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  خذا تِ ًام 

 ساسهاى هلی استاًذارد ايزاى تا آشٌايی

 ٚ تغم٥متبت  اًتتب٘ـاكؿ  ٔؤ١ًٌ ٔملكات ٚ لٛا٥٘ٗ آالط لبٖ٘ٛ 3ٔبؿ٠ ٤ه ثٙـ ٔٛرت ثٝ ا٤لاٖ ٓٙقت٣ تغم٥مبت ٚ اًتب٘ـاكؿ ٔؤ١ًٌ

اًتتب٘ـاكؿٞب٢ ّٔت٣ سكًت٣ٕ      ِ٘ل ٚ تـ٤ٚٗ تق٥٥ٗ، ٚؽ٥فٝ وٝ اًت وِٛك ك٣ًٕ ٔلرـ تٟٙب 1371 ٔبٜ ثٟٕٗ ٔٔٛة ا٤لاٖ، ٓٙقت٣

  .ؿاكؿ فٟـٜ ثٝ كا ا٤لاٖ

ثتٝ   29/6/90ؿٚٔت٥ٗ رٌّتٝ ُتٛكا٢ فتب٣ِ اؿاك٢ ٔتٛكػ       ٚ ًٌٔٛٝ اًتب٘ـاكؿ ٚ تغم٥مبت ٓٙقت٣ ا٤لاٖ ثٝ ٔٛرت ٤ىٔـ ٚ پٙزبٜ ٘بْ

  رٟت  ارلا اثالك ُـٜ اًت . 24/7/90ٔٛكػ  35838/206ًبمٔبٖ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿ ا٤لاٖ تغ٥٥ل ٚ ع٣ ٘بٔٝ ُٕبكٜ 

ٖ  ٓتبعت  ًتبمٔبٖ ، وبكُٙبًتبٖ   ام ٔلوت ف٣ٙ ٞب٢ و٥ٌ٥ٕٖٛ ؿك ٔؾتّف ٞب٢ عٛمٜ ؿك اًتب٘ـاكؿ تـ٤ٚٗ ٔؤًٌتبت   ٚ ٔلاوتن  ٘ؾتلا

ٝ  ثتب  ٚ ّٔت٣  ٔٔبِظ ثب ٍٕٞبْ ٚو٣ُِٛ ُٛؿ ٣ٔ ا٘زبْ ٔلتجظ ٚ آٌبٜ التٔبؿ٢ ٚ ت٥ِٛـ٢ پو٣ِٞٚ، ف٣ّٕ، ٥ِٛتـ٢،  ت ثتٝ ُتلا٤ظ   تٛرت

ٚ  وٙٙـٌبٖ، ٓبؿكوٙٙـٌبٖٔٔلف ت٥ِٛـوٙٙـٌبٖ، ُبُٔ ٘فـ، ٚ عك ٓبعجبٖ ٔٙٔفب١٘ ٚ آٌبٞب٘ٝ ِٔبكوت ام وٝ اًت تزبك٢ ٚ فٙبٚك٢

 ّٔت٣  ٤ٛ٘ي اًتتب٘ـاكؿٞب٢  پ٥َ  .ُٛؿ ٣ٔ عبُٓ ؿِٚت٣ غ٥ل ٚ ؿِٚت٣ ٞب٢ ًبمٔبٖ ٟ٘بؿٞب، تؾ٣ٔٔ، ٚ ف٣ّٕ ٔلاون وٙٙـٌبٖ، ٚاكؿ

 پ٥ِتٟٙبؿٞب  ٚ ٘ؾلٞب ام ؿك٤بفت پي ٚ ُٛؿ٣ٔ اكًبَ ٔلثٛط ف٣ٙ ٞب٢ و٥ٌ٥ٕٖٛ افضب٢ ٚ ٘فـ ف٢ لارـٔ ثٝ ٘ؾلؽٛا٣ٞ ثلا٢ ا٤لاٖ

 .ُٛؿ ٣ٔ ٔٙتِل ٚ ا٤لاٖ صبح ك٣ًٕ س ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿ فٙٛاٖ ثٝ ت٤ٛٔت ٓٛكت ؿك ٚ علط كُتٝ آٖ ثب ٔلتجظ ٣ّٔ و٥ٕت١ ؿك

ٗ  ضتٛاثظ  كفب٤ت ثب ٥٘ن الطٓ ف٢ ٚ ٔٙـ فاللٝ ٞب٢ ًبمٔبٖ ٚ ٔؤًٌبت وٝ اًتب٘ـاكؿٞب٣٤ ٤ٛ٘ي پ٥َ ٝ  ُتـٜ  تق٥ت٥ وٙٙتـ   ٔت٣  ت٥ٟت

ٝ  ، تٔت٤ٛت  ؿكٓٛكت ٚ ثلك٣ً ٚ علط ٣ّٔ ؿكو٥ٕت١ ٖ  ثت ٖ  ّٔت٣  اًتتب٘ـاكؿ  فٙتٛا ،  ثتـ٤ٗ تلت٥تت    .ُتٛؿ  ٔت٣  ٔٙتِتل  ٚ صتبح  ا٤تلا

 ٣ّ اًتب٘ـاكؿٔ و٥ٕت١ ؿك ٚ تـ٤ٚٗ 5 ُٕبك٠ ا٤لاٖ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿ ؿك ُـٜ ُ٘ٛتٝ ٔفبؿ اًبى ثل وٝ ـُ٘ٛ ٣ٔ تّم٣ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿٞب٣٤

 .ثبُـ ك٥ًـٜ ت٤ٛٔت ثٝ ؿٞـ٣ٔ تِى٥ًُبمٔبٖ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿ ا٤لاٖ  وٝ ٔلثٛط

(ISO)اًتب٘ـاكؿ  ا٣ِّّٕ ث٥ٗ ًبمٔبٖ ا٣ّٓ افضب٢ ام ا٤لاٖ ًبمٔبٖ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿ
2ا٣ِّّٕ اِىتلٚتى٥ٙته   ث٥ٗ و٥ٌ٥ٕٖٛ، 1

(IEC) ٚ 

3 لب٣٘ٛ٘ ُٙب٣ً ا٘ـامٜ ا٣ِّّٕ ث٥ٗ ًبمٔبٖ
(OIML) 4كاثتظ  تٟٙب ٙٛاٖثٝ ف ٚ اًت

  ٖ  وتـوي غتقا٣٤    و٥ٌٕت٥ٛ
5
(CAC)وِتٛك  ؿك 

ٝ  ضٕٗ ا٤لاٖ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿٞب٢ تـ٤ٚٗ ؿك . وٙـ ٣ٔ فقب٥ِت ٝ  تٛرت ّ  ٞتب٢  ٥٘بمٔٙتـ٢  ٚ وّت٣  ُتلا٤ظ  ثت ٗ  ام ، وِتٛك  ؽتب   آؽتل٤

  .ُٛؿ٣ٔ ٥ٌل٢ثٟلٜ ا٣ِّّٕ ث٥ٗ اًتب٘ـاكؿٞب٢ ٚ رٟبٖ ٓٙقت٣ ٚ ف٣ٙ ، ف٣ّٕ ٞب٢ پ٥ِلفت

ٚ  ًالٔت ، عفؼ وٙٙـٌبٖ ٔٔلف ام عٕب٤ت ثلا٢ ، لبٖ٘ٛ ؿك ُـٜ ث٣ٙ٥ پ٥َ ٔٛام٤ٗ كفب٤ت ثب تٛا٘ـ ٣ٔا٤لاٖ  ًبمٔبٖ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿ

َ  ، فٕت٣ٔٛ  ٚ فتلؿ٢  ا٣ٕٙ٤ ٖ  عٔتٛ  ام ارتلا٢ ثقضت٣   ، التٔتبؿ٢  ٚ ٔغ٥غت٣  م٤ٌتت  ٔالعؾتبت  ٚ ٔغٔتٛتت  و٥ف٥تت  ام اع٥ٕٙتب

ٕ٘ب٤ـ.  اًتب٘ـاكؿ، ارجبك٢ فب٣ِ ُٛكا٢ ت٤ٛٔت بث ٚاكؿات٣، الالْ ٤ب /ٚ وِٛك ؿاؽُ ت٥ِٛـ٢ ٔغٔٛتت ثلا٢ كا ا٤لاٖ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿٞب٢

 آٖ ثٙـ٢ٚ ؿكرٝ ٓبؿكات٣ وبتٞب٢ اًتب٘ـاكؿ ارلا٢ ، وِٛك ٔغٔٛتت ثلا٢ ا٣ِّّٕ ث٥ٗ ثبماكٞب٢ عفؼ ٔٙؾٛك ثٝ تٛا٘ـ ٣ٔ ًبمٔبٖ 

ٜ  ؿك م١ٙ٥ٔ فقبَ ٔؤًٌبت ٚ ٞب ًٖبمٔب ؽـٔبت ام وٙٙـٌبٖ اًتفبؿٜ ثٝ ثؾ٥ِـٖ اع٥ٕٙبٖ ثلا٢ ٕٞض٥ٙٗ . ٕ٘ب٤ـ ارجبك٢ كا  ، ِٔتبٚك

ٓ  ٌٛا٣ٞ ٓـٚك ٚ ٥ٕٔن٢ ، ثبمك٣ً ، آٔٛمٍ ٜ  ، ٔغ٥غت٣ م٤ٌتت  ٔتـ٤ل٤ت  ٚ و٥ف٥تت  ٔتـ٤ل٤ت  ٞتب٢  ٥ًٌتت  ٚ ٔلاوتن  ٞتب  آمٔب٤ِتٍب

ْ  ضتٛاثظ  اًتبى  ثل كا ٔؤًٌبت ٚ ٞب ًبمٔبٖ ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ ًبمٔبٖ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿ ا٤لاٖ ، ًٙزَ ًٚب٤ُ   ٚاًٙز٣ وب٥ِجلا٥ًٖٛ س  ٘ؾتب

 ٞتب  آٖ فّٕىتلؿ  ثل ٚ افغب ٞب آٖ ثٝ ٓالع٥ت تأ٥٤ـ ٌٛا٥ٞٙب١ٔ ، تمْ ُلا٤ظ اعلام ٓٛكت ؿك ٚ وٙـ ٣ٔ اكم٤بث٣ ا٤لاٖ ـ ٓالع٥تتأ٥٤

ْ  ٚ ٌلا٘جٟتب  فّتنات  ف٥تبك  تق٥٥ٗ ، ًٙزَ ًٚب٤ُ   ٚاًٙز٣ وب٥ِجلا٥ًٖٛ س ، ٤ىبٞب ا٣ِّّٕ ث٥ٗ ؿًتٍبٜ تل٤ٚذ . وٙـ ٘ؾبكت ٣ٔ  ا٘زتب

 . اًت ًبمٔبٖ ا٤ٗ ٚؽب٤ف ؿ٤ٍل ام ا٤لاٖ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿٞب٢ ًغظ ٢اكتمب ثلا٢ تغم٥مبت وبكثلؿ٢
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 فْزست هٌذرجات

 عٌَاى
 

 صفحِ

 ة اًتب٘ـاكؿ ٣ّٔ آُٙب٣٤ ثب ًبمٔبٖ

 د اًتب٘ـاكؿ تـ٤ٚٗ ف٣ٙ و٥ٌ٥ٕٖٛ

 پ٥َ ٌفتبك

 ٔمـٔٝ

ٜ 
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 1 ؿٞـف ٚ ؿأٙٝ وبكثل 1

 1 ٔلارـ اِنا٣ٔ 2

 1 آغالعبت ٚ تقبك٤ف 3

 3 اِنأبت 4

 5 پ٥ًٛت اِف 5

 7 پ٥ًٛت ة 6

 11 پ٥ًٛت ح 7

 15 پ٥ًٛت ت 8
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 پيش گفتار

ٞب٢ ٔلثٛط تًٛظ وٝ پ٥َ ٤ٛ٘ي آٖ ؿك و٥ٌ٥ٕٖٛ " ثبم٤بفت ٔٛاؿ - م٤ٌتظٔغ٥ ٚ ثٙـ٢ثٌتٝ "اًتب٘ـاكؿ

اًتب٘ـاكؿ ا٤لاٖ ت٥ٟٝ ٚ تـ٤ٚٗ ُـٜ اًت ٚ ؿك ٞفـ٥ٕٞٗ ارالى و٥ٕتٝ ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿ ٔغ٥ظ م٤ٌت  ًبمٔبٖ ٣ّٔ

ملكات آالط لٛا٥٘ٗ ٚ ٔ، لبٖ٘ٛ  3، ا٤ٙه ثٝ اًتٙبؿ ثٙـ ٤ه ٔبؿٜ ٔٛكؿ ت٤ٛٔت للاك ٌلفتٝ اًت 29/2/93ٔٛكػ 

     ، ثٝ فٙٛاٖ اًتب٘ـاكؿ ٣ّٔ ا٤لاٖ ٔٙتِل 1371ٔٔٛة ثٟٕٗ ٔبٜ   ًٌٔٛٝ اًتب٘ـاكؿ ٚ تغم٥مبت ٓٙقت٣ ا٤لاٖ ،

 ٣ٔ ُٛؿ .

ثلا٢ عفؼ ٍٕٞب٣ٔ ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ ثب تغٛتت ٚ پ٥ِلفت ٞب٢ ٣ّٔ ٚ رٟب٣٘ ؿك م٥ٔٙٝ ٓٙب٤ـ ، فّْٛ ٚ ؽـٔبت ، 

ؽٛاٞـ ُـ ٚ ٞل پ٥ِٟٙبؿ٢ وٝ ثلا٢ آالط ٚ تى٥ُٕ ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿٞب٢ ٣ّٔ ا٤لاٖ ؿك ٔٛالـ ِنْٚ تزـ٤ـ ٘ؾل 

اًتب٘ـاكؿٞب اكائٝ ُٛؿ ، ٍٞٙبْ تزـ٤ـ ٘ؾل ؿك و٥ٌ٥ٕٖٛ ف٣ٙ ٔلثٛط ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ؽٛاٞـ ٌلفت.ثٙبثلا٤ٗ،ثب٤ـ 

 ٕٞٛاكٜ ام آؽل٤ٗ تزـ٤ـ ٘ؾل اًتب٘ـاكؿٞب٢ ٣ّٔ اًتفبؿٜ ولؿ .

 

 فبؿٜ للاك ٌلفتٝ ثٝ ُلط م٤ل اًت :ٔٙجـ ٚ ٔبؽق٢ وٝ ثلا٢ ت٥ٟٝ ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿ ٔٛكؿ اًت
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 همذهِ: 

ثٙـ٢ ٔٙبًت ٕ٘ب٤ـ. ثٌتٝٞب٢ تب٥ٔٗ، ٘م٣ِ ٟٔٓ ٚ و٥ّـ٢ كا ا٤فب ٣ٔٞب ٚ م٘ز٥لٜثٙـ٢ ؿك تٕبْ ٓٙب٤ـ، ثؾَثٌتٝ

ٔغ٥غ٣ ؽٛاٞـ ٌلؿ٤ـ.   ٥ٌّٛل٢ ولؿٜ ٚ ؿك ٘ت٥زٝ ٔٙزل ثٝ وبَٞ تبح٥لات م٤ٌتُـٖ وبتٞب ر ام ؽلاث٣ ٚ تّف

 ثٙـ٢ ٣ًٕٟ ٔخجت ؿك كاًتب٢ تغمك ٤ه ربٔقٝ پب٤ـاك ؽٛاٞـ ؿاُت. ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ :احل ثؾ٣ِ ف٥ّٕبت ثٌتٝ

٘مُ ٚ تب٥ٔٗ  اِف: تب٥ٔٗ ٥٘بمٞب ٚ ا٘تؾبكات ِٔتل٤بٖ ؿك اكتجبط ثب ٔغبفؾت ام وبتٞب ،عفؼ ا٣ٕٙ٤ ، ًِٟٛت عُٕ ٚ

 اعالفبت؛

 ة: اًتفبؿٜ وبكآ ام ٔٙبثـ ٚ ٔغـٚؿ ولؿٖ تبح٥لات م٤ٌت ٔغ٥غ٣؛

 ح:ٓلفٝ ر٣٤ٛ ؿك ٞن٤ٙٝ ٞب٢ تٛم٤ـ ٚ تزبكت وبتٞب

ثٙـ٢ ٞب، ٌٙزب٥٘ـٜ ُٛؿ تب ثتٛاٖ ٥ٔناٖ اتالف ثب٤ـ ا٘زبْ اكم٤بث٣ م٤ٌت ٔغ٥غ٣ ؿك ٥ًٌتٓ ت٥ِٛـ ٚ تٛم٤ـ ثٌتٝ

ثٙـ٢ ُـٜ، ٥ًٌتٓ ٞب٢ رٕـ آٚك٢ ٔلتجظ ٚ ف٥ّٕبت ثبم٤بث٣ ٚ ٢ ٚوبتٞب٢ ثٌتٝٔٛاؿ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ؿك ثٌتٝ ثٙـ

ٞب٢ ارلا٣٤ كا ثب اٞـاف ٞب٢ پِت٥جبٖ آٖ كٍٚؿفـ آٖ كا اكم٤بث٣ ٕ٘ٛؿ. ا٤ٗ ٌلٜٚ ام اًتب٘ـاكؿٞب٢ ٣ّٔ ٚ ٌناكٍ

 آٚكؿ:م٤ل ثٝ ٚرٛؿ ٣ٔ

 ٔغ٥غ٣؛ت: وبَٞ تبح٥لات م٤ٌت

 ثٙـ٢ ٚ م٘ز٥لٜ تب٥ٔٗ؛ث: وٕه ثٝ ٘ٛآٚك٢ ؿك ٔغٔٛتت، ثٌتٝ

 ثٙـ٢؛ام ثٌتٝ ؿك ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ضلٚك٢غ٥ل ٞب٢ام ٔغـٚؿ٤تد: ارتٙبة 

 ٞب ؿك أل تزبكت.س: ر٥ٌّٛل٢ ام ا٤زبؿ ٔٛا٘ـ ٚ ٔغـٚؿ٤ت

وٙٙـٌبٖ آٖ ؿاكا٢ ؽب٥ٓت وٙٙـٌبٖ ٚ ت٥ِٛـٔٔلف ٘غ٢ٛ ٓٛكت پق٤لؿ وٝ ثلا٢ ثٙـ٢ ثب٤ـ ثٝثٌتٝ علاع٣

امرّٕٝ ا٤ٗ ٔٛاكؿ ٣ٔ تٛاٖ ام ٍٟ٘ـاك٢، ٔغبفؾت، ؿكد اعالفبت، ٔٙبًت ثٛؿٖ، تفى٥ه ٚرٛؿ٢ ٚ وبكآ٣٤ ثبُـ. 

آٔـٖ ٓـٔٝ ثٝ ثٙـ٢، ر٥ٌّٛل٢ ام ٚاكؿوبت، ربثزب٣٤ ٚ عُٕ ٚ٘مُ، تغ٤ُٛ ٤ب اكا٤ٝ وبت ٘بْ ثلؿ. ٘مَ ا٣ّٓ ثٌتٝ

ٞب٢ ٘مَ ٚ فٟلًت  18507وبتٞب ٤ب اتالف ٚ ٞـك كفتٗ آٖ ٣ٔ ثبُـ. سثٝ پ٥ًٛت اِف اًتب٘ـاكؿ ٣ّٔ ُٕبكٜ 

 ثٌتٝ ثٙـ٢ ٔلارقٝ و٥ٙـ .

-ٔغ٥غ٣ ثٌتٝكٚاثظ ؿك٣٘ٚ ؿك ٌلٜٚ اًتب٘ـاكؿٞب٢ ٣ّٔ وٝ ثغج تبح٥لات م٤ٌت18507ؿك اًتب٘ـاكؿ ٣ّٔ ُٕبكٜ 

 . ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿٞب ثٝ 1ٕ٘ب٤ـ، تِل٤ظ ٌلؿ٤ـٜ اًت س ٔغبثك ُىُ فٕل ٔف٥ـ آٖ ثلك٣ً ٣ٔثٙـ٢ كا ام عل٤ك صلؽٝ

ثٙـ٢ رٟت عَٔٛ اع٥ٕٙبٖ ثٙـٞب٢ ا٘تؾبة ُـٜ ٚ ِنْٚ ثبمٍ٘ل٢ اِنأبت ثٌتًٝبم٢ ثٌتٝث٥ٟٙٝ ؿكن ثٟتل ِنْٚ

 ام اًتفبؿٜ ٔزـؿ ٤ب ثبم٤بث٣ آٖ پي ام اًتفبؿٜ، وٕه ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ.

 ثلا٢ ِ٘بٖ ؿاؿٖ تغبثك ثب اِنأبت ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿ ٥٘بم٢ ثٝ ؿك٤بفت ٌٛا٥ٞٙبٔٝ تغج٥ك ام ُؾْ حبِج ٚرٛؿ ٘ـاكؿ.

اًت. ٔغ٥غ٣ ثٌتٝ ثٙـ٢ ٔغلط ٌلؿ٤ـٜٞب٢ م٤ٌتٔؾتّف٣ ثلا٢ ٔغبِجبت ارتٕبف٣ ؿك ٔٛكؿ ٤ٚو٣ٌٞب٢ كٍٚ

ثٙـ٢ اًت ٚ ثلؽ٣ ؿ٤ٍل ثٝ ٘غٜٛ ؿًتل٣ً ثلؽ٣ ام آٟ٘ب ٔلثٛط ثٝ رٙجٝ ٞب٢ ف٣ٙ اًتفبؿٜ ٔزـؿ ٤ب ثبم٤بث٣ ثٌتٝ

ثٙـ٢ ٔٛرٛؿ ؿك ثبماك ثلا٢ ٝافلاؿ ربٔقٝ ثٝ ٥ًٌتٓ ٞب٢ ٔٛرٛؿ ثلا٢ اًتفبؿٜ ٔزـؿ ٤ب ثبم٤بفت ٤ب عزٓ ثٌت

ُٛؿ. ؿك ا٤ٗ ثٙـ٢ پلؿاؽتٝ ٣ُٔٛؿ. ؿك ا٤ٗ ًل٢ ام اًتب٘ـاكؿٞب ثٝ رٙجٝ ٞب٢ ف٣ٙ ثٌتٝثبم٤بث٣، ٔلثٛط ٣ٔ



 ح



ثبُـ، م٣٘ ٔٛكؿ ٥٘بم  ٣ٔوٝ ثلا٢ احجبت ٔغبِجبت ٚ ؿفب٢ٚ ٚ ٤ب ثلصٌت  ISO14021اًتب٘ـاكؿٞب، اِنأبت اًتب٘ـاكؿ

 اكا٤ٝ ِ٘ـٜ اًت.

ثٝ فٙٛاٖ ٤ه رـا٣٤ ٚ تفى٥ه فلا٥ٌل  "٤ب"اًتفبؿٜ ِ٘ـٜ ثّىٝ ثٝ رب٢ آٖ ام ٚاهٜ  "ٚ/٤ب"ب٘ـاكؿ ام ٚاهٜ ؿك ا٤ٗ اًت

 ثبُـ.اًتفبؿٜ ُـٜ وٝ ثٝ ٔق٣ٙ ٤ى٣ ام ؿٚ ٌن٤ٙٝ ٤ب  ٞل ؿٚ ٌن٤ٙٝ، ٣ٔ

ر٣٤ٛ ثبُـ . ثٝ ٔٙؾٛك ٓلفٝثٙـ٢، ٍٟ٘ـاك٢، عفبؽت، ربثزب٣٤، تغ٤ُٛ ٚ اكا٤ٝ ٔغٔٛتت ٣ٔٞـف ام ا٘زبْ ثٌتٝ

ثٙـ٢ ؿك آٖ ٘مَ ؿاكؿ، ثب٤ٌت٣ ث٥ٟٙٝ ؿك ٔٔلف ٔٙبثـ ٚ ثٝ عـالُ كًب٥٘ـٖ پٌٕب٘ـٞب، تٕبْ ٥ًٌت٣ٕ وٝ ثٌتٝ

ام  آ٣ِٞب٢ ٔٔلف ُـٜ ٣ٔ ثبُـ. ثبم٤بفتثٙـ٢ٔزـؿ ٚ ثبم٤بفت ثٌتٝ ُٛؿ. ا٤ٗ أل ُبُٔ پ٥ٍِ٥ل٢ ٚ اًتفبؿٜ

آ٣ِ، ٌن٤ٙٝ ا٢ ثلا٢ وبَٞ ٥٘بم ثٝ جـ٤ُ ُـٖ ثٝ وٛؿٞٛام٢ ٕٞلاٜ ثب تٞٛام٢ ٤ب ٞضٓ ث٣آ٣ِ ث٣عل٤ك ت٥ِٛـ وٛؿ

ٚ افنا٤َ ٌن٤ٙٝ ٞب٢ ثبم٤بفت آٖ ٣ٔ ثبُـ. ؿك ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿ ٣ّٔ،  ُـٜ ٞب٢ ٔٔلفثٙـ٢ؿفـ ٟ٘ب٣٤ ثٌتٝ

 اًت.  ثبم٤بث٣ ثبُـ، تقل٤ف ٌلؿ٤ـٜ آ٣ِ لبثُثٙـ٢ ثٝ ٔٙؾٛك ا٤ٙىٝ ام عل٤ك ثبم٤بفت ِٔؾٔبت ثٌتٝ

 م٤ٌت٣م٤ٌت٣ ثٝ ٔٙؾٛك ِ٘بٖ ؿاؿٖ ٚ ٔقلف٣ فلآ٤ٙـٞب٢ ت٤ٌٛٝآ٣ِ ٚ ثبم٤بفت٣ِ، ثبم٤بث٣آٞب٢ ثبم٤بفتٚاهٜ

  ٤ب     آ٣ِ سؿك وبكؽب٘ٝ ٞب٢ ٓٙقت٣ ت٥ِٛـ وٛؿآ٣ِٞب٢ ٔٔلف ُـٜ ثلا٢ ت٥ِٛـ وٛؿثٙـ٢پٌٕب٘ـٞب وٝ ام ثٌتٝ

ٞب٣٤ ؿك ٔٛكؿ ٣ٔ ُٛؿ . ٔخبَ تٝوٙـ، ثٝ وبك ٌلفٞٛام٢  اًتفبؿٜ ٣ٔٞب٢ ث٣آ٣ِ ٚ م٤ٌت ٌبم سؿك ٞضٓ وٙٙـٜوٛؿ

 آ٣ِ ؿك پ٥ًٛت ث اكا٤ٝ ُـٜ اًت. ٞب ٔٙبًت ثلا٢ ثبم٤بفتثٙـ٢ثٌتٝ

 آ٣ِ، فلاٞٓ ٣ٔ آٚكؿ.اًتب٘ـاكؿ صبكصٛث٣ كا ثلا٢ ا٘زبْ ؽٛؿاكم٤بث٣ ثٝ ٔٙؾٛك تِؾ٥ْ تغمك ا٘زبْ ثبم٤بفت ا٤ٗ
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 هحيط سيست راتطِ تيي استاًذاردّاي تستِ تٌذي ٍ-1شىل

 

 تصوين گيزي

 1850 9استاًذارد هلی

  -سيستهحيط  ٍتٌذيتستِ

 استفادُ هجذد

 

 هجذداستفادُ 

 

 81581ملی استاندارد

 -تٌذي ٍ هحيط سيستتستِ

 تاسيافت هَاد

 

 18438 هلیستاًذاردا

 - ٍ هحيط سيستتٌذيتستِ

 اًزصيتاسياتی

 18511هلیاستاًذارد 

 - سيستٍهحيطتٌذيتستِ

 تاسيافت آلی

 18507استاًذارد هلی 

ولی تزاي استفادُ اس الشاهات-هحيطشيستٌٍذيتتستِ

 سيست تٌذي ٍ هحيطتستِ ّاي هلی در تحثاستاًذارد

  81511د ملی استاندار
 –هحيط سيست تستِ تٌذي ٍ 

 تْيٌِ ساسي سيستن تستِ تٌذي

 جپيَست 

ارسياتی ٍ تِ حذالل رساًذى هَاد هضز ٍ 
 خطزًان تزاي هحيط سيست

 

 

ی
يات

اس
ت

 

   

 پاياى عوز هفيذ

 
 تْيٌِ ساسي

 استفادُ هجذد   
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 هَاد تاسيافت - تــسيس هحيط ٍ تٌذي تِــتس

 داهٌِ وارتزد ّذف ٍ  1

 ٔٛاؿ ثبم٤بفتثبم٤بفت٣ٙ ؿك  اًت وٝ ثٝ ُىُ ثٙـ٢تمْ ثلا٢ ثٌتٝاِنأبت ق٥٥ٗ ت٣ّٔ  اًتب٘ـاكؿا٤ٗ ٞـف ام تـ٤ٚٗ 

، ٚ آغبم كٚ٘ـ٢ ثلا٢ ثٛؿٜ ٣ثبم٤بثٞب٢ ثٙـ٢ ٚ فٙبٚك٢ٚ ؿك ف٥ٗ عبَ آالط تًٛقٝ ٌٔتٕل ثٌتٝ ،ثٙـ٢ ُٛؿعجمٝ

 .اًتتغبثك ُلا٤ظ ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿ اكم٤بث٣ 

. ؿًتٛكاِقُٕ افٕبَ ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿ َِٕٔٛ اًتب٘ـاكؿ وٙـاِنأبت كا ثلآٚكؿ ٣ٕ٘ثٝ تٟٙب٣٤ ٣ّٔ ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿ 

 ٣ٔ ثبُـ. 18507

 الشاهیهزاجع   2

 .  ثٝ آٖ ٞب اكربؿ ؿاؿٜ ُـٜ اًت٣ّٔ ا٤لاٖ ٔـاكن اِنا٣ٔ م٤ل عب٢ٚ ٔملكات٣ اًت وٝ ؿك ٔتٗ ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿ 

 . ٗ تلت٥ت آٖ ٔملكات رنئ٣ ام ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿ ٣ّٔ ا٤لاٖ ٔغٌٛة ٣ٔ ُٛؿثـ٤

 آالع٥ٝ ٞب ٚ تزـ٤ـ ٘ؾلٞب٢ ثقـ٢ آٖ  ، ؿك ٓٛكت٣ وٝ ثٝ ٔـكو٣ ثب فول تبك٤ؼ ا٘تِبك اكربؿ ؿاؿٜ ُـٜ ثبُـ

تبك٤ؼ ا٘تِبك ثٝ آٖ ٞب اكربؿ ؿاؿٜ ُـٜ فول ـاكو٣ وٝ ثـٖٚ . ؿك ٔٛكؿ ٔ اًتب٘ـاكؿ ٣ّٔ ا٤لاٖ ٥ٌ٘ت ٔٛكؿ ٘ؾل ا٤ٗ

 . ، ٕٞٛاكٜ آؽل٤ٗ تزـ٤ـ ٘ؾل ٚ آالع٥ٝ ٞب٢ ثقـ٢ آٖ ٞب ٔٛكؿ ٘ؾل اًت اًت

 : اًتفبؿٜ ام ٔلارـ م٤ل ثلا٢ ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿ اِنا٣ٔ اًت

 ٙـ٢ث٥ٟٙٝ ًبم٢ ثٌتٝ ث -م٤ٌت ٔغ٥ظ ٚ ثٙـ٢ ثٌتٝ، 1392: ًبَ  18507اًتب٘ـاكؿ ٣ّٔ   2-1

2 – 2     ISO 21067, Packaging — Vocabulary 

 

 اصطالحات ٍ تعاريف  3

آغالعبت ٚ  ISO 21067 18507ٚ ٞب٢آغالعبت ٚ تقبك٤ف تق٥٥ٗ ُـٜ ؿك اًتب٘ـاكؿ٣ّٔ ؿك ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿ 

 تقبك٤ف م٤ل ثىبك ٣ٔ كٚؿ.

3 – 1  

 1تٌذي خالی يا تْیتستِ

ب اًتفبؿٜ ام ٥ُٜٛ ٞب٢ ٔقَٕٛ ثلا٢ آٖ ٘ٛؿ ث ث٣ٙ٥پ٢َ٥ ٚ لبثُؿبتغت ُلا٤ظ ف وٝ، ؽب٣ِ اًت ٚلت٣ ثٙـ٢ثٌتٝ

 وٙٙـٜ عقف ُـٜ ثبُـ.ثٙـ٢، تًٛظ تؾ٥ّٝثٌتٝ

 

 

 

                                                 
1- Empty packaging 
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3 – 2  

 1هادُ اٍليِ خام

 ٔغَٔٛ وبكثلؿ٢ تجـ٤ُ ِ٘ـٜ ثبُـ. تغت ٥ٞش فلا٤ٙـ٢ ثٝا٢ ٔبؿٜ

3 – 3    

 2هَاد تاسيافت

 ٤ُتجـ ٍل٤ثٝ ٔٛاؿ ؿتٛا٘ٙـ تًٛظ فلا٤ٙـ ٥ٕ٥ُب٣٤ ثٙـ٢ ٣ًٔبم٘ـٜ ثٌتٝثٙـ٢ ٚ ارنا٢ٔٛاؿ ثىبك كفتٝ ؿك ثٌتٝ

٥ٌل٘ـ ٚ ا٤ٗ ٔٛاؿ ٤ب ؿٚثبكٜ ؿك ًبؽت ثٌتٝ ثٙـ٢ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك ٣ٔ ٔٛاؿ ثبمٌلؿ٘ـ. ثبم٤بفتُٛ٘ـ ٚ ثٝ صلؽٝ 

 كٚ٘ـ.٤ب ثٝ فٙٛاٖ ًٛؽت ثىبك ٣ٔ

ٔٛكؿ ٘ؾل ا٤ٗ  ثبم٤بث٣ ب٤ بفت٤ثبم ٢ثلأٛاكؿ  ل٤ًب .ؿاكؿٔٛاؿ اُبكٜ  ثبم٤بفتثٝ ٣ّٔ  اًتب٘ـاكؿ ٤ٗؿك ا ثبم٤بفتٔٙبثـ  يادآٍري:

 اًتب٘ـاكؿ ٣ٕ٘ ثبُـ.

3- 4  

 تٌذيٍاحذ تستِ

٘مُ، ٚ اًتفبؿٜ ام وبت ٚعُٕتٛم٤ـ، فؽ٥لٜ،  ،ثٙـ٢ ام لج٥ُ ٔغبفؾت، ٍٟ٘ـاك٢، ا٘تمبَٚاعـ٢ اًت وٝ فُٕ ثٌتٝ

 كا ا٘زبْ ؿٞـ.

 تغ٥ُّ ٣ٔ ثبُـ.ٚٔٛضٛؿ تزن٤ٝٙـ٢ ثٚاعـ ثٌتٝ،  ٣ّٔ ؿك ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿ - يادآٍري

3- 5 

 3تاسيافتفزايٌذ 

ؿك ثقض٣ ٔٛالـ ٕٞلاٜ ثب ًب٤ل  ،ثٙـ٢ ُـٜ كاثٙـ٢ رٕـ آٚك٢ ٚ عجمٝفلا٤ٙـ ف٥ن٤ى٣ ٤ب ٥ٕ٥ُب٣٤ وٝ ٔٛاؿ ثٌتٝ

ٝ حب٤ٛ٘ٝ، ٔغٔٛتت، ٤ب ٔٛاؿ ؿ٤ٍل، ثٝ اًتخٙبء ثبم٤بث٣ ا٘له٢ ٚ اًتفبؿٜ ام ٔغَٔٛ ثٔٛاؿ ٥ٕ٥ُب٣٤، ثٝ ٔبؿٜ ؽبْ 

 وٙـ.فٙٛاٖ ٤ه ًٛؽت، تجـ٤ُ ٣ٔ

3- 6 

 4تاسيافتلاتل 

                                                 
1- Primary (virgin) raw material 

2- Material recycling 
3- Recycling process 

4- Recyclable 
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ٚ ثل٘بٔٝ ٙـٞب٤فلآ ك٤ام علٞب پٌٕب٘ـتٛا٘ـ ام ٣وٝ ٔ ارنا٢ ًبم٘ـٜ آٖ ب٤ ٢،ثٙـٔغَٔٛ، ثٌت٤ٝه  ٞب٢ِٔؾٔٝ

ثٙـ٢ ثٌتٝ     ا٥ِٚٝ ؿك  ٤بفت، ؿٚثبكٜ ثٝ فٙٛاٖ ٔٛاؿپلؿامٍ ٚ ثبم ،٢آٚكرٕـ پي امٚ رـاًبم٢ ُـٜ ٔٛرٛؿ  ٢ٞب

  ٔٛاكؿ ؿ٤ٍل ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك ٥ٌلؿ. ٤ب

 

 [  ٔلارقٝ و٥ٙـ ISO 14021:1999 ٣ّٔ ُٕبكٜ  اًتب٘ـاكؿ 1-1-7ثٝ ثٙـ ]

  

3- 7 

 1وٌٌذُ واالتاهيي

 ثبماك ثُٝـٜ  ثٙـ٢ٚوبتٞب٢ ثٌتٝ ثٙـ٢ثٌتٝ تب٥ٔٗ ثلا٢ ٌٔئَٛ ٟ٘بؿ
٥ٔٗ أثلا٢ ت. ٥ٔٗ ٔلثٛط ُٛؿأت م٘ز٥لٜ ٤ه ؿك ٔؾتّف ٘مبط ثٝ تٛا٘ـ ٣ٔ وبكثلؿ ٔقَٕٛ ؿك "وبت وٙٙـٜ تب٥ٔٗ آغالط  يادآٍري:

 ثبُـ، ؿك ٘ؾل ثٙـ٢ ُـٜ ٣ٔوبتٞب٢ ثٌتٝ ٚ ثٙـ٢ثٌتٝ ت٥ِٛـ وٝ ٔلثٛط ثٝ م٘ز٥لٜ ؿك ٘مغٝ ٞل ثلا٢ كا آ٣ّٖٔ اٞـاف ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿ 

 ٥ٌل٘ـ.٣ٔ  

 [ ٔلارقٝ و٥ٙـ  18507 ٣ّٔ ُٕبكٜ اًتب٘ـاكؿ 20-3ثٝ ثٙـ ] 

 
 

3- 8  

 تٌذيًذُ تستِجشء ساس

 ُٛؿ. ًبؿٜ ام ٞٓ رـا ٣ى٤ن٥ف ٤ُثب اًتفبؿٜ ام ًٚب ب٤تٛا٘ـ ثب ؿًت ٣وٝ ٔ ٢ثٙـام ثٌتٝ ٣ثؾِ
 

 

 الشاهات         4

 

 وارتزد  1 -4

 ٣ّٔ اًتب٘ـاكؿ ؿكثٙـ٢ ٤ٚوٜ ثب٤ـ ٔغبثك ثب ٔٛاكؿ ٔق٥ٗ ُـٜ ثلا٢ ٞلٌٛ٘ٝ ثٌت٣ّٔٝ وبكثلؿ ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿ 

 ثبُـ.18507

 

 تٌذياتی تستِارسي  2 -4

ٚ اِف  ٞب٢ اِنا٣ٔپ٥ًٛتتقل٤ف ُـٜ ؿك  ٞب٢ ؿًتٛكاِقُٕثٝ ا٤ٗ ثبُـ وٝ  احجبتتأ٥ٔٗ وٙٙـٜ وبت ثب٤ـ لبؿك ثٝ 

 ثٙـ٢ كاؿكٓـ ؽب٣ٓ ام ٔٛاؿ ثٌتٝ عٛك٢ وٝثٝ  ،ثبُـ فُٕ ُـٜ ثٙـ٢ وبُٔؿك ك٥ًـٖ ثٝ علط ٟ٘ب٣٤ ثٌتٝ ة

 .ٔغبِجٝ ولؿ ٤بفتتٛاٖ ثلا٢ ثبمث

 

                                                 
1- Supplier 
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 تاسيافترصذ لاتل اعالى د  3 -4

ٌ٘ج٣ آٟ٘ب ٕٔىٗ اًت ام ارناء وٛصه  ٞب٤ٚ٢و٣ٌث٥َ ام ٤ه ٔبؿٜ اًتفبؿٜ ولؿ وٝ تٛاٖ ثٙـ٢ ٣ٔؿك ثٌتٝ

ثٙـ٢ ثب صٙـ ٔبؿٜ، ٔتغ٥ل ، تب ثؾَ ٞب٢ ثنكي ؿك ثٌتٝـٙثب٣ُٔؿٞٙـٜ آٖ، وٝ ٘ٛفبً ثلصٌت ٞب ٚ ؿكة تِى٥ُ

 ثبُـ.

ثبُـ ثٝ ٓٛكت ؿكٓـ افالٖ ، تب ٣ٔ لبثُ ثبم٤بفتثٙـ٢ آٖ كا وٝ ثٌتٝثٙـ٢ وٙٙـٜ وبت ثب٤ـ ٚمٖ ٚاعـ ثٌتٝتب٥ٔٗ

 آٔـٜ اًت. حپ٥ًٛت ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾل ِٔؾْ ٌلؿؿ. ٔخب٣ِ ام ٌفتٝ ٞب ثلا٢ ا٤ٗ ث٥بٖ ؿك  ثبم٤بفت٥ٌٔل 

 

 الشاهات ايي استاًذارد تزآٍردى   4 -4

كا ت٥ٟٝ  3-4ٚ  2-4ٞب٢ ُـٜ ؿك ثؾَاِنأبت ث٥بٖ  ُـٖثلآٚكؿٜ وٙٙـٜ وبت ُلع٣ ام تب٥ٔٗت٥ٓٛٝ ٣ٔ ُٛؿ 

 وٙـ.

 

 1هستٌذ ساسي  5 -4

 . آٔـٜ اًت پ٥ًٛت ؿٚ  حپ٥ًٛت ؿك  اكائٝ ص٥ٙٗ اًٙبؿٔخبَ ٞب٣٤ ام ًبؽتبك ٚساكم٤بث٣ ثب٤ـ ٌٔتٙـ ًبم٢ ُٛؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
1- Supporting documentation 
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 الف پيَست

 (الشاهی)

 هَاد تاسيافت  تی اس طزيكتاسيا يتلاتلتا تٌذي تستِدستَرالعول ّايی تزاي ارسياتی 

 

 ّذف     1-الف

٘ؾل للاك ث٥ٍلؿ. ا٤ٗ ٔـٔق٥بكٞب٣٤  تمْ اًت ،ٔٛاؿ ثبم٤بفت رٟت ثٙـ٢ثلا٢ ُٙبًب٣٤ اكم٤بث٣ ٔٙبًت ثٛؿٖ ثٌتٝ

 ثٙـ٢، ٚ عت٣آٚك٢ ٚ عجمٝٞب٢ ٔلتجظ، علاع٣، ت٥ِٛـ، اًتفبؿٜ ٌلفتٝ تب رٕـوٝ ٕٞٝ رٙجٝ ثبم٤بفتٔق٥بكٞب ثلا٢ 

 .٥ٌلؿؿك ثلثب٤ـ ام  كا ٥٘ن  ثبم٤بفتٞب٢ ٔٛاؿ، ٕٞض٥ٙٗ تًٛقٝ فٙبٚك٢ ثبم٤بفت م عل٤كاثٙـ٢ ثٌتٝ  ثبم٤بث٣

ًتٛكاِق٣ّٕ ؿ ٌلؿؿ،ُـٜ ٚ ثلك٣ً ٣ٔ ؿاؿٜ تٛض٥ظ 1-ؿك رـَٚ اِف ٣ٔبتل٤ٌ كٍٚام عل٤ك  كاعت٣ثٝ ا٤ٗ رٙجٝ

 ثبُـ.٣ٔٛاؿ ٔ ثبم٤بفتؿك ُىُ  ثبم٤بفتثٙـ٢ لبثُ ت٥ٓٛف ٔفُّٔ ُلا٤ظ تزلث٣ رٟت ثٌتٝثلا٢ 

٥ت لبثّ ثبثٙـ٢ ٚ ٔق٥بكٞب٢ ثٌتٝ ع٥بتصلؽٝ ٞب٢ ث٥ٗ ٔلاعُثلٕٞىَٙ 1-ؿك رـَٚ اِفٔٙـكد  ٥بتئرن

 ؿٞـ.ثغٛك ثلرٌتٝ ِ٘بٖ ٣ٔ كا ثبم٤بفت

 

 تٌذي ٍ فزآيٌذوٌتزل ساخت/تزوية تستِ     2-الف

ص٥ن٢ وٝ ام آٖ  ام ٛاؿٔ ثبم٤بفتٞب٢ ٟٔٓ ثلا٢ ثٙـ٢ ُبُٔ ثلك٣ً رٙجٝاع٥ٕٙبٖ عبُٓ و٥ٙـ وٝ علاع٣ ثٌتٝ

 ُٛؿ، ثبُـ.ت٥ِٛـ ٣ٔ

           ثٌتٝ ثٙـ٢/ف٥ّٕبت پلولؿٖ ٚ، ؿك ٓٛكت ارلا٣٤ ثٛؿٖ،وٙتلَ ا٘تؾبة ٔٛاؿ ا٥ِٚٝ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ؿك ت٥ِٛـ/

 ثغٛك ٔقىٛى تغت تأح٥ل للاك ٥ٍ٘لؿ. ت٣ثبم٤بفثٙـ٢ ف٥ّٕبت رٟت اع٥ٕٙبٖ ام ا٤ٙىٝ فلا٤ٙـٞب٢ آٚك٢/ عجمٝرٕـ

 

 هَاد هَجَد تاسيافتفٌاٍري   تَدىهٌاسة      3-الف

  ثبم٤بفتٞب٢  ثب فٙبٚك٢ ًبمٌبكثٙـ٢ ام ٔٛاؿ ٔٙبًت ٤ب تلو٥ت ٔٛاؿ٢ علاع٣ ثٌتٝ وٝ ؿكاع٥ٕٙبٖ عبُٓ و٥ٙـ 

ف٥ٗ عبَ تِؾ٥ْ ٚ تٔـ٤ك كٚاثظ ٔتمبثُ اًتب٘ـاكؿٞب ٚ ؿكُٛؿ اًتفبؿٜ ٣ِٔٔؾْ، ٔلتجظ، ٚ ٔٛرٛؿ ٓٙقت٣ 

 ثبُـ. ،ٔغبثكٔفُٔ تٛض٥ظ ؿاؿٜ ُـثغٛك  1-4صٙب٘ضٝ ؿك ثؾَ 
ٔٙبًت ؿك تمـْ  ثبم٤بفتٞب ٕٔىٗ اًت ام اثـاؿ اًب٣ً فلا٤ٙـٞب٢ -رـ٤ـ ٚ ٥ًٌتٓ ثٙـ٢تًٛقٝ ٚ ثبماك٤بث٣ ٔٛاؿ ثٌتٝ _يادآٍري

ا٤ٙـٞب٢ ثل فل تأح٥ل آٖثل ثٛؿٜ، ٚ ٕٔىٗ اًت مٔبٖ ٣ثبم٤بفتتِؾ٥ْ ؿاؿٜ ُـٜ اًت وٝ تًٛقٝ ٚ ثٌظ ؿاؿٖ ص٥ٙٗ فلا٤ٙـٞب٢  ثبُـ.

 ٔٛرٛؿ ثب٤ـ ثٝ ِغبػ مٔب٣٘ ٔـ ٘ؾل للاك ث٥ٍلؿ. ثبم٤بفتآٚك٢ ٚ رٕـ

ٔٛاؿ ٔٛكؿ  ثبم٤بفت٢ رـ٤ـ ؿك فٙبٚك٢ ٔلثٛعٝ ثلا٢ ٥ًٌت٣ٕ علاع٣ و٥ٙـ وٝ ا٤ٗ اع٥ٕٙبٖ كا ثـٞـ تًٛقٝ

 ٚ ص٥ٙٗ كوٛكؿٞب٣٤ ثلا٢ وبكثلؿٞب٢ علاع٣ فلاٞٓ ثبُـ. ،ثٙـ٢ وٙتلَ ٚ حجت ُـٜثٌتٝ اًتفبؿٜ ؿك 

 

 تٌذي تعذ اس هصزفتستِ تاسيافتسيست در اثز رّاساسي تِ هحيط     4-الف  

ُـٜ ٤ب ثمب٤ب٢ ٔغَٔٛ ؿك فلا٤ٙـ ثٙـ٢ ٔٔلفم٤ٌت وٝ ٘ب٣ُ ام ثٌتٝكٞبًبم٢ ثٝ ٔغ٥ظ تغ٥٥ل پتب٥ٌُ٘ ؿك

 كا ٔٛكؿ ثلك٣ً للاك ؿ٥ٞـ. ثبم٤بفت
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 تاسيافتٍ هعيارّايی تزاي  حياتي هزاحل چزخِ تي اثز هتماتلجشئيات شزايط تَسط هاتزيس تصوين تا  1-الف جذٍل

 تٌذيهَاد تستِ

 

 اي تاسيافتهعيارّايی تزاي تستِ تٌذي  

 حياتهزاحل چزخِ 

وٙتلَ ًبؽت/تلو٥ت ثٌتٝ 

 ثٙـ٢ ٚ فلا٤ٙـ

ٞب٢ ٔٙبًت ثٛؿٖ فٙبٚك٢

 ٔٛرٛؿ ثبم٤بفت

كٞبًبم٢ ثٝ ٔغ٥ظ م٤ٌت ؿك احل 

 ثٌتٝ ثٙـ٢ ٔٔلف ُـٜ ثبم٤بفت

 4a-اِف 3a-اِف 2a-اِف

 ٔلتجظ ٔلتجظ ٔلتجظ علاع٣

 ٔلتجظ ٔلتجظ ٔلتجظ ت٥ِٛـ

 ٔلتجظ - ٔلتجظ اًتفبؿٜ

 ٔلتجظ - ٔلتجظ عجمٝ ثٙـ٢ تًٛظ وبكثل ٟ٘ب٣٤

 ٔلتجظ ٔلتجظ ٔلتجظ عجمٝ ثٙـ٢آٚك٢/رٕـ
a  ثبُـ٣ٔثٝ ثٙـٞب٢ پ٥ًٛت اِف  ٔقوٛك ٔلثٛطُٕبكٜ ٌقاك٢. 
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 ب پيَست

 (الشاهی)

 تاسيافتهعيارّاي لاتل ي ارسياتی ّايی تزادستَرالعول

 

 ّذف     1-ب

ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿ كا صٙب٘ضٝ ؿك پ٥ًٛت اِف ٚ رـَٚ  4ؿك ثٙـ  اِنأبتاكم٤بث٣ كٚاثظ ث٥ٗ ٔق٥بكٞب٢ ٔؾتّف ص٣ٍٍ٘ٛ 

 ٣ٔ وٙـ. ث٥بٖ ،آٔـٜ اًت 1-ةٞب٢ رـَٚ ٞب ٚؿك ٔبتل٤ي، ٚ ثٝ عٛك ٔفُٔ ؿك پبكاٌلاففول ُـٜ 1-اِف

 

 زاحیهعيارّاي ط     2-ب

عٛك٢ وٝ ثٝ ؿٞـ، ثبُـ كا ا٘زبْ ٣ٔثٙـ٢ وٝ ُبُٔ ًبؽت، آكا٤َ، تلو٥ت، ٚ رـاًبم٢ ارناء ٣ٔعلاع٣ ثٌتٝ

ؿكٓـ  ثبم٤بفتٔىبٖ اثبُـ، ٚ ٔلثٛعٝ ًبمٌبك ٣ٔ ثبم٤بفتٞب٢ ٞب٢ فٙبٚك٢ا٤ٗ اع٥ٕٙبٖ عبُٓ ٌلؿؿ وٝ ثب ِٔؾٔٝ

 ؿٞـ.ٚم٣٘ ؽب٣ٓ ام ٔٛاؿ كا فلاٞٓ آٚكؿٜ ٚ ٔٛكؿ ٔالعؾٝ للاك ٣ٔ

 ثبُٙـ.٣ٔ ثبم٤بفتؿكفلا٤ٙـ  ٔٛاؿ٢ وٝ ٌٔئَٛ ا٤زبؿِٔىالت ف٣ٙ

ٔٛاؿ، تلو٥ت ٔٛاؿ، ٤ب علط ٞب٣٤ ام ثٌتٝ ثٙـ٢ وٝ ٌٔئَٛ ا٤زبؿ ِٔىالت ؿك رٕـ آٚك٢ ٚ عجمٝ ثٙـ٢ لجُ ام 

 ثبُـ.٣ٔ ثبم٤بفتوٝ ٌٔئَٛ احل ٔٙف٣ ثل و٥ف٥ت ٔبؿٜ  ثبُٙـ، ٚرٛؿ ٔمـاك٢ ٔبؿٜٔٛاؿ ٣ٔ ثبم٤بفت

-ٙـ٢ ٤ب ارناء ثٌتٝثآٔـٜ اًت، وٝ ُىُ ٚ ٔبؿٜ ٚاعـ ثٌتٝ حپ٥ًٛت ؿك  ثبم٤بفتؿكٓـ لبثُ ا٢ تٛض٥ظ ُى٣ّ ثل

 ثبم٤بفتثٙـ٢، ٚ آٚك٢، عجمٝٞب٢ ٔٙبًت ثلا٢ رٕـثٙـ٢ ثب اًتب٘ـاكؿٞب٢ ٣ّٔ، ث٥ٗ ا٣ِّّٕ، ٤ب تزبك٢ ٤ب ِٔؾٔٝ

ثٛؿٖ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ للاك  ثبم٤بفتثُ ٔغبثمت ؿاكؿ، وٝ ٕٔىٗ اًت ثٝ فٙٛاٖ اًبى ٚ پب٤ٝ ثلا٢ ِ٘بٖ ؿاؿٖ لب

 ث٥ٍلؿ.

   آٖ تغت تأح٥ل للاك  ٞب٢كا ثب ِٔؾٔٝ ثبم٤بفتم٤ل ٔقغٛف و٥ٙـ وٝ ًبمٌبك٢ فلا٤ٙـٞب٢  فٛأُتٛرٝ ؽٛؿ كا ثٝ 

 ٣ٔ ؿٞـ.

 ٞب٢ ٔق٥ٗ وٝ ثلا٢ فلا٤ٙـ ت٥ِٛـ ثب/ ٤ب ثـٖٚ ٔبؿٜ ؽبْ ا٥ِٚٝ، ثٌت٣ٍٔؤحل ثٝ ٚكٚؿ٢ ٔٛاؿ ثب ٤ٚو٣ٌ ثبم٤بفت اِف

 ؿاكؿ.

ثٙـ٢ ٣ٔ تٛاٖ ث٥َ ام ٤ه ٔبؿٜ اًتفبؿٜ ولؿ وٝ تٙبًت ٌ٘ج٣ آٟ٘ب ٕٔىٗ اًت ام ارناء وٛصه ؿك ثٌتٝ- ة

ثٙـ٢ ثب صٙـ ٔبؿٜ، ٔتغ٥ل تِى٥ُ ؿٞٙـٜ آٖ، وٝ ٘ٛفبً ثب ثلصٌت ٞب ٚ ؿكة ٣ٔ ثبُـ، تب ثؾَ ٞب٢ ثنكي ؿك ثٌتٝ

تٛا٘ـ ثغٛك ص٥ٍِٕل٢ ا٢ ًلٚوبك ؿاكؿ ٣ٔٔبؿٜ ثٙـ٢ صٙـٞب ثب ا٤ٗ ثبمٜ ام ثٌتٝك٣ُٚ وٝ ؿكآٖ ِٔؾٔٝ ثبُـ.

 1-3   ثٙـ٢ صٙب٘ضٝ ؿك ثؾَثٌتٝ تؾ٥ّٝ ؿك، ٚ تٛا٘ب٣٤ آٖ ثبم٤بفتُٛؿ، فلا٤ٙـ ٣ٔ ثبم٤بفتا٢ وٝ ثٌتٝ ثٝ ٔبؿٜ

  ٔق٥ٗ ُـٜ اًت، ٔتغ٥ل ثبُـ.

 ثٙـ٢ ثب٤ـ ٔٛاكؿ م٤ل كا ٔـ ٘ؾل للاك ؿٞـ:ٞب٢ ثٌتِٝٔؾٔٝ -د

 ٝ ٔٙبًت ثبُـ، ٚرـاًبم٢ ارناء ٞل ٚلت و -1

 ٚ ٥ٌٔلٞب٢ ثبم٤بث٣. ثبم٤بفتًبمٌبك٢ ٔىب٥٘ى٣ ٚ ٥ٕ٥ُب٣٤ آكا٤َ ٔٛاؿ ٤ب تلو٥ت ٔٛاؿ ثب فلا٤ٙـ  -2
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ُلا٤ظ ف٣ٙ تٛم٤ـ ٚ  ٔلتجظ ثبا٣ِّّٕ ٔغبثمت ؿاُتٝ ثبُـ وٝ ٣ّٔ ٤ب ث٥ٗٞب ثب٤ـ ثب اًتب٘ـاكؿٞب٢ا٤ٗ ِٔؾٔٝ

 ثبُـ.عٝ ٣ٔٔلثٛ ثبم٤بفتا٘تمبَ ٚ ت٥ٟٝ ٔٛاؿ ٚكٚؿ٢ ثلا٢ فلا٤ٙـ 

ؿٞـ ثب٤ـ ؿك ك٥ًـٖ ثٝ علط ثٛؿٖ كا تغت تأح٥ل للاك ٣ٔ ثبم٤بفت ٥تٞلٌٛ٘ٝ ِٔؾٔٝ علاع٣ ؿ٤ٍل وٝ لبثّ -ت

 ثٙـ٢ ٟ٘ب٣٤، ام لج٥ُ ٔٛاكؿ م٤ل ٔـ ٘ؾل للاك ث٥ٍلؿ:ثٌتٝ

 اكربؿ ؿاؿٜ ُـٜ اًت، ٚ 18508 ٣ّٔ ُٕبكٜ ٔغ٥ظ وٝ ؿك اًتب٘ـاكؿم٤ٌت ثلا٢ٔٛاؿ ٔضل  -1

 اكربؿ ؿاؿٜ ُـٜ اًت . 2-4-ةثٙـ ثبُٙـ سؿك تؾ٥ّٝ وٝ ٔتأحل ام علاع٣ ٣ٔٞب٢ ِٔؾٔٝ -2

 هعيارّاي تَليذ     3-ب

 وزدىهادُ خام ٍ تزوية هادُ در تَليذ، تثذيل ٍ پز     1-3-ب

ت٥ِٛـ وٙٙـٜ ٔٛاؿ ؽبْ، تجـ٤ُ، ٚ /ٔٙجـ ٔلثٛط ثٝوٝ ف٥ّٕبت ت٥ِٛـ  اع٥ٕٙبٖ عبُٓ وٙـوبت ثب٤ـ  وٙٙـٜتب٥ٔٗ

        تٛاٖ عٛك٢ ٔـ٤ل٤ت ولؿ وٝ ٞلٌٛ٘ٝ تغ٥٥ل ٤ب ا٘غلاف ًبمٌبك٢ ثٙـ٢ كا ٣ٔت پل ولؿٖ ثلا٢ ثٌتٝف٥ّٕب

 ـٞـ.٘كا تغت تأح٥ل للاك  ثبم٤بفتٞب٢ فلا٤ٙـ ثٙـ٢ ثب ِٔؾٔٝثٌتٝ
 ٔلارقٝ و٥ٙـ. ISO/TR 17098اًتب٘ـاكؿ  ثٝ -يادآٍري

 

 وٌتزل تغييزات در طَل فزايٌذ     2-3-ب

وٝ ٔٛاؿ ا٘تؾبة ُـٜ ؿك ٔلعّٝ علاع٣ ٥ٞش ِٔىُ اًب٣ً ؿك  اع٥ٕٙبٖ عبُٓ وٙـوبت ثب٤ـ وٙٙـٜ تب٥ٔٗ

وٝ ٔٛاؿ ؿك عَٛ  اع٥ٕٙبٖ عبُٓ وٙـوٙٙـٜ وبت ثب٤ـ  تب٥ٔٗا٤زبؿ ٘ؾٛاٞـ ولؿ. ٕٞض٥ٙٗ  ثبم٤بفتٞب٢ فٙبٚك٢

كا تغت تأح٥ل  ثبم٤بفت٢ عٛك ٔقىٛى ًبمٌبك٢ ثب ِٔؾٔٝ ٞب٢ فلا٤ٙـٞبٝ وٙـ، عٛك٢ وٝ ثفلا٤ٙـ تغ٥٥ل پ٥ـا ٣ٕ٘

 للاك ؿٞـ.

 
، ٚ ارنا٣٤ ٞب٢ پ٣ُِٛ كً٘ٞب، رٛٞل صبح ٤ب ؿٞٙـٜ ام لج٥ُ صٌتتٛا٘ـ ثٝ تغ٥٥لات ؿك ًب٤ل لٌٕت ٞب٢ تِى٥ُا٤ٗ ٣ٔ يادآٍري:

 ٞب، ٚ ًب٤ل ٔٛاؿ ُٟٔل ٚ ْٔٛ وٙٙـٜ افٕبَ ٌلؿؿ.ٞب، ؿكةام لج٥ُ ثلصٌت

 

 هعيارّاي استفادُ     4-ب

 الشاهاتتِ سايز  1م اًعطاف پذيزيلشٍ     1-4-ب

وٝ ًبؽت ثب ًب٤ل ُلا٤غ٣ وٝ ا٣ٕٙ٤، ثٟـاُت، ٚ ٥٘بمٞب٢ ِٔتل٢ ام  اع٥ٕٙبٖ عبُٓ وٙـوٙٙـٜ وبت ثب٤ـ  تب٥ٔٗ

 وٙـ ٔغبثمت ؿاكؿ.ثٙـ٢ كا تأ٥ٔٗ ٣ٔثٌتٝ

 هصزف وٌٌذُهعيارّايی تزاي تخيلِ تَسط      2-4-ب

ثٙـ٢، علط ٚ ٔغُ ُىُ ثٌتٝ الثغٛك ٔخاع٣ ثٌتٝ ثٙـ٢ ا٥ِٚٝ، علوٝ  اع٥ٕٙبٖ عبُٓ وٙـوٙٙـٜ ثب٤ـ  تب٥ٔٗ

ثٙـ٢ ثب اًتفبؿٜ ام كٍٚ ٞب٢ ٔقَٕٛ ت٥ٓٛف آٚكؿ وٝ تؾ٥ّٝ ثٌتٝا٤ٗ أىبٖ كا فلاٞٓ ٣ٔثٙـ٢ ٚ ... ولؿٖ ثٌتٝثبم

 ًبمٌبك ثبُـ. ثبم٤بفتثٙـ٢ اًتفبؿٜ ُـٜ ثب فلا٤ٙـ وٝ ثٌتٝ ثٝ ٘غ٢ٛٓٛكت ث٥ٍلؿ  1-3ُـٜ ؿك ثؾَ 

                                                 
1- Non-prejudice 
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ثٙـ٢ حب٤ٛ٘ٝ ثٙـ٢ ا٥ِٚٝ ثبُـ وٝ ثب ٔغَٔٛ ؿك تٕبى اًت، ٚ ثٌتٝثٙـ٢ ٕٔىٗ اًت ٔتِىُ ام ثٌت٥ًٌٝتٓ ٞب٢ ثٌتٝ -رييادآٍ

ثٙـ٢ ثب٤ـ ٔقٕٛتً ثٝ ًبؿ٣ٌ لبثُ ثٙـ٢ حبِج س٤ب ثٌتٝ ثٙـ٢ عُٕ ٚ ٘مُ  ثبُـ. ا٘ٛاؿ اؽ٥ل ثٌتٝثٙـ٢ ٌل٣ٞٚ  ٤ب ثٌتٝسثٌتٝ

 ٍلؿؿ.رـاًبم٢ ثٛؿٜ ٚ ٔغَٔٛ ثٝ آٖ آِٛؿٜ ٘

 

 هصزف وٌٌذُتٌذي تَسط هعيارّايی تزاي طثمِ     3-4-ب

ؿٞـ وٝ ثٙـ٢ ؿك صٝ ٔٛلق٥ت٣ ث٥َ ام ٤ه رنء ٔبؿٜ كا تِى٥ُ ٣ٔوٝ ثٌتٝ اع٥ٕٙبٖ عبُٓ وٙـوٙٙـٜ ثب٤ـ تب٥ٔٗ

  ًبمٌبك ثبُـ، ِقا  ثبم٤بفتآٚك٢ ٔٛكؿ ٥٘بم ثلا٢ ٔٙبًت ثٛؿٖ ثب فلا٤ٙـ تمْ اًت رـا ُٛؿ تب ثب ٥ًٌتٓ رٕـ

        ثٙـ٢ كا تغت ُلا٤ظ فبؿ٢ ٚ لبثُ ثتٛا٘ـ رـاولؿٖ ثٌتٝ وٙٙـٜٔٔلفثٙـ٢ عٛك٢ ت٥ٟٝ ٌلؿؿ وٝ ثٌتٝ

 ث٣ٙ٥ ا٘زبْ ؿٞـ.پ٥َ

 

 طثمِ تٌذيآٍري/هعيارّايی تزاي جوع     5-ب

٤ٚوٜ  ؽبّ تاِنأبٞب ثب ٔـ ٘ؾل للاك ؿاؿٖ ٞلٌٛ٘ٝ آٖ آٌب٣ٞأىبٖ، عـتباع٥ٕٙبٖ عبُٓ وٙـ وٙٙـٜ ثب٤ـ  تب٥ٔٗ

 .٥ٌلؿ٘ؾل للاك ٔـثٙـ٢ ثٌتٝؿك علاع٣ ٚ ًبؽت ثٙـ٢ آٚك٢ ٚ عجمٝٔٛكؿ ا٘تؾبك ٚ ٔلثٛط ثٝ رٕـ

 
 )هاتزيس تصوين( تاسيافتٍ هعيارّايی تزاي تستِ تٌذي لاتل  حياتتيي هزاحل چزخِ اثز هتماتل  1-جذٍل ب

 

 اي تاسيافتهعيارّايی تزاي تستِ تٌذي  

 حياتهزاحل چزخِ 

 وٙتلَ ًبؽت/تلو٥ت 

 ثٙـ٢ ٚ فلا٤ٙـثٌتٝ

ٔٙبًت ثٛؿٖ ثلا٢ فٙبٚك٢ 

 ٔٛرٛؿ ت٣ثبم٤بفٞب٢ 

ك احل كٞبًبم٢ ثٝ ٔغ٥ظ م٤ٌت ؿ

 ثٙـ٢ثٌتٝ ثبم٤بفت

 4a-اِف 3a-اِف 2a-اِف

 2-ٔق٥بكٞب٢ ة 2-ٔق٥بكٞب٢ ة 2-4-/ ة2-ٔق٥بكٞب٢ ة علاع٣

 3-ٔق٥بكٞب٢ ة 3-ٔق٥بكٞب٢ ة 3-ٔق٥بكٞب٢ ة ت٥ِٛـ

 1-4-ٔق٥بكٞب٢ ة - 2-4-ٔق٥بكٞب٢ ة اًتفبؿٜ

 - 3-4-ٔق٥بكٞب٢ ة عجمٝ ثٙـ٢ تًٛظ وبكثل ٟ٘ب٣٤
 ٔق٥بكٞب٢

 5-/ ة3-4-ة

 5-ٔق٥بكٞب٢ ة 5-ٔق٥بكٞب٢ ة 5-ٔق٥بكٞب٢ ة رٕـ آٚك٢/ عجمٝ ثٙـ٢

a ٜاكربؿ ؿاؿٜ ُـٜ اًت. ٚ ة ٌقاك٢ ؿك رـَٚ ثٝ ثٙـٞب٢ پ٥ًٛت اِفُٕبك 

 

 

 

 

 (  پيَست ب ) ی هادُتَجِ تِ شٌاسايلشٍم      6-ب

ٞب٢ ٞـف لبثُ تِؾ٥ْ ثبُـ. ا٤ٗ وبك ٥ٌلؿ ثب٤ـ ثلا٢ ٌلٜٚثلؿاك٢ للاك ٣ٔٚلت٣ ٞلٌٛ٘ٝ ُٙبًب٣٤ ٔبؿٜ ٔٛكؿ ثٟلٜ

 آٚكؿ.ثٙـ٢ كا ثٝ ٓٛكت آُىبك ٚ كُٚٗ فلاٞٓ ٣ُٔٙبًب٣٤ ٔٛاؿ فٕـٜ ؿك ٤ه ثٌتٝ



11 



ٔؾتّف ؿك م٘ز٥لٞب٢ ٔٔلف ثقـ٢ وٕه وٙـ، تٛا٘ـؿك ٘مبط ثٙـ٢ ٣ُٔٙبًب٣٤ ٔٛاؿ فٕـٜ ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ؿك ثٌتٝ

 ٤ق٣ٙ:

 ؿك تق٥٥ٗ ٌن٤ٙٝ اؽت٥بك٢؛ ٔٔلف وٙٙـٜثلا٢  -

 ثٙـ٢؛آٚك٢ ٚ عجمٝثلا٢ رٕـ -

 .ثبم٤بفتثلا٢ تلاوٓ ٔٛاؿ ثٝ ُىُ ٥ٌٔلٞب٢ ٔٙبًت ثلا٢ فلا٤ٙـ  -

 ٔب٥ٞت ثلؽ٣ ٔٛاؿ ثـٖٚ ٥٘بم ثلا٢ ُٙبًب٣٤ ف٣ّٕ ٚاضظ ٚ آُىبك ٣ٔ ثبُـ.

 ثٝ علق ؿ٤ٍل ٤ق٣ٙ، ثٝ وٕه كً٘ ٤ب ُىُ ؽبّ ؽلف ا٘زبْ ٥ٌلؿ. ُٙبًب٣٤ ٕٔىٗ اًت
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 ج پيَست

 (اطالعاتی)

 تٌذيٍاحذ تستِ تاسيافتدرصذ لاتل تعييي شزحهثالی اس 

 
ٍ هعيارّايی تزاي  حياتجشئيات شزايط السم تَسيلِ يه هاتزيس تصوين تا اثزات هتماتل تيي هزاحل چزخِ 1-ججذٍل 

 تٌذيهَاد تستِ تاسيافت

 

 هزجع ارسياتی شٌاسايی/ شزح تستِ تٌذي

 
a هعيارّاb پاسخc هزجعd 

A.2, 
A.3/B.2,B.3 

پلولؿٖ ُبُٔ ٔٛاؿ ثٙـ٢/علاع٣ ٚ وٙتلَ ٕٞٝ ٔلاعُ ت٥ِٛـ، ثٌتٝآ٤ب 

 وبف٣ اًت؟ ثبم٤بفتفلا٤ٙـ  ؿكثٙـ٢ ثٌتٝ ث٥ٟٙٝ ُـٖاًتفبؿٜ ُـٜ ثلا٢ 

  

A.2/ 
B.4.2 

بؿٜ ٚ كٍٚ ًبؽت تؾ٥ّٝ ٔؤحل كا آ٤ب علاع٣ ٚ وٙتلَ ارناء ٔٛكؿ اًتف

 ت٥ٌُٟ ٣ٔ وٙـ؟

  

A.2,A.4/ 
B.4.3 

٘مَ رـاًبم٢  ،آ٤ب علاع٣ ٚ وٙتلَ ارناء ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ٚ كٍٚ ًبؽت

كا ؿك ٔٛالـ ضلٚك٢ رٟت وٕه ثٝ رٕـ آٚك٢  وٙٙـٜ ٟ٘ب٣٤ٔٔلف

 ت٥ٌُٟ ٣ٔ وٙـ؟

  

A.2/ 
B.5 

اع٥ٕٙبٖ كا ا٤ٗ  ،آ٤ب علاع٣ ٚ وٙتلَ ارناء ٔٛكؿ اًتفبؿٜ ٚ كٍٚ ًبؽت

ثٙـ٢ آٚك٢ ٚ عجمٝٞب٢ رٕـًبمؿ وٝ ًبمٌبك٢ ثب ٥ًٌتٓفلاٞٓ ٣ٔ

 ٓٛكت پق٤لؿ؟

  

A.3/ 
B.2,B.3 

ٞب  ثلا٢ ؽبْ ٚ ارناء سُبُٔ افنٚؿ٣٘آ٤ب كٍٚ ًبؽت ٚ تلو٥ت ٔٛاؿ

 ٔٙبًت ٣ٔ ثبُـ؟ ثبم٤بفتفلا٤ٙـ 

  

A.3/ 
B.5 

، ثلا٢ فتثبم٤بثٙـ٢ ؿك ٔغُ، ؿك ت٥ٟٝ فلا٤ٙـ آ٤ب ٞلٌٛ٘ٝ ٥ًٌتٓ عجمٝ

 ثبُـ؟ٔٛاؿ ٔٙبًت ٣ٔ ثبم٤بفتؿًت٥بث٣ ثٝ 

  

A.4/ 
B.2 

آ٤ب ًبؽت،آكا٤َ، ٚ لبث٥ّت رـاًبم٢ ارناء،كٞبًبم٢ ثٝ م٤ٌت ٔغ٥ظ كا 

 كًب٘ـ؟ثٝ عـالُ ٣ٔ ثبم٤بفتؿك فلا٤ٙـ 

  

A.4/ 
B.3 

اع٥ٕٙبٖ ثلا٢ عَٔٛ ولؿٖ پلآ٤ب وٙتلَ ٕٞٝ ٔلاعُ ت٥ِٛـ ٚ ثٌتٝ ثٙـ٢/

فلاٞٓ  ثبم٤بفتم٤ٌت ٔغ٥ظ ؿك ٥ًٌتٓ  ٝٞبًبم٢ ثام ثٝ عـالُ ك٥ًـٖ ك

 ٌلؿؿ؟٣ٔ 

  

A.4/ 
B.4.1 

ثٙـ٢ كا ثٝ عـ٢ تؾ٥ّٝ ولؿ تب ٞلٌٛ٘ٝ آ٤ب ٣ٔ تٛاٖ ٔغت٤ٛبت ثٌتٝ

 كا ثٝ عـالُ كًب٘ـ؟ ثبم٤بفتپٌٕب٘ـ فلا٤ٙـ ا٘تِبك/

  

A.4/ 
B.5 

ثٙـ٢ ولؿ تب ٞلٌٛ٘ٝ پٌٕب٘ـ/ آٚك٢ ٚ عجمٝثٙـ٢ كا رٕـتٛاٖ ثٌتٝآ٤ب ٣ٔ

 ثقـ٢ كا ثٝ عـالُ كًب٘ـ؟ ثبم٤بفت٘تِبك ؿك ف٥ّٕبت ا

  

a  ٖٛثٙـٞب٢ ٔلثٛعٝ ؿك پ٥ًٛت اِف ٚ پ٥ًٛت ة اكربؿ ؿاؿٜ ٣ٔ ُٛؿ. 1-ثٝ ٚضق٥ت رـَٚ ة 1ًت ٚ 

b  ٖٛٛكؿ ثبُـ. ثلا٢ تٛض٥ظ ث٥ِتل ؿك ٔثٙـ٢ ٣ٔثلا٢ ثٌتٝ ع٥بتؽالٓٝ تق٥٥ٗ ٔق٥بكٞب ؿك پ٥ًٛت ة ؿك ثلاثل ٔلاعُ صلؽٝ  "ٔق٥بكٞب" 2ًت

 وٝ ؿك پ٥ًٛت اِف ٚ پ٥ًٛت ة ا٤ٗ اًتب٘ـاكؿ  ٔلارقٝ و٥ٙـ. 1تٖٛ ً، ثٝ ثٙـٞب٢ ع٥بتٔق٥بكٞب ٚ ٔلاعُ صلؽٝ

c  ٖٛٔق٥بكٞب٢ ت٥ٓٛف ُـٜ كضب٤ت ثؾَ ثٛؿٜ ٚ ٤ب ؿاكا٢ وٌل٢ كا حجت ٣ٔ وٙـ.ٔٛالق٣ وٝ  ،"پبًؼ" 3ًت 

d  ٖٛٔق٥بكٞب كا فلاٞٓ ٣ٔ آٚكؿ. ثلا٢ ٔخبَ، ثٝ ٔٙبعك ٤ب وِٛكٞب، ٤ق٣ٙ ٞلٌٛ٘ٝ ٔلرـ، ٘ؾل٤ٝ، ٤ب تٛض٥ظ ؿك ٔٛكؿ وٌل٢ ؿك  "ٔلارـ" 4ًت

  رب٣٤ وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٤ب لبِت لبثُ ارلا ٣ٔ ثبُـ كا فلاٞٓ ٣ٔ آٚكؿ.
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ثٙـ٢ كا فلاٞٓ ؿك ٚاعـ ثٌتٝ ثبم٤بفتكٍٚ اكم٤بث٣ ٚ حجت ؿكٓـ ٚم٣٘ ٔبؿٜ لبثُ  ،ثٙـ٢ؿك ثٌتٝ   2-حرـَٚ 

 آٚكؿ.٣ٔ

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ. 3-ؿك ؿًت تًٛقٝ، ٤بؿآٚك٢ ثؾَ اِف ٤بفتثبمثلا٢ ثبم٤بث٣ ثب فٙبٚك٢ 

ساعالفبت٣  آٔـٜ اًت. ؿك  تثٙـ٢ ؿك پ٥ًٛت ثٌتٝ ثٙـ٢ ؿك ٔٛكؿٞب٣٤ ام اؽٟبكات ثلؽ٣ ٚاعـٞب٢ ثٌتٝٔخبَ

٥٘ن  ثبم٤بفتٞب ؿك ٔٛكؿ لبث٥ّت ا٢ ام ٌفتٝثٙـ٢ ِٔبثٝ، ٔتِىُ ام ٕٞبٖ ٔٛاؿ، ٔزٕٛفٝٔٛالق٣ وٝ ٤ىٌل٢ ثٌتٝ

  ا٘ـ ا٤لاؿ ٌلؿؿ.٣ٔ تٛ

پبًؼ ٞب٢ اكم٤بث٣ ٕٔىٗ اًت ثبماء ٞل ٔٙغمٝ ٤ب وِٛك تغ٥٥ل وٙـ. پي ٞلٌٛ٘ٝ تأ٥٤ـ ث٥ب٥٘ٝ ثب٤ـ ثٝ ٔٙغمٝ 

آٔـٜ اًت. اٌل  2-حرـَٚ  4 ثٙـثبُـ، وٝ ؿك سٔٙبعك  ٤ب وِٛكسٞب ٣٤ اكربؿ ؿاؿٜ ُٛؿ وٝ ؿك آٖ لبثُ ارلا ٣ٔ

 ٝ ُٛؿ.ثب٤ـ ُ٘ٛت "ثـٖٚ ٔلرـ"٥ٞش ٔلرق٣ ؿاؿٜ ِ٘ٛؿ، 
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 شَد تاسيافتهی تَاًذ  هثالی اس تياًيِ جْت تعييي درصذ ٍاحذ تستِ تٌذي وِ  -2-ججذٍل 

 هزجع ارسياتی شٌاسايی/ شزح تستِ تٌذي

 

 شزح: ٍاحذ تستِ تٌذيِ  1

 
 رنء 

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ ٤1بؿآٚك٢  
 3رنء  2رنء  1رنء 

    ُلط 2

    ؿكٓـ رنء ثٝ ٓٛكت % ٔزٕٛؿ ٚاعـ ثٌتٝ ثٙـ٢ 3

4 

ارناء ثلاًبى اًتب٘ـاكؿٞب٢ ٣ّٔ،ٔٙغمٝ ا٢،  اٌل وُ

ث٥ٗ ا٣ِّّٕ، تزبك٢ ٤ب ِٔؾٔٝ ٞب ٔٛكؿ لجَٛ ٚالـ 

 ٌلؿؿ، ٔلرـ تف٣ّ٥ٔ كا اكائٝ ؿ٥ٞـ.

   

 

 100%٥ـ وٝ ثل٤ٚـ ٚ تٛرٝ ؿاُتٝ ثبُ 9 ثٙـكا پُل ولؿٜ ٚ ًپي ثٝ  5 ثٙـٞب٣٤ ٌلؿآٚك٢ ُٛؿ، اٌل رنء ٤ب ارناء ثب ص٥ٙٗ اًتب٘ـاكؿٞب ٤ب ِٔؾٔٝ

 ٣ٔ ثبُـ.  ثبم٤بفتلبثُ 

 اؿأٝ ؿ٥ٞـ. 5 ثٙـٌٚل٘ٝ، ثب 

    كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ. ٤2بؿآٚك٢  ٥ٌٔل ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾل 5

 ُٛؿ.٣ٔ وٙـ، عٛك٢ وٝ ثبم٤بث٣ ٔتٙبٚة ت٥ٓٛٝ ٣ٔ    و٣ّ ا٤زبؿ ثبم٤بفتاعتٕبتً ِٔىالت٣ ؿك  ارناء، رنء ا٣ّٓ ؿكُٙبًب٣٤  

6 
آٚك٢ ٚ ت ؿك رٕـارناء َِٕٔٛ ؿك ا٤زبؿ ِٔىال

 عجمٝ ثٙـ٢
   

    ثبم٤بفتارناء َِٕٔٛ ؿك ا٤زبؿ ِٔىالت ؿك  7

    ا٢ثبم٤بفتارناء َِٕٔٛ ؿك ؿاُتٗ احل ٔٙف٣ ؿك ٔبؿٜ  8

    ثبم٤بفتارناءلبثُ ٚم٣٘ؿكٓـ 9

10 
  ثبم٤بفتثٙـ٢ لبثُ ٚم٣٘ ٚاعـ ثٌتٝؿكٓـ

  9 ثٙـ × 3 ثٙـ/100س
   

  

 

 ٔضبءتبك٤ؼ ٚ ا

11 
 ثبم٤بفترٕـ ؿكٓـ لبثُ عبُٓ

  10 ثٙـرٕـ  عبُٓس
 

 

ثٌتٝ ثٙـ٢ وٝ ٣ٔ تٛاٖ ثب ؿًت ٤ب ثب اًتفبؿٜ ام ًٚب٤ُ ف٥ن٤ى٣ ًبؿٜ ام  لٌٕت٣، 18507 ٣ّٔ رنء تقل٤ف ُـٜ ؿك اًتب٘ـاكؿ :1يادآٍري 

 رـاًبم٢ ولؿ.

 

ٚ الًت٥ه، فٛتؿ، صٛة، ٚ ؿ٤ٍل ٔٛاكؿ. ٔٛلق٣ وٝ رٕـ آٚك٢، عجمٝ ثٙـ٢، ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾلآ٥ٙ٥ِْٔٛٛ، ٥ُِٝ، وبغق، پ ثبم٤بفت٥ٌٔل  :2يادآٍري 

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ. 3-اِفٔلثٛط ثٝ ٤ب ؿك عبَ تًٛقٝ ثبُـ، ٤بؿآٚك٢  ا٢ ٔٛرٛؿ ٘جبُـ، ثبم٤بفتف٥ّٕبت 

 اًتفبؿٜ و٥ٙـ. "N/A"فالٔتوٝ لبثُ ارلا ٘جبُـ ام  كؿ٤ف٣ :3يادآٍري 

 ؿاكا ٣ٔ ثبُـ. كا  18510 ٣ّٔ ثٙـ٢ ُلا٤ظ اًتب٘ـاكؿفٛق، ا٤ٗ ثٌتٝثٝ ِغبػ ٘تب٤ذ اكم٤بث٣ حجت ُـٜ ؿك 

 وٙٙـٜ تب٥ٔٗرنئ٥بت 

 ٘بْ: -

 فٙٛاٖ: -

 ًبمٔبٖ: -

 آؿكى پٌت٣: -

 وِٛك:-     ُٟل:                                                                           -
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 ت پيَست

 (اطالعاتی)

 ٍسًی يه ٍاحذ تستِ تٌذي تا لاتليت تاسيافتی ضگی ّاي تزاي تعييي درصذاعالى ٍيهثال ّايی اس 

، صٙب٘ضٝ ثٝ ثبم٤بفتثلا٢ اكم٤بث٣ ٚ ت٥ٓٛف ؿك ؿًتلى ثٛؿٖ ٔبؿٜ ثلا٢  2-حٞب٣٤ ام اًتفبؿٜ رـَٚ ٔخبَ اوٖٙٛ

 ثٙـ٢ ٣ٔ ثبُـ.ثٙـ٢ ؿك ٔٛكؿ ثٌتٝٞب٢ ٔتقـؿ ام ٚاعـٞب٢ ثٌتٝت٥ٓٛف ُـ،  ٔخبَ 3-4تف٥ُٔ ؿك 
 تاشذهی تاسيافتتٌذي وِ لاتل اظْارات تزاي تعييي درصذ ٍسًی ٍاحذ تستِّايی اسثاله
 

 لَطی آئزٍسل فلشي تا درب پالستيىی چاج شذُ هثال:  – 1-تجذٍل 

 تٌذيتستِدر  تٌذيٍاحذ تستِ 1
، تا درپَش پالستيىی )حجن ml 250، حجن پُز لَطی آئزٍسل فلشي چاج شذُ شزح:

 (ml 335ول 

 3رنء  2رنء  1رنء  كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ 1رنء     ٤بؿآٚك٢  

  ؿكپٍٛ پالًت٥ى٣ لٛع٣ ثب ٥ُل ٚ ٘بمَ ُلط 2

  9% 91%  ؿكٓـ رنء ثٝ ٓٛكت % ٔزٕٛؿ ٚاعـ ثٌتٝ ثٙـ٢ 3

4 

اٌل وُ ارناء ثل اًبى اًتب٘ـاكؿٞب٢ ٣ّٔ، ٔٙغمٝ ا٢، ث٥ٗ 

ا٣ِّّٕ، تزبك٢ ٤ب ِٔؾٔٝ ٞب ٔٛكؿ لجَٛ ٚالـ ٌلؿؿ، ٔلرـ 

 تف٣ّ٥ٔ كا اكائٝ ؿ٥ٞـ.

BDSV-WVS ٖإِٓب 

 ضب٤قبت آٞٗ

Nِٔؾٔٝ 
º
 47 

 DSDِٔؾٔٝ ٔغَٔٛ 

 ُٕبكٜ. 

02/09-06 

 324ُٕبكٜ رنء سوٌل  

 پ٣ّ پلٚپ٥ّٗ

 

 

لبثُ  100%  ثل٤ٚـ ٚ تٛرٝ ؿاُتٝ ثب٥ُـ و9ٝ كؿ٤فكا پُل ولؿٜ ٚ ًپي ثٝ  5 كؿ٤فاٌل رنء ٤ب ارناء ثب ص٥ٙٗ اًتب٘ـاكؿٞب ٤ب ِٔؾٔٝ ٞب٣٤ ٌلؿآٚك٢ ُٛؿ، 

 ٣ٔ ثبُـ.  ثبم٤بفت

 اؿأٝ ؿ٥ٞـ. 5 ثٙـٌٚل٘ٝ، ثب 

5 
 3-4ثٙـ  آالط ٥ٌٔل ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾل

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ. ٤2بؿآ٢ٚ 
 پالًت٥ه فٛتؿ

 

 و٣ّ ا٤زبؿ ٣ٔ وٙـ، عٛك٢ وٝ ثبم٤بث٣ ٔتٙبٚة ت٥ٓٛٝ ٣ٔ ُٛؿ. ثبم٤بفتُٙبًب٣٤ رنء ا٣ّٓ ؿك ارناء، اعتٕبتً ِٔىالت٣ ؿك  

6 
َ ؿك ا٤زبؿ ِٔىالت ؿك رٕـ آٚك٢ ٚ عجمٝ ارناء ِٕٔٛ

 ثٙـ٢
------ ------ 

 

  ------ ------ ثبم٤بفتارناء َِٕٔٛ ؿك ا٤زبؿ ِٔىالت ؿك  7

  ------ ------ ا٢ ثبم٤بفتارناء َِٕٔٛ ؿك ؿاُتٗ احل ٔٙف٣ ؿك ٔبؿٜ  8

  100% 100% ثبم٤بفتؿكٓـ ٚم٣٘ ارناء لبثُ  9

10 
  ثبم٤بفتُ ؿكٓـ ٚم٣٘ ٚاعـ ثٌتٝ ثٙـ٢ لبث

  9 ثٙـ × 3 ثٙـ/ 100س
%91 %9 

 

  

 

 تبك٤ؼ ٚ أضبء

11 
 ثبم٤بفترٕـ ؿكٓـ لبثُ  عبُٓ

  10 ثٙـرٕـعبُٓس
100  

 .ثٙـ٢ وٝ ٣ٔ تٛاٖ ثب ؿًت ٤ب ثب اًتفبؿٜ ام ًٚب٤ُ ف٥ن٤ى٣ ًبؿٜ رـاًبم٢ ولؿ، ثؾَ ثٌت19507ٝ ٣ّٔ رنء تقل٤ف ُـٜ ؿك اًتب٘ـاكؿ :1يادآٍري 

ٚ ف٥ّٕبت آ٥ٙ٥ِْٔٛٛ، ٥ُِٝ، وبغق، پالًت٥ه، فٛتؿ، صٛة، ٚ ؿ٤ٍل ٔٛاكؿ. ٔٛلق٣ وٝ رٕـ آٚك٢، عجمٝ ثٙـ٢،  -ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾل ثبم٤بفت٥ٌٔل  :2يادآٍري 

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ. ٤3ب ؿك عبَ تًٛقٝ ثبُـ، ٤بؿآٚك٢  ا٢ ٔٛرٛؿ ٘جبُـ، ثبم٤بفت

 اًتفبؿٜ و٥ٙـ. "N/A"فالٔت٣ وٝ لبثُ ارلا ٘جبُـ ام كؿ٤ف :3يادآٍري 
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 PEهثال: سيٌی هَج دار يا وارٍگيت تا درب هَج دار هَهی شىل ٍ سيٌی  -2-تجذٍل 

 تٌذيتستِدر  تٌذيٍاحذ تستِ 1
تزاي  PEسيٌی هَج دار تا درب هَجذار هَهی شىل ٍ سيٌی  شزح:

 .گزم550هاّی تاسُ. ٍسى ول 

 
 رنء  

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ ٤1بؿآٚك٢  
 3رنء  2رنء  1رنء 

 ؿكپٍٛ پالًت٥ى٣ ؿاكٔٛد رقجٝ ُلط 2

ام  ؿكة ًبؽتٝ ُـٜ

ؿاكٚ ٣ٔٛٔ ٔمٛا٢ ٔٛد

 ُىُ

 % 27 % 9 % 64 ثٙـ٢ؿكٓـ رنء ثٝ ٓٛكت % ٔزٕٛؿ ٚاعـ ثٌتٝ 3

4 

اٌل وُ ارناء ثل اًبى اًتب٘ـاكؿٞب٢ ٣ّٔ، ٔٙغمٝ 

ا٢، ث٥ٗ ا٣ِّّٕ، تزبك٢ ٤ب ِٔؾٔٝ ٞب ٔٛكؿ لجَٛ 

 ئٝ ؿ٥ٞـ.ٚالـ ٌلؿؿ، ٔلرـ تف٣ّ٥ٔ كا اكا

   وبغق ثبم٤بفت٥ٌٔل 

 

ثل٤ٚـ ٚ تٛرٝ ؿاُتٝ ثب٥ُـ  9 ثٙـكا پُل ولؿٜ ٚ ًپي ثٝ  5 ثٙـاٌل رنء ٤ب ارناء ثب ص٥ٙٗ اًتب٘ـاكؿٞب ٤ب ِٔؾٔٝ ٞب٣٤ ٌلؿآٚك٢ ُٛؿ، 

 ٣ٔ ثبُـ.  ثبم٤بفتلبثُ  ٓـ ؿك ٓـ     وٝ 

 اؿأٝ ؿ٥ٞـ. 5 ثٙـٌٚل٘ٝ، ثب 

5 
 ٥ٌٔل ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾل

 ٔالعؾٝ و٥ٙـ.كا  ٤2بؿآٚك٢ 
 وبغق پالًت٥ه وبغق

 ٣ٔ وٙـ، عٛك٢ وٝ ثبم٤بث٣ ٔتٙبٚة ت٥ٓٛٝ ٣ٔ ُٛؿ.    و٣ّ ا٤زبؿ ثبم٤بفتُٙبًب٣٤ رنء ا٣ّٓ ؿك ارناء، اعتٕبتً ِٔىالت٣ ؿك  

6 
ارناء َِٕٔٛ ؿك ا٤زبؿ ِٔىالت ؿك رٕـ آٚك٢ ٚ 

 عجمٝ ثٙـ٢
 ٥ٞش ------

 

 ٥ٞش ------ ثبم٤بفتارناء َِٕٔٛ ؿك ا٤زبؿ ِٔىالت ؿك  7
 پَُٛ ٣ٔٛٔ

CR 13688:2000 

 ii 3-5رـَٚ 

8 
ارناء َِٕٔٛ ؿك ؿاُتٗ احل ٔٙف٣ ؿك ٔبؿٜ 

 ا٢ ثبم٤بفت
 ٥ٞش ------

 پَُٛ ٣ٔٛٔ

 0  100%  100% ثبم٤بفتؿكٓـ ٚم٣٘ ارناء لبثُ  9

10 
  ثبم٤بفتؿكٓـ ٚم٣٘ ٚاعـ ثٌتٝ ثٙـ٢ لبثُ 

  9 ثٙـ × 3 ثٙـ/ 100س
%91  %9  

0 

  

 

 تبك٤ؼ ٚ أضبء

11 
 ثبم٤بفتعبّٓزٕـ ؿكٓـ لبثُ 

  10 ثٙـسرٕـ 
%73  

ثٙـ٢ وٝ ٣ٔ تٛاٖ ثب ؿًت ٤ب ثب اًتفبؿٜ ام ًٚب٤ُ ف٥ن٤ى٣ ًبؿٜ ، ثؾَ ثٌت18507ٝرنء تقل٤ف ُـٜ ؿك اًتب٘ـاكؿ  :1يادآٍري 

 رـاًبم٢ ولؿ.

ت٥ه، فٛتؿ، صٛة، ٚ ؿ٤ٍل ٔٛاكؿ. ٔٛلق٣ وٝ رٕـ آٚك٢، آ٥ٙ٥ِْٔٛٛ، ٥ُِٝ، وبغق، پالً -ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾل ثبم٤بفت٥ٌٔل  :2يادآٍري 

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ. ٤3ب ؿك عبَ تًٛقٝ ثبُـ، ٤بؿآٚك٢  ا٢ ٔٛرٛؿ ٘جبُـ، ثبم٤بفتٚ ف٥ّٕبت عجمٝ ثٙـ٢، 

 اًتفبؿٜ و٥ٙـ. "N/A"وٝ لبثُ ارلا ٘جبُـ ام  كؿ٤ف٣ :3يادآٍري 
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 تزچسة واغذيهثال: وَسُ سفالی سزاهيىی تا درب سزاهيىی ٍ  -3-تجذٍل 

 وَسُ سفالی سزاهيىی تا درب سزاهيىی ٍ تزچسة واغذي شزح: تٌذيتستِدر  تٌذيٍاحذ تستِ 1

 3رنء  2رنء  1رنء  كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ 1رنء     ٤بؿآٚك٢  

 ثلصٌت وبغق٢ ؿكة ًلا٥ٔى٣ وٛمٜ ًفب٣ِ ًلا٥ٔى٣ ُلط 2

 8/0% 12% 2/87% ؿكٓـ رنء ثٝ ٓٛكت % ٔزٕٛؿ ٚاعـ ثٌتٝ ثٙـ٢ 3

4 

اٌل وُ ارناء ثل اًبى اًتب٘ـاكؿٞب٢ ٣ّٔ، ٔٙغمٝ 

ا٢، ث٥ٗ ا٣ِّّٕ، تزبك٢ ٤ب ِٔؾٔٝ ٞب ٔٛكؿ لجَٛ 

 ٚالـ ٌلؿؿ، ٔلرـ تف٣ّ٥ٔ كا اكائٝ ؿ٥ٞـ.
N/A N/A N/A 

 

ُتٝ ثب٥ُـ ثل٤ٚـ ٚ تٛرٝ ؿا 9 ثٙـكا پُل ولؿٜ ٚ ًپي ثٝ  5 ثٙـاٌل رنء ٤ب ارناء ثب ص٥ٙٗ اًتب٘ـاكؿٞب ٤ب ِٔؾٔٝ ٞب٣٤ ٌلؿآٚك٢ ُٛؿ، 

 ٣ٔ ثبُـ.  ثبم٤بفتلبثُ ٓـ ؿك ٓـ    وٝ 

 اؿأٝ ؿ٥ٞـ. 5 ثٙـٌٚل٘ٝ، ثب 

5 
 ٥ٌٔل ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾل

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ. ٤2بؿآٚك٢ 
N/A N/A N/A 

 

 ٣ٔ وٙـ، عٛك٢ وٝ ثبم٤بث٣ ٔتٙبٚة ت٥ٓٛٝ ٣ٔ ُٛؿ.    و٣ّ ا٤زبؿ ثبم٤بفتُٙبًب٣٤ رنء ا٣ّٓ ؿك ارناء، اعتٕبتً ِٔىالت٣ ؿك 

 

  

6 
ارناء َِٕٔٛ ؿك ا٤زبؿ ِٔىالت ؿك رٕـ آٚك٢ ٚ 

 عجمٝ ثٙـ٢
  ٥ٞش ٥ٞش

 ثبم٤بفتارناء َِٕٔٛ ؿك ا٤زبؿ ِٔىالت ؿك  7
 ثبم٤بفت٥ٞش أىب٘بت 

 فلاٞٓ ٥ٌ٘ت

 ثبم٤بفت٥ٞش أىب٘بت 

 فلاٞٓ ٥ٌ٘ت
 ٥ٞش

8 
ارناء َِٕٔٛ ؿك ؿاُتٗ احل ٔٙف٣ ؿك ٔبؿٜ 

  ٣ثبم٤بفت
 پَُٛ ٣ٔٛٔ ٥ٞش ------

 ٓفل ؿكٓـ ٓفل ؿكٓـ ٓفل ؿكٓـ ثبم٤بفترناء لبثُ ؿكٓـ ٚم٣٘ ا 9

10 
  ثبم٤بفتؿكٓـ ٚم٣٘ ٚاعـ ثٌتٝ ثٙـ٢ لبثُ 

  9 ثٙـ × 3 ثٙـ/ 100س
 ٓفل ٓفل ؿكٓـ ٓفل ؿكٓـ

  

 

 تبك٤ؼ ٚ أضبء

11 
 ثبم٤بفتعبّٓزٕـ ؿكٓـ لبثُ 

  10 ثٙـٕـرعبُٓس
 ٓفل ؿكٓـ

٣ٔ تٛاٖ ثب ؿًت ٤ب ثب اًتفبؿٜ ام ًٚب٤ُ ف٥ن٤ى٣ ًبؿٜ  ثٙـ٢ وٝ، ثؾَ ثٌت18507ٝ ٣ّٔ اكؿرنء تقل٤ف ُـٜ ؿك اًتب٘ـ :1يادآٍري 

 رـاًبم٢ ولؿ.

آٚك٢، آ٥ٙ٥ِْٔٛٛ، ٥ُِٝ، وبغق، پالًت٥ه، فٛتؿ، صٛة، ٚ ؿ٤ٍل ٔٛاكؿ. ٔٛلق٣ وٝ رٕـ -ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾل ثبم٤بفت٥ٌٔل  :2يادآٍري 

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ. 3ؿك عبَ تًٛقٝ ثبُـ، ٤بؿآٚك٢ ٤ب  ٔٛرٛؿ ٘جبُـ، ٣ثبم٤بفتٚ ف٥ّٕبت ثٙـ٢، عجمٝ

 اًتفبؿٜ و٥ٙـ. "N/A"وٝ لبثُ ارلا ٘جبُـ ام  كؿ٤ف٣ :3يادآٍري 
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 تا درب پالستيىی ٍ تزچسة واغذي/ سر ٍرق PETهثال: تطزي ّاي شفاف، تذٍى رًگ ته اليِ اي  -4-تجذٍل 

 تستِ تٌذيدر  ٍاحذ تستِ تٌذي 1
تا درب پالستيىی ٍ  PETگ ته اليِ اي تطزي ّاي شفاف، تذٍى رً شزح:

 تزچسة واغذي/ سر ٍرق

 
 رنء     

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ ٤1بؿآٚك٢ 
 3رنء  2رنء  1رنء 

 ثلصٌت وبغق٢/ مك ٚكق PPؿكة  PETثغل٢  ُلط 2

 ؿكٓـ رنء ثٝ ٓٛكت % ٔزٕٛؿ ٚاعـ ثٌتٝ ثٙـ٢ 3
 ثبمٜ ث٥ٗ

%00/90  - %25/81 

 ثبمٜ ث٥ٗ

%00/5- %50/12 

 ثبمٜ ث٥ٗ

%00/5 -%25/6 

 

ثل٤ٚـ ٚ تٛرٝ ؿاُتٝ ثب٥ُـ وٝ  9 ثٙـكا پُل ولؿٜ ٚ ًپي ثٝ  5 ثٙـاٌل رنء ٤ب ارناء ثب ص٥ٙٗ اًتب٘ـاكؿٞب ٤ب ِٔؾٔٝ ٞب٣٤ ٌلؿآٚك٢ ُٛؿ، 

 ٣ٔ ثبُـ.  ثبم٤بفتلبثُ  ٓـ ؿك ٓـ

 اؿأٝ ؿ٥ٞـ. 5 ثٙـٌٚل٘ٝ، ثب 

5 
 ٥ٌٔل ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾل

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ. ٤2بؿآٚك٢ 
 ٥ٞش ًت٥هپال پالًت٥ه

 

 و٣ّ ا٤زبؿ ٣ٔ وٙـ، عٛك٢ وٝ ثبم٤بث٣ ٔتٙبٚة ت٥ٓٛٝ ٣ٔ ُٛؿ. ثبم٤بفتُٙبًب٣٤ رنء ا٣ّٓ ؿك ارناء، اعتٕبتً ِٔىالت٣ ؿك 

 

 

 

 

6 
ارناء َِٕٔٛ ؿك ا٤زبؿ ِٔىالت ؿك رٕـ آٚك٢ ٚ 

 عجمٝ ثٙـ٢
  ٥ٞش ---

7 

 
  ٥ٞش --- ثبم٤بفتارناء َِٕٔٛ ؿك ا٤زبؿ ِٔىالت ؿك 

8 
ؿك ؿاُتٗ احل ٔٙف٣ ؿك ٔبؿٜ ارناء َِٕٔٛ 

 ا٢ ثبم٤بفت
  ٥ٞش ---

  ٓفل  100%  100% ثبم٤بفتؿكٓـ ٚم٣٘ ارناء لبثُ  9

10 
 ثبم٤بفتؿكٓـ ٚم٣٘ ٚاعـ ثٌتٝ ثٙـ٢ لبثُ 

  9 ثٙـ × 3 ثٙـ/  100س 

 ثبمٜ ث٥ٗ

%00/90  - %25/81  
 ثبمٜ ث٥ٗ

%00/5  - %50/12  
 ٓفل

  

 

 تبك٤ؼ ٚ أضبء

11 
 ثبم٤بفتٕـ ؿكٓـ لبثُ عبّٓز

  10 ثٙـسرٕـ 

 ثبمٜ ث٥ٗ

%95-%75/93 

ثٙـ٢ وٝ ٣ٔ تٛاٖ ثب ؿًت ٤ب ثب اًتفبؿٜ ام ًٚب٤ُ ف٥ن٤ى٣ ًبؿٜ ، ثؾَ ثٌت18507ٝ ٣ّٔ رنء تقل٤ف ُـٜ ؿك اًتب٘ـاكؿ :1يادآٍري 

 رـاًبم٢ ولؿ.

آٚك٢، فٛتؿ، صٛة، ٚ ؿ٤ٍل ٔٛاكؿ. ٔٛلق٣ وٝ رٕـ آ٥ٙ٥ِْٔٛٛ، ٥ُِٝ، وبغق، پالًت٥ه، -ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾل ثبم٤بفت٥ٌٔل  :2يادآٍري 

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ. ٤3ب ؿك عبَ تًٛقٝ ثبُـ، ٤بؿآٚك٢  ،ٔٛرٛؿ ٘جبُـ ٣ثبم٤بفتثٙـ٢، ٚ ف٥ّٕبت عجمٝ

 اًتفبؿٜ و٥ٙـ. "N/A"وٝ لبثُ ارلا ٘جبُـ ام  كؿ٤ف٣ :3يادآٍري 
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  PETهثال: تطزي  -5-تجذٍل 

 ليتزيPET (5/0 )تطزي  شزح: تستِ تٌذيدر  ٍاحذ تستِ تٌذي 1

 3رنء  2رنء  1رنء  كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ 1رنء     ٤بؿآٚك٢  

  PSثلصٌت س  PPؿكة س  PETثغل٢ س ُلط 2

  4%  10%  86% ؿكٓـ رنء ثٝ ٓٛكت % ٔزٕٛؿ ٚاعـ ثٌتٝ ثٙـ٢ 3

4 

اٌل وُ ارناء ثل اًبى اًتب٘ـاكؿٞب٢ ٣ّٔ، ٔٙغمٝ 

لجَٛ  ا٢، ث٥ٗ ا٣ِّّٕ، تزبك٢ ٤ب ِٔؾٔٝ ٞب ٔٛكؿ

 ٚالـ ٌلؿؿ، ٔلرـ تف٣ّ٥ٔ كا اكائٝ ؿ٥ٞـ.

آٚك٢ ٚرٕـثٙـ٢عجمٝ

لبٖ٘ٛ  ثلا٢ٔق٥بكٞب٣٤

آٚك٢ رٟت اكتمبء رٕـ

 ثبم٤بفتٚ ُـٜعجمٝ ثٙـ٢

ؽلٚف ٚ ثٌتٝ ثٙـ٢ ؿك 

 هاپٗ

 

آٚك٢ عجمٝ ثٙـ٢ ٚ رٕـ

ٔق٥بكٞب٣٤ ثلا٢ لبٖ٘ٛ 

رٟت اكتمبء رٕـ آٚك٢ 

 ثبم٤بفتعجمٝ ثٙـ٢ ُـٜ ٚ 

ؿك  ؽلٚف ٚ ثٌتٝ ثٙـ٢

 هاپٗ

 

آٚك٢ عجمٝ ثٙـ٢ ٚ رٕـ

ٔق٥بكٞب٣٤ ثلا٢ لبٖ٘ٛ رٟت 

اكتمبء رٕـ آٚك٢ عجمٝ 

ؽلٚف  ثبم٤بفتثٙـ٢ ُـٜ ٚ 

 ٚ ثٌتٝ ثٙـ٢ ؿك 

 هاپٗ

 

 

ثل٤ٚـ ٚ تٛرٝ ؿاُتٝ ثب٥ُـ وٝ  9 ثٙـكا پُل ولؿٜ ٚ ًپي ثٝ  5 ثٙـاٌل رنء ٤ب ارناء ثب ص٥ٙٗ اًتب٘ـاكؿٞب ٤ب ِٔؾٔٝ ٞب٣٤ ٌلؿآٚك٢ ُٛؿ، 

 ٣ٔ ثبُـ.  ثبم٤بفتلبثُ  ٓـٓـ ؿك 

 اؿأٝ ؿ٥ٞـ. 5 ثٙـٌٚل٘ٝ، ثب 

5 
 ٥ٌٔل ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾل

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ. ٤2بؿآٚك٢ 

 پالًت٥ه سًب٤ل ٔٛاكؿ  پالًت٥ه سًب٤ل ٔٛاكؿ   PETپالًت٥ه سثغل٢ 

 ٙبٚة ت٥ٓٛٝ ٣ٔ ُٛؿ.و٣ّ ا٤زبؿ ٣ٔ وٙـ، عٛك٢ وٝ ثبم٤بث٣ ٔت ثبم٤بفتُٙبًب٣٤ رنء ا٣ّٓ ؿك ارناء، اعتٕبتً ِٔىالت٣ ؿك  

6 
ارناء َِٕٔٛ ؿك ا٤زبؿ ِٔىالت ؿك رٕـ آٚك٢ ٚ 

 عجمٝ ثٙـ٢
 ٥ٞش ٥ٞش ٥ٞش

 ٥ٞش ٥ٞش ٥ٞش ثبم٤بفتارناء َِٕٔٛ ؿك ا٤زبؿ ِٔىالت ؿك  7

8 
ارناء َِٕٔٛ ؿك ؿاُتٗ احل ٔٙف٣ ؿك ٔبؿٜ 

 ا٢ ثبم٤بفت
 ٥ٞش ٥ٞش ٥ٞش

 ٓفل  100%  100% ثبم٤بفتؿكٓـ ٚم٣٘ ارناء لبثُ  9

10 
  ثبم٤بفتؿكٓـ ٚم٣٘ ٚاعـ ثٌتٝ ثٙـ٢ لبثُ 

  9 ثٙـ × 3 ثٙـ/ 100س
 ٓفل  %10  %86

  

 

 تبك٤ؼ ٚ أضبء

11 
 ثبم٤بفتؿكٓـ لبثُ  عبّٓزٕـ

  10 ثٙـرٕـعبُٓس
%96  

م ًٚب٤ُ ف٥ن٤ى٣ ًبؿٜ ثٙـ٢ وٝ ٣ٔ تٛاٖ ثب ؿًت ٤ب ثب اًتفبؿٜ ا، ثؾَ ثٌت18507ٝ ٣ّٔ رنء تقل٤ف ُـٜ ؿك اًتب٘ـاكؿ :1يادآٍري 

 رـاًبم٢ ولؿ.

آٚك٢، آ٥ٙ٥ِْٔٛٛ، ٥ُِٝ، وبغق، پالًت٥ه، فٛتؿ، صٛة، ٚ ؿ٤ٍل ٔٛاكؿ. ٔٛلق٣ وٝ رٕـ -ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾل ثبم٤بفت٥ٌٔل  :2يادآٍري 

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ. 3ٔٛرٛؿ ٘جبُـ، ٤ب ؿك عبَ تًٛقٝ ثبُـ، ٤بؿآٚك٢  ٢ثبم٤بفتثٙـ٢، ٚ ف٥ّٕبت عجمٝ

 اًتفبؿٜ و٥ٙـ. "N/A"ام وٝ لبثُ ارلا ٘جبُـ  كؿ٤ف٣ :3يادآٍري 
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 هثال: فٌجاى واغذي  -6-جذٍل ت

 فٌجاى واغذي شزح: تستِ تٌذيدر  ٍاحذ تستِ تٌذي 1

 3رنء  2رنء  1رنء  كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ 1رنء     ٤بؿآٚك٢  

 فٙزبٖ ثلا٢ ٔٔبكف ؿاك ُلط 2
ؿكة فٙزبٖ ثلا٢ ٔٔبكف 

 ؿاك

كٚوَ فٙزبٖ ثلا٢ ٔٔبكف 

 ؿاك

 17% 17% 66% رنء ثٝ ٓٛكت % ٔزٕٛؿ ٚاعـ ثٌتٝ ثٙـ٢ؿكٓـ 3

4 

اٌل وُ ارناء ثل اًبى اًتب٘ـاكؿٞب٢ ٣ّٔ، 

ٔٙغمٝ ا٢، ث٥ٗ ا٣ِّّٕ، تزبك٢ ٤ب ِٔؾٔٝ ٞب 

ٔٛكؿ لجَٛ ٚالـ ٌلؿؿ، ٔلرـ تف٣ّ٥ٔ كا اكائٝ 

 ؿ٥ٞـ.

ثبؿًتٛكاِقّٕٟب٢ و٥ٌ٥ٕٖٛ   

ٔغبثمت ؿاكؿ وٝ تزبكت فـكاَ

ٞب ؿك ثؾَ افؾٓ ا٘زٕٗ

ٔتغـٜ ا٤ٗ ٔٛاؿ كا ا٤بتت

 وٙٙـ.٣ٔ ثبم٤بفت

 

ثل٤ٚـ ٚ تٛرٝ ؿاُتٝ ثب٥ُـ وٝ  9 ثٙـكا پُل ولؿٜ ٚ ًپي ثٝ  5 ثٙـٞب٣٤ ٌلؿآٚك٢ ُٛؿ، اٌل رنء ٤ب ارناء ثب ص٥ٙٗ اًتب٘ـاكؿٞب ٤ب ِٔؾٔٝ

 ٣ٔ ثبُـ.  ثبم٤بفتلبثُ  %100

 اؿأٝ ؿ٥ٞـ. 5 ثٙـٌٚل٘ٝ، ثب 

5 
 ٥ٌٔل ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾل

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ. ٤2بؿآٚك٢ 
 وبغق پالًت٥ه وبغق

 ُٛؿ.وٙـ، عٛك٢ وٝ ثبم٤بث٣ ٔتٙبٚة ت٥ٓٛٝ ٣ٔو٣ّ ا٤زبؿ ٣ٔ ثبم٤بفتُٙبًب٣٤ رنء ا٣ّٓ ؿك ارناء، اعتٕبتً ِٔىالت٣ ؿك  

6 
ارناء َِٕٔٛ ؿك ا٤زبؿ ِٔىالت ؿك رٕـ آٚك٢ 

 ٚ عجمٝ ثٙـ٢
Food soiled 

ٕٔىٗ اًت ؿكة لجُ ام 

ٔٔلف ام فٙزبٖ رـا 

 food soiled؛ ِ٘ٛؿ
 ٥ٞش

 LDPEپَُٛ  ثبم٤بفتارناء َِٕٔٛ ؿك ا٤زبؿ ِٔىالت ؿك  7

كم٤ٗ پالًت٥ى٣، پ٣ّ 

اًت٥لٖ ٔقٕٛتً ؿك 

٣ٕ٘  ثبم٤بفتٔتغـٜ ا٤بتت

 ُٛؿ.

Food soiled 

8 
ارناء َِٕٔٛ ؿك ؿاُتٗ احل ٔٙف٣ ؿك ٔبؿٜ 

 ا٢ ثبم٤بفت

--- ---  

  100% ك ٓـٓفل ؿ ٓفل ؿكٓـ ثبم٤بفتؿكٓـ ٚم٣٘ ارناء لبثُ  9

10 
 100س ثبم٤بفتثٙـ٢ لبثُ ؿكٓـ ٚم٣٘ ٚاعـ ثٌتٝ

  9 ثٙـ × 3 ثٙـ/ 

  17% ٓفل ؿك ٓـ ٓفل ؿك ٓـ

  

 

 تبك٤ؼ ٚ أضبء

11 
 ثبم٤بفتلبثُؿكٓـعبّٓزٕـ

  10ٙـثرٕـعبُٓس
%17  

 اٖ ثب ؿًت ٤ب ثب اًتفبؿٜ ام ًٚب٤ُ ف٥ن٤ى٣ ًبؿٜ رـاًبم٢ ولؿ.تٛثٙـ٢ وٝ ٣ٔ، ثؾَ ثٌتٝ 18507 ٣ّٔ رنء تقل٤ف ُـٜ ؿك اًتب٘ـاكؿ :1يادآٍري 

ـ٢، ثٙآٚك٢، عجمٝآ٥ٙ٥ِْٔٛٛ، ٥ُِٝ، وبغق، پالًت٥ه، فٛتؿ، صٛة، ٚ ؿ٤ٍل ٔٛاكؿ. ٔٛلق٣ وٝ رٕـ -ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾل ثبم٤بفت٥ٌٔل  :2يادآٍري 

 ٝ و٥ٙـ.كا ٔالعؾ ٣3 ٔٛرٛؿ ٘جبُـ، ٤ب ؿك عبَ تًٛقٝ ثبُـ، ٤بؿآٚك٢ ثبم٤بفتٚ ف٥ّٕبت 

 اًتفبؿٜ و٥ٙـ. "N/A"وٝ لبثُ ارلا ٘جبُـ ام  كؿ٤ف3:٣يادآٍري 
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 آلَهيٌيَهی 1هثال: تطزي شيشِ اي سثشرًگ تا درب چَب پٌثِ اي ٍ رٍيِ درب -7-تجذٍل 

 

 تستِ تٌذيدر  ٍاحذ تستِ تٌذي 1
تطزي شيشِ اي سثشرًگ تا درب چَب پٌثِ اي ٍ رٍيِ درب آلَهيٌيَهی، حجن  شزح:

cl 75. 

 
 نء ر

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ ٤1بؿآٚك٢  
 3رنء  2رنء  1رنء 

 ُلط 2
صبح ثغل٢ ٥ٌالى ثب ثلصٌت

 ٤ٛٔلت
 ك٤ٚٝ ؿكة آ٣ٔٛ٥ٙ٥ِٔٛ صٛة پٙجٝ

 3/0% 6/0% 1/99% ؿكٓـ رنء ثٝ ٓٛكت % ٔزٕٛؿ ٚاعـ ثٌتٝ ثٙـ٢ 3

4 

اٌل وُ ارناء ثل اًبى اًتب٘ـاكؿٞب٢ ٣ّٔ، ٔٙغمٝ ا٢، 

ٛكؿ لجَٛ ٚالـ ث٥ٗ ا٣ِّّٕ، تزبك٢ ٤ب ِٔؾٔٝ ٞب ٔ

 ٌلؿؿ، ٔلرـ تف٣ّ٥ٔ كا اكائٝ ؿ٥ٞـ.

ٞب٢ رٕـ آٚك٢ ؿك ٕٞٝ علط

ا٢ ٔٛكؿ لجَٛ ؽلٚف ٥ُِٝ

ٚالـ ُـٜ اًت. ٥ٞش 

اًتب٘ـاكؿًبم٢ ٚرٛؿ ٘ـاُتٝ 

٤ب ضلٚك٢ ٣ٕ٘ ثبُـ، صٖٛ 

ؽلف ٥ُِٝ ا٢ ثلا٢ غقا ٚ 

٥ُٛ٘ـ٣٘ ؿك وُ ؿ٥٘ب ًبمٌبك 

 ٣ٔ ثبُـ.

-اؽتٔبّ ؿاؿٜ ُـٜ ثٝ علط

٣ٕٔٛ ٤ب آٚك٢ فرٕـ ٞب٢

 ُؾ٣ٔ

آٚك٢ ثلا٢ ٞب٢ رٕـعلط

 ؿكة ٞب ٚ ؿكپٍٛ ٞب

 

% لبثُ 100ثل٤ٚـ ٚ تٛرٝ ؿاُتٝ ثب٥ُـ وٝ  9 ثٙـكا پُل ولؿٜ ٚ ًپي ثٝ  5 ثٙـاٌل رنء ٤ب ارناء ثب ص٥ٙٗ اًتب٘ـاكؿٞب ٤ب ِٔؾٔٝ ٞب٣٤ ٌلؿآٚك٢ ُٛؿ، 

 ٣ٔ ثبُـ.  ثبم٤بفت

 اؿأٝ ؿ٥ٞـ. 5 ثٙـٌٚل٘ٝ، ثب 

5 
 ل٥ٌٔل ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾ

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ. ٤2بؿآٚك٢ 
 آ٥ٙ٥ِْٔٛٛ صٛة ٥ُِٝ

 و٣ّ ا٤زبؿ ٣ٔ وٙـ، عٛك٢ وٝ ثبم٤بث٣ ٔتٙبٚة ت٥ٓٛٝ ٣ٔ ُٛؿ. ثبم٤بفتُٙبًب٣٤ رنء ا٣ّٓ ؿك ارناء، اعتٕبتً ِٔىالت٣ ؿك  

6 
ارناء َِٕٔٛ ؿك ا٤زبؿ ِٔىالت ؿك رٕـ آٚك٢ ٚ 

 عجمٝ ثٙـ٢
 ٥ٞش ٥ٞش ٥ٞش

 ٥ٞش ٥ٞش ٥ٞش ثبم٤بفتؿك  ارناء َِٕٔٛ ؿك ا٤زبؿ ِٔىالت 7

 ٥ٞش ٥ٞش ٥ٞش ا٢ ثبم٤بفتارناء َِٕٔٛ ؿك ؿاُتٗ احل ٔٙف٣ ؿك ٔبؿٜ  8

 100% 100% 100% ثبم٤بفتؿكٓـ ٚم٣٘ ارناء لبثُ  9

10 

 اؿأٝ

  ثبم٤بفتؿكٓـ ٚم٣٘ ٚاعـ ثٌتٝ ثٙـ٢ لبثُ 

  9 ثٙـ × 3 ثٙـ/ 100س
%1/99 %6/0 %3/0 

  

 

 تبك٤ؼ ٚ أضبء

11 
 ثبم٤بفترٕـ ؿكٓـ لبثُ  بُٓع

  10 ثٙـرٕـ عبُٓ س
%100  

ثٙـ٢ وٝ ٣ٔ تٛاٖ ثب ؿًت ٤ب ثب اًتفبؿٜ ام ًٚب٤ُ ف٥ن٤ى٣ ًبؿٜ رـاًبم٢ ، ثؾَ ثٌت18507ٝ ٣ّٔ رنء تقل٤ف ُـٜ ؿك اًتب٘ـاكؿ :1يادآٍري 

 ولؿ.

ؿ، صٛة، ٚ ؿ٤ٍل ٔٛاكؿ. ٔٛلق٣ وٝ رٕـ آٚك٢، عجمٝ ثٙـ٢، ٚ آ٥ٙ٥ِْٔٛٛ، ٥ُِٝ، وبغق، پالًت٥ه، فٛت -ٔبؿٜ ٔٛكؿ ٘ؾل ثبم٤بفت٥ٌٔل  :2يادآٍري 

 كا ٔالعؾٝ و٥ٙـ. 3ا٢ ٔٛرٛؿ ٘جبُـ، ٤ب ؿك عبَ تًٛقٝ ثبُـ، ٤بؿآٚك٢  ثبم٤بفتف٥ّٕبت 

 اًتفبؿٜ و٥ٙـ. "N/A"وٝ لبثُ ارلا ٘جبُـ ام  كؿ٤ف٣ :3يادآٍري 

                                                 
1- Overcap 
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