فارسي (يا انگليسي) همراه داشته باشندفهرست كاالهاي 

يف
رد

 

  ضوابط شماره تعرفه نام كاال

  دستورالعمل فارسي  * 7321   بخاري اجاق گاز فردار، منقل، اجاق طبخ (همگي يا سوخت انواع گاز)  1

  دستورالعمل فارسي  *841451  انواع پنكه و هواكش  2

  دستورالعمل فارسي  84181000  هاي خارجي جداگانه جهز به دربيخچال فريزر خانگي م  3

  دستورالعمل فارسي  84182100  يخچال خانگي از نوع تراكمي  4

  دستورالعمل فارسي  84182200  يخچال خانگي از نوع جذيي  5

  84501200  انواع ماشين رختشويي خانگي  6

84501100  

  دستورالعمل فارسي

  دستورالعمل فارسي  84521000  چرخ دوزندگي از نوع خانگي   7

8 -1  

8 -2  

  انواع الكتروموتور 

  ژنراتور 

  يا انگليسي  دستورالعمل فارسي  *8501

  دستورالعمل فارسي  *8504  منبع تغذيه رايانه  9

  دستورالعمل فارسي  85091000  انواع جاروبرقي  10

  سيدستورالعمل فار  85094000  گير سبزي گيري، آب كن، آبميوه آسياب، مخلوط  11

  دستورالعمل فارسي  85101000  تراش، ماشين موزني ريش  12
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  دستورالعمل فارسي  *851610  ور برقي هاي غوطه كن هاي فوري يا مخزني برقي و گرم كن آبگرم  13

  دستورالعمل فارسي  *851621  كننده مخزني رادياتور گرم  14

  دستورالعمل فارسي  85163100  كن مو خشك  15

  دستورالعمل فارسي  85163200  مو هاي آرايش دستگاه  16

  دستورالعمل فارسي  85163200  كن دست هاي خشك دستگاه  17

  دستورالعمل فارسي  85164000  اتو برقي  18

  دستورالعمل فارسي  85165000 ) ميكرويوOVEN فر (  19

  يدستورالعمل فارس  85166000  دهنده پزها و تفت هاي برقي، كباب ها، كتري پزها، اجاق خوراك  20

  دستورالعمل فارسي  85167100  كن قهوه يا چاي هاي درست دستگاه  21

  دستورالعمل فارسي  Toasters(  85167200كردن نان ( هاي برشته دستگاه  22

23  
گردان (دك صفحه)، پخش صوت صـفحه، پخـش صـوت كاسـت و      صفحه

هاي پخش صورت، توأم نشده با دستگاه ضبط صـوت (انـواع    ساير دستگاه
  صوت) دستگاه پخش

  دستورالعمل فارسي  *8519

24  
ها ضبط صـوت، حتـي تـوأم     دستگاه ضبط نوار مغناطيسي و ساير دستگاه

  شده با دستگاه پخش صوت (دستگاه ضبط و پخش نوار مغناطيسي)
  دستورالعمل فارسي  *8520

25  
 Videoدستگاه ضبط يا پخش ويديو حتي توأم شده با يك ويدئو تيـونر ( 

tuner پخش ويدئو)) (دستگاه ضبط  
  دستورالعمل فارسي  *8521

دستگاه گيرنده براي راديو تلفن، راديو تلگراف يا پخش راديوي حتي تـوأم    26
شده در يك محفظه با دستگاه ضبط يا پخش صوت يـا بـا سـاعت (انـواع     

  دستورالعمل فارسي  *8527
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  .مل همراه داشته باشندبايد دستورالع ،  ارائه دستورالعمل الزامي اعالم گرديده،كه در استاندارد مربوطه اييبراي ساير كااله باال عالوه بر كاالهاي ذكر شده در جدول - يادآوري

  دفتر ارزيابي كيفيت كاالهاي صادراتي و وارداتي

  1396  مردادماه

  راديو و راديو ضبط و پخش صوتي)

ا دستگاه گيرنده پخش راديويي يـا  هاي تلويزيوني حتي توأم شده ب دستگاه  27
با دستگاه ضبط يا پخش صوت يا تصوير، مانيتور ويديويي و پروژكتورهـاي  

  ويدئويي
  دستورالعمل فارسي  *8528

  )Scannerچاپگر ـ اسكنر (  29
84716060  

84716090  
  دستورالعمل فارسي يا انگليسي

  انگليسي دستورالعمل فارسي يا  84713020  رايانه همراه (نوت بوك)  30

  دستورالعمل فارسي يا انگليسي  Server(  84713090سرور (  31

  دستورالعمل فارسي   *9009  انواع فتوكپي  32




