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 سازمان ملّی استاندارد ایران

 فهرست كاالهای وارداتی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری 

 دفتر ارزیابی كیفیت كاالهای صادراتی و وارداتی

(1401  آذر)
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 پیش گفتـــار

کیفیت مواد و کاالهای وارداتی بر حسب    1396قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال    14ماده  ذیل    2در اجرای مصوبات شورایعالی استاندارد در سالهای گذشته و به استناد مفاد تبصره    :1

فنی  استانداردهای معتبر و ضوابط  یا  و  استانداردهای ملی  با  باید  اقتصادی  و  ،بهداشتی، زیست محیطی  ایمنی  به مسائل سالمت  توجه  و  باشد. مدت زمان   ضرورت  قبول سازمان منطبق  شمول    مورد 

 استاندارد اجباری برای کاالهای وارداتی و اولویت مواد و کاالها را شورای عالی استاندارد تعیین می کند.

.باشداز سازمان ملی استاندارد ایران می COC (ConformityCertificate of  )ورود کاالهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری به کشور موکول به اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق  :2

فهرست کاالهای مشمول مقررات     :و فصل دوم  کاالهای وارداتی مشمول رعایت مقررات فنی  فهرستفصل اول :     ،  فهرست کاالهای مشمول مقررات استاندارد اجباری جهت واردات حاوی پیشگفتار:  3

 اصالحات اعالم شده توسط هیئت محترم وزیران و سایر قوانین و مقررات جاری می باشد  .  1401گرفته از کتاب مقررات صادرات و واردات سال  که براستاندارد اجباری  می باشد  

 خواهد بود . زمان ثبت سفارش مالک زمان اجرای فهرست برای واردکنندگان ،  :4

قانون تقویت و     47و46و45و  44، 40ذیل مواد  8و 7وفق  بند  ننمایند واردکنندگان کاالهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات  :5

 توسعه نظام استاندارد با آنها برخورد می گردد.

از آن تعرفه  )*(ستاره آبی  عالمت      :  6 باشد. ) تعرفه هایی که بصورت ادغام شدههمان کاال مشمول استاندارد اجبار  فقط  در مقابل هر کاال نشان دهنده آن است که  اند     mergeی می  قرار گرفته 

 می باشد (.  )*(ستاره آبی  مشخص کننده تعرفه با عنوان کاالیی با 

. الزم به ذکر است چنانچه کاالیی که با  خواهد بودای، مشمول استاندارد اجباری باشد، به هر دلیلی کاال بر اساس تعرفه دیگری اظهار شود باز مشمول استاندارد اجباری تعرفهدر صورتی که کاالیی در   : 7

الزم به منظور بررسی انطباق کاال با استاندارد ها و قوانین و مقررات  اقدام    می بایستد  پس از تعیین ماهیت ، مشمول مقررات استاندارد اجباری تشخیص داده شو  وتعرفه غیر مشمول اظهار شده باشد  

 صورت پذیرد و گزارش آن به گمرک ارسال گردد . 

فراخوان می شوند می بایست فرایند ارزیابی انطباق بر اساس روشهای موجود     در سامانه سازمان ملی استاندارد به صورت ورود موقت ، پیله وری ، مسافری و ...  EPLکاالهایی که از طریق سامانه  :     8 

   ایند .توسط ادارات استاندارد استان ها صورت پذیرد و درصورت صدور گواهینامه انطباق کاال کارمزد خدماتی مربوطه را دریافت نم 

ربن ها و ...( مورد  ) گازهای مبرد( مورد مصرف در محصوالت تهویه مطبوع و یخچالها و انواع مواد اطفاء حریق ) از قبیل پودر، کف، گاز، گاز کربنیک، هالو ک  گازهای خنک كننده فقط     29فصل  از     :   9

 باشند. مصرف در کپسولهای آتش نشانی مشمول استاندارد اجباری می

 باشند.مشمول  استاندارد اجباری نمی ( )به استثناء موتورهای دیزلی آنها ماشین های راه سازی و معدنی یدکی قطعات : 10
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انواع سواری، وانت، اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کشنده) تریلر و    ، منظور از خودرو    1389قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب سال    2ذیل ماده    2بر اساس تبصره    :   11 

 لوکوموتیو( و موتورسیکلت می باشد.

می    "مدت زمان آزمون آنها طوالنی    "یاو     "غیر قابل آزمون    "کاالهایی که در داخل کشوربه منظور جلوگیری از رسوب کاال در گمرکات کشور و افزایش رتبه کشور در تجارت فرامرزی برای    :  12 

گواهینامه  باید  (  و كاالهای حد واسط تولید و كاالهای مورد استفاده در طرح های عمرانی و زیر بنایی كشور    ) به جز كاالهایی كه دارای گواهینامه ثبت كاال ، ثبت برند ، مواد اولیه  باشند

کاالهای  در مقابل  .  دننمای ارائه    می گردد ،صادر  تایید صالحیت شده از طرف سازمان ملی استاندراد ایران    بازرسی  توســط شرکت های  کهCOI  (Certificate of Inspection  )در مبداء    بازرسی

   . درج گردیده است  COIالزام ارائه  عبارتغیر قابل آزمون و مدت آزمون طوالنی   در ستون های مذکور در فهرست کاالهای مشمول استاندارد اجباری برای واردات 

، عالوه بر رعایت استاندارد مورد قبول مربوطه، ملزم به رعایت معیار و مشخصات فنی مصرف انرژی بوده "نصب بر چسب انرژی"اقالم نامبرده در فهرست کاالهای مشمول استاندارد اجباری مرتبط با    :  13

 و بایستی دارای برچسب انرژی باشند.

ی کاال محسوب می شود و باید بر روی کاال نصب شود )برچسب انرژی باید بر اساس استاندارد ملی مربوطه و بدون حک لوگوی سازمان ملی  برچسب انرژی جزء  نشانه گذار   الف(   -  13       

 استاندارد ایران در آن باشد(. 

 شده در جدول مربوطه  ممنوع می باشد.پایین تر از موارد اعالم  واردات لوازم و تجهیزات برقی مشخص شده در فهرست مذکور  با رتبه انرژی   ب(   -  13       

 الزامی می باشد.  18614بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره   ماشین های لباسشویی برقی خانگی وارداتی برای  مصرف آب و نصب برچسب مصرف آبرعایت معیار    : 41

و بدون حک لوگوی سازمان    18614جزء  نشانه گذاری کاال محسوب می شود و باید بر روی کاال نصب شود )برچسب مصرف آب باید بر اساس استاندارد ملی    برچسب مصرف آب   الف(  –  41             

 ملی استاندارد ایران در آن باشد(.

وارداتی مطابق با استانداردهای مذکور در بخش   سرویس بهداشتی ) فلش تانک (مخازن آبشویه  ،    شیر آالت بهداشتی ،  سردوش  نصب برچسب مصرف آب برای کاالهای    ب(   –  41 

 مقررات فنی الزامی می باشد.

 الزامی می باشد. 22752بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره   ماشین های ظرفشویی برقی خانگی وارداتی برای  مصرف آب و نصب برچسب مصرف آبرعایت معیار : 51 

بررسی پرونده توسط متقاضی، با    درخواست)چنانچه  به هر دلیل بعد از تاریخ اظهار كاال در گمرک انجام شود    cocثبت درخواست گواهی انطباق در سامانه  چنانچه فاصله زمانی    :   61

تاریخ مصرف )برای كاالهای دارای تاریخ  با در نظر گرفتن تمدید گواهینامه ذکر شده و زمان سپری شده خارج از اختیار قانونی واردکننده باشد  فاصله زمانی زیاد پس از اظهار كاال صورت پذیرد( 

  .ماه در دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی مورد بررسی و تصمیم گیری قرارمی گیرد 4و بیش از ماه در اداره کل استاندارد استان  4تا قبل از  مصرف( 
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تاییدیه از این سازمان اقدام نموده  گیرند که پیش از آن نسبت به اخذ  ها جهت ارزیابی انطباق مورد پذیرش قرار میهایی در ادارات کل استاندارد استانصرفاً محموله،    در خصوص تایر های وارداتی  :17 

معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد( :  04/12/1399مورخ  284496براساس نامه شماره همچنین به منظور کنترل تایرهای وارداتی ) .  باشند

 گذشته باشد . در زمان ورود کاال به کشور ، می بایست کمتر از یکسال از تاریخ تولید کاال  :  الف (  17

 دریافت نماید .   COCدو سال پس از تاریخ تولید می تواند گواهینامه  حداکثرکاال :  ب ( 17

اخذ نماید .  COC: کاال براساس استاندارد مورد آزمون قرار گرفته و در صورت مطابقت گواهینامه ج (   17

می بایست قبل از ثبت سفارش و واردات     8507وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه واردکنندگان باتری های گروه خودرو ذیل تعرفه    4/1396/ 8مورخ    83372/60بخشنامه شماره  بر اساس    :   18

نباید بیشتر از چهار ماه از زمان تولیدت، ، وارداتی در سامانه صادرات و واردا  باتری خودرو برای باتری های وارداتی خود  گواهینامه تایید نوع دریافت نمایند همچنین هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت(. 8/4/1396مورخ  83372/60آنها گذشته باشد )طبق بخشنامه شماره 

توســط شرکت های    که  (COIبازرسی در مبداء )    گواهی وارد کشور می شوند، ملزم به ارائه     الف ( به صورت فله ب ( دارای بسته بندی نفوذ پذیر یا فاسد شدنی فراورده های غذایی که      :  19

 می باشند. تایید صالحیت شده از طرف سازمان ملی استاندراد ایران صادر میگردد ، بازرسی 

 باشند. مشمول استاندارد اجباری برای واردات می هاكنسروهای مواد غذایی و كمپوتانواع   : 20

مجاز می باشد.  1445فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره  ذرت دامیواردات   : 21

فرایند ارزیابی واردات  :    22 استاندارد ملی  با  را مطابق    فرآورده های گوشتی عمل آوری شده پخته ، سوسیس ، كالباس و انواع كنسروهای دارای سوسیسواردکنندگان موظف می باشند 

 .  رعایت نمایند مرتبط

مجاز می باشد.  623فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره  چای سیاهواردات   : 23

 مجاز می باشد. 1446فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره   روغن زیتونواردات   : 24

ممنوع می باشد.  1446بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره روغن حاصل از تفاله زیتون )پومیس( واردات  : 25

 مجاز می باشد.   12968گندم فقط بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  فلزات سنگین آزمون  : 26

 می باشد .   104طبق استاندارد ملی ایران به شماره   3و  2و   1همان گندم برای خوراک انسان با ویژگی درجه  مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات   10019920گندم معمولی با تعرفه    : 27

انجام گردد.  HPLCآزمون باید بر اساس روش مجاز می باشد و   5925فقط بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  مایکوتوكسین ها آزمون :  28

   مجاز می باشد. 162فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره  كره پاستوریزهواردات  : 29
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آزمونهای  وارد کشور می شوند ) مانند کراش و پالپ مرکبات و میوه جات ( صرفا از لحاظ    بیشتر از سه كیلوگرمبا گنجایش    قوطی فلزی به صورت استریلمواد غذایی که در بسته بندی     :  30

 مشمول استاندارد اجباری می باشند.  میکروبی

 .نمی باشندمشمول استاندارد اجباری برای واردات  روغن خام نخل ) پالم ( به جز  روغن های خام نباتی خوراكی   : 31

 مواد غذایی شامل آزمونهای فیزیکی، شیمیایی، میکروبی، بسته بندی و آالینده ها می باشد. در   ویژگی هاآزمون   : 32

مقررات استاندارد    ثبت سفارش و واردات كاالهای مستعمل مشمولدفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت    01/02/99مورخ    32529/60بر اساس بخشنامه شماره      :  33

و انجام آزمون های صد در صدی بر روی محموله    ) با رای مثبت نماینده سازمان ملی استاندارد ایران (  وارداتاجرایی قانون صادرات و  منوط به اخذ مجوز كمیسیون ماده یک آیین نامه    اجباری

را اخذ نکرده    ) با رای مثبت نماینده این سازمان (  ماده یک آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات  كمسیونكه مجوز  كاالهای مستعملی    این سازمان در خصوص  لذا  می باشد  وارداتی

   .اند ، هیچگونه اظهار نظری نمی نماید 

 می بایست در فهرست تراکتورهای کشاورزی دارای تایید نوع(    33) با شرایط مندرج در بند  عالوه بر اخذ مجوز کمیسیون ماده یک  وارد می شوند     مستعملکه به صورت    تراكتورهای كشاورزی  :  34

 .از این سازمان قرار داشته باشند 

هستند، ارزیابی انطباق انجام  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور یا دارای مجوزهای موردی مصوب هیات محترم وزیران     30مستعمل که دارای مجوز بند ث ـ ماده     كامیوندر خصوص    :  35

 می گردد. 

36   : 

   می باشد.  اخذ گواهی صحه گذاری تایید نوع جهت ثبت سفارش و واردات خودرو، الزامی   -الف   -36          

، مجوز ثبت سفارش و ورود به داخل کشور را خواهند داشت و باید مشخصات آنها با     "عفهرست خودروهای دارای گواهی صحه گذاری تایید نو  "فقط خودروهای ذکر شده در    -ب  -36          

 استاندارد عیناً مطابقت داشته باشد. مشخصات قید شده در فهرست مذکور مندرج در پایگاه اطالع رسانی سازمان ملی 

مطابق با مشخصات تایید    فهرست کاالهای دارای اهمیت از نظر ایمنی و بهداشت و سالمت ) ریسک باالتر (( مندرج در  6)طبق تعریف تذکر    محموله های قطعات خودروبه منظور ارزیابی انطباق    :  37

( روش اجرایی  CKD) به صورت    2-5-6روش ارزیابی انطباق  می توان از    کتاب مقررات صادرات و واردات   98فصل  ( اظهار شده در    COPخودروی دارای تایید نوع معتبر )    BOMدر فهرست  شده  

 استفاده نمود .   25/09/92/ ر مورخ 230/31كاالهای وارداتی به شناسه 

 .  دوچرخه فقط توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کاربرد نشان استاندارد مجاز می باشداردات قطعات تنه و دو شاخه و : 38
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منضم به گزارش بازرسی حین  های آب گرم و ... ( باید در حین ساخت مورد بازرسی قرار گیرند، ارائه گواهینامه بازرسی )  های بخار و دیگ )از قبیل دیگ   مخازن تحت فشارنظر به اینکه برخی از    :  39

قبیل سیلندرهای آتش خاموش کن   )از  برای سایر مخازن تحت فشار  و  باشد  الزامی می  آنها  برای  در مبداء  با ظرفیت  ساخت(  پودری   به جز سیلندرهای آتش خاموش کن  (   14الی    1)  ،  کیلوگرم 

 دریافت و ارائه گردد.   أگواهینامه بازرسی در مبد ی بایست م ،  سیلندرهای گاز اکسیژن و ...(  نیز به دلیل انجام آزمون های مخرب 

منضم به  )( باید در حین ساخت مورد بازرسی قرار گیرند، ارائه گواهینامه بازرسی  تله كابین و تله سییژ  -باالبرهای كابلی  نظر به اینکه وسایل شهربازی نیمه سنگین و سنگین و کابل راه ها )   :   40

در مبداء برای آنها الزامی می باشد. (گزارش بازرسی حین ساخت 

هم آزمون گردند.  ایمنی الکتریکی باید از نظر  لوازم و وسایل برقی خانگی و ابزارهای برقی دستی انواع   : 41

مجاز می باشد.   635-1در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره  خانگی و مشابهبرای مصارف   و شاخه هاپریزها و دواردات  : 42

فرایند ارزیابی انطباق آنها انجام  مطابقت ندارند،    هرتز(   50ولت و فركانس    220ولتاژ  )به دلیل ممنوعیت واردات لوازم برقی خانگی و کاالی انفورماتیک اداری که با مشخصات شبکه برق ایران     :   43

نمی گردد. 

واردات     : 44 ممنوعیت  دلیل  رشتهالمپبه  التهابی  باالی  های  مورخ    وات  40ای  مصوب  قانون  اساس  شماره    9/3/1391بر  ابالغیه  )موضوع  اسالمی  شورای  مورخ    48065/ت  50064مجلس  ک 

 . (، فرایند ارزیابی انطباق آنها انجام نمی گردد16/03/1391

دفتر ارزیابی کیفیت  فصل اول () مندرج در    16/04/99مورخ    76145نامه شماره  و اجزا و قطعات آن بر اساس مفاد    LEDها و واردکنندگان باید جهت واردات المپ   ادارات کل استاندارد استان  :  45

کاالهای صادراتی و وارداتی عمل نمایند.

قص نشانه گذاری، ادارات کل استاندارد استانی و واردکنندگان  کاالهای وارداتی باید از نظر الزامات نشانه گذاری انطباق کامل با استاندارد ملی یا استانداردهای مورد قبول داشته باشند. در صورت ن  :   46

مندرج بر روی پرتال سازمان ملی استاندارد به    1400تی حمایت از تولید و تسهیل فضای کسب و کار در سال  ) مندرج در بسته حمای   95/ 24/08مورخ    90301نامه شماره  موظف اند بر اساس مفاد  

 نمایند. وارداتی عمل  / قسمت ارزیابی انطباق خدمات ، کاالهای داخلی ، صادراتی و وارداتی / حوزه صادرات و واردات ( دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و  www.isiri.gov.irآدرس 

 برای واردات آسانسور به صورت پکیج رعایت الزامات زیر ضروری می باشد :   : 47

ارائه گواهی آزمون  برای پکیج آسانسور از نظر ابعادی و کیفی و    ملی استاندارد ایران  از طرف شرکتهای بازرسی تایید صالحیت شده توسط سازمان     ( COIارائه گواهی بازرسی در مبداء )    -1-74          

 (  T.R) بدون نیاز به ارائه  EN81-1مطابق با استاندارد  نوعی برای بردهای مدار ایمنی تابلوهای فرمان آسانسورهای برقی

–پاراشوت    –ضربه گیر    –برای ایمنی چهارگانه )قفل درب    ملی استاندارد ایران   شرکتهای بازرسی تایید صالحیت شده توسط سازمان   طرف  ( از COIارائه گواهی بازرسی در مبداء )    -2  -74         

گاورنر ( 

صورت پذیرد .   6204-1: آزمونهای ایمنی کاالی خمیر بازی می بایست بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  48
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ماده    9ایی موضوع بند  آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات کاالهای اهد  5ماده    1ورود کاالهای اهدایی از سوی کشورها برای جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در راستای تبصره  :    49

دگان و آورگان خارجی و آسیب دیدگان از حوادث غیر  قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن )به استثنای کاالهای اهدایی دولت ها، اشخاص و مؤسسات خارجی و سازمان های بین المللی به پناهن 37

قانون مذکور نیاز به مجوزهای    37ماده    20خواهد بود. لکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند    صنعت ، معدن و تجارتوط به بررسی وزارت  مترقبه در ایران( فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، من

 . ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت 

ادارات کل استاندارد استان می توانند تا ویرایش فهرست کاالهای مشمول    فراهم گردد ،  هستند    coiامکان انجام آزمون در داخل کشور برای کاالهایی که ملزم به ارائه گواهینامهدر صورتی که  :    50

   فرایند ارزیابی انطباق را در مقصد انجام دهند .مقررات استاندارد اجباری جهت واردات از محموله نمونه برداری و 

مشمول مقررات   )رایانه های لوحی با صفحه نمایش لمسی حداقل هفت اینچ حتی با قابلیت نصب سیم کارت(  84713090و   84713040 تعرفه های گمرکی به شماره کلیه تبلت های وارداتی با :    51

 .  قبل از ثبت سفارش و واردات کاال می باشند و کلیه واردکنندگان تبلت ملزم به اخذ تاییدیه این سازمان استاندارد اجباری می باشد

 

تورالعمل فارسی )انگلیسی( ، فهرست خودروهای  فهرست کاالهای  وارداتی مشمول استاندارد اجباری ، فهرست استانداردها و ضوابط فنی مورد قبول سازمان ، فهرست کاالهای مشمول ارائه دس    :52

تا تایرهای موتورسیکلت،  تایرهای خودرو،   ، تراکتورهای کشاورزی   ، ، موتورسیکلت ها  ، سنگین  ،  سبک  ایران  استاندارد  از سازمان ملی  نوع صادره  تایید  وارداتی دارای  باتری خودرو  و  یرهای دوچرخه 

پرت روی  بر   ... و  مخرب  های  آزمون  تاییدیه  دارای  وارداتی  الکترونیکی  تجهیزات  فهرست   ، انرژی  برچسب  مقررات  اجرای  مشمول  کاالهای  آدرس  فهرست  به  استاندارد  ملی  سازمان  ال 

rt.isiri.gov.irexportimpo باشدقابل دسترسی می  . 

 

 می باشند .  coiبرای مواد غذایی و محصوالت كشاورزی موافقت نمی گردد و كلیه وارد كنندگان ملزم به ارائه گواهینامه بازرسی در مبدا با درخواست حذف بازرسی در مبدا  . 53
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 مقررات فنیست كاالهای وارداتی مشمول : فهر اول فصل

توسط سازمان ملی استاندارد و سایر نهادها برای واردات کاالهای مشمول مقررات استاندارد    عنوان شده است   فصل در این    که  (    TECHNICAL REGULATION)    کاالهای مشمول مقررات فنی  

طری از  آن  تغییرات   ، مذکور  فهرست  روزرسانی  به  از  پس  است  ذکر  به  الزم   . باشد  می  االجرا  الزم  و  شده  گردآوری  است  گردیده  الزام  آدرس  اجباری  به  استاندارد  ملی  سازمان  سامانه  ق 

ort.isiri.gov.irexportimp  به رعایت مقررات مربوطه می باشندواردکنندگان کاالهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم اعالم خواهد شد و کلیه. 

 

 فارسی یا انگلیسی   راهنمای  دستورالعمل   الزام ارائه   ( 1

 مشخصات فنی  تعرفه  نام كاال  ردیف 

 دستورالعمل فارسی  *   7321 اجاق گاز فردار، منقل، اجاق طبخ )همگی یا سوخت انواع گاز(   ،   بخاری  1 

 دستورالعمل فارسی  * 841451 انواع پنکه و هواکش  2

 دستورالعمل فارسی  84181000 های خارجی جداگانه یخچال فریزر خانگی مجهز به درب  3

 دستورالعمل فارسی  84182100 یخچال خانگی از نوع تراکمی  4

 دستورالعمل فارسی  84182200 ی ب یخچال خانگی از نوع جذ  5

 84501200 انواع ماشین رختشویی خانگی  6

84501100 

 دستورالعمل فارسی 

 دستورالعمل فارسی  84521000 چرخ دوزندگی از نوع خانگی  7

 یا انگلیسی    دستورالعمل فارسی  * 8501 انواع الکتروموتور  8-1
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 مشخصات فنی  تعرفه  نام كاال  ردیف 

 ژنراتور  8-2

 انگلیسی یا  دستورالعمل فارسی   * 8504 منبع تغذیه رایانه  9

 دستورالعمل فارسی  85091000 انواع جاروبرقی  10

 دستورالعمل فارسی  85094000 گیر سبزی گیری، آب کن، آبمیوه آسیاب، مخلوط  11

 دستورالعمل فارسی  85101000 تراش، ماشین موزنی ریش  12

 دستورالعمل فارسی  * 851610 ور برقی های غوطه کن های فوری یا مخزنی برقی و گرم کن آبگرم  13

 دستورالعمل فارسی  * 851621 کننده مخزنی رادیاتور گرم  14

 دستورالعمل فارسی  85163100 کن مو خشک  15

 دستورالعمل فارسی  85163200 های آرایش مو دستگاه  16

 دستورالعمل فارسی  85163200 کن دست های خشک دستگاه  17

 دستورالعمل فارسی  85164000 اتو برقی  18

 دستورالعمل فارسی  85165000 ( میکرویو OVENفر )  19

 دستورالعمل فارسی  85166000 دهنده پزها و تفت های برقی، کباب ها، کتری پزها، اجاق خوراک  20

 دستورالعمل فارسی  85167100 کن قهوه یا چای های درست دستگاه  21

 دستورالعمل فارسی  85167200 ( Toastersکردن نان ) های برشته دستگاه  22

23 

گردان )دک صفحه(، پخش صوت صفحه، پخش صوت کاست و سایر  صفحه 

های پخش صورت، توأم نشده با دستگاه ضبط صوت )انواع دستگاه  دستگاه 

 پخش صوت( 

 دستورالعمل فارسی  * 8519
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مشخصات فنی تعرفه نام كاال ردیف 

24 
ها ضبط صوت، حتی توأم  نوار مغناطیسی و سایر دستگاه دستگاه ضبط  

 شده با دستگاه پخش صوت )دستگاه ضبط و پخش نوار مغناطیسی( 
دستورالعمل فارسی * 8520

25 
 Videoدستگاه ضبط یا پخش ویدیو حتی توأم شده با یک ویدئو تیونر ) 

tuner )دستگاه ضبط پخش ویدئو( ) 
دستورالعمل فارسی * 8521

26

دستگاه گیرنده برای رادیو تلفن، رادیو تلگراف یا پخش رادیوی حتی توأم  

شده در یک محفظه با دستگاه ضبط یا پخش صوت یا با ساعت )انواع رادیو  

 و رادیو ضبط و پخش صوتی( 

دستورالعمل فارسی * 8527

های تلویزیونی حتی توأم شده با دستگاه گیرنده پخش رادیویی یا با  دستگاه  27

اه ضبط یا پخش صوت یا تصویر، مانیتور ویدیویی و پروژکتورهای  دستگ 

ویدئویی 

دستورالعمل فارسی * 8528

( Scannerچاپگر ـ اسکنر ) 29
84716060

84716090
دستورالعمل فارسی یا انگلیسی 

دستورالعمل فارسی یا انگلیسی 84713020 رایانه همراه )نوت بوک(  30

دستورالعمل فارسی یا انگلیسی 84713090( Serverسرور )  31

دستورالعمل فارسی یا انگلیسی * 9009انواع فتوکپی  32

دستورالعمل فارسی * 8701راکتورهای کشاورزی ت  33

دستورالعمل فارسی یا انگلیسی * 9503اسباب بازی دارای مکانیسم برقی  34

باال برای سایر کاالهایی که در استاندارد مربوطه، ارائه دستورالعمل الزامی اعالم گردیده، باید دستورالعمل همراه داشته باشند.الف ( عالوه بر کاالهای ذکر شده در جدول   یادآوری :

رقمی می بایست دستورالعمل همراه داشته باشند. 4ّ ب ( عالمت ستاره نشان دهنده آن است که کلیه تعرفه های هشت رقمی زیر تعرفه 
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 مقررات فنی برای واردات نخ ، الیاف بر پایه دامی ، پارچه و كراست   ( 2

 

 ردیف 

 
 مالحظات حدود قابل قبول  ویژگیهای مورد نظر  نـام كـاال 

1 ( موئی  حلقوی  الیی  یا  پودی  و  تار 

 بافت( 

 جنس و مواد ترکیبی  -1

 گرم( وزن متر مربع ) -2

 ظهارشده اترکیب  نوع و %2±

 ده ش  اظهار  مقدار %3±

 

 جنس زمینه  -1 های روکش شده پارچه 2

 جنس روکش  -2

 سانتیمتر ( عرض پارچه ) -3

 وزن متر مربع ) گرم (  -4

 مطابق با جنس اظهارشده 

 مطابق با جنس اظهارشده 

cm 2 ±  ده ش مقدار اظهار 

 مقدار اظهارشده.  ± %5 

 

 منسوج شیفر  3

 ) دیپ شده(   

 جنس نخ تار و پود  -1

 متر ( دسیتراکم نخ تار ) در  -2

 متر( در دسیتراکم نخ پود ) -3

 مقاومت تا حد پارگی در جهت تار  -4

 مقاومت تا حد پارگی در جهت پود  -5

 وزن متر مربع ) گرم ( -6

 متر( ضخامت منسوج ) میلی -7

 مطابق با جنس اظهارشده 

 مقدار اظهارشده    ± 3

 مقدار اظهارشده  ± 3

 حداقل مطابق با مقدار اظهار شده  

 حداقل مطابق با مقدار اظهار شده 

 مقدار اظهار شده    %10±

mm1/0±  مقداراظهار شده 

 

4 

 

 

در پوشاک   انواع پارچه مورد مصرف

 باشند .که دارای استاندارد ملی نمی

 جنس  -1

 گرم ( وزن متر مربع )- 2

 متر( عرض پارچه ) سانتی-3

 درصد آبرفتگی   -4

 ثبات رنگ در برابر نور   -5

 لکه گذاری و تغییر رنگ( (ثبات رنگ در برابر شستشو  -6

 لکه گذاری و تغییر رنگ( (ثبات رنگ در برابر عرق بدن -7

 درجه لکه گذاری در برابر مالش خشک  -8

 درجه لکه گذاری در برابر مالش مرطوب  -9

بودن اظهار)درصورت   طبق جنسی   چند 

 اظهار شده( مقدار   ± %2

 مقدار اظهار شده  ± %2
 مقدار اظها رشده   ± %3

 2حداکثر  

 5حداقل 

 4حداقل 

 4حداقل 

 4حداقل  

 4حداقل 

-های دارای الیافبرای پارچه  -

در نظر    آزمون آبرفتگی کشسان

نمی  مورد   و  شودگرفته  در 

ویسکوز  یهاپارچه جنس  از  ی 

حداکثر  آمیزان     ± 3%برفتگی 

 شود.گرفته مینظر  در

ی  که تار  یدر مورد پارچه ها  -

رنگرزی  نآ ایندیگو  بوسیله  ها 

درجات ثبات  ،  )جین(شده است

ایران  استاندارد ملی  ید با رنگ با 

 ارزیابی شود. 2194شماره 
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 ردیف 

 
 مالحظات حدود قابل قبول  ویژگیهای مورد نظر  نـام كـاال 

 ردیف 

 
 مالحظات حدود قابل قبول  ویژگیهای مورد نظر  نـام كـاال 

5 
 pH -1 انواع کراست تمام کرومی

 کروم اکسید  -2

   5/2حداقل %

 5/3حداقل 

 

6 

انواع پوشاک که دارای استاندارد  

 ملی نمی باشد 

سایز    ،جنس کاال"داشتن برچسب الصاقی به البسه شامل حداقل اطالعات  

 به زبان فارسی یا انگلیسی   "و روش شستشو 

 دارا بودن ثبات رنگ :

 الف ( در برابر نور 

 )لکه گذاری و تغییر رنگ (   ب  ( در برابر شستشو

 )لکه گذاری و تغییر رنگ (  پ ( در برابر عرق بدن   

 ت  ( در برابرمالش خشک و مرطوب 

نداشتن عیوب قابل رویت مانند: عیب دوخت ، برش ، لک و کثیفی و    -3

 .... 

 درصد آبرفتگی در آب سرد -4

)در    - برچسب  در  شده  اظهار  مقدار  با  مطابق  کاال  جنس 

چند   درصدصورت  اعالم  بودن  به    جنسی  اجزا  از  هریک 

رواداری   حد  و  جداگانه  جنسی  برای  صورت  چند  پوشاک 

 ( می باشد %2±

 سایز کاال ) درصورت سایزبندی و تک سایز  نبودن (  -

روش    - به  نیاز  )درصورت  نگهداری  و  شستشو  روش 

 شستشوی خاص ( 

 

 (  4)برای لباس های زیر حداقل 5حداقل 

البسه  4حداقل   برای  شود جدا از دیگر  ای که توصیه می ) 

البسه شستشو شوند درجه لکه گذاری در نظر گرفته نمی

 شود ( 

 4حداقل 

 4حداقل 

 فاقد عیب 

 ) درجهت طول و عرض البسه (  ±2حداکثر  

 

الیاف   البسه  برای     دارای 

نظر  در  آزمون آبرفتگی    کشسان 

نمی  مورد    و   شودگرفته  در 

میزان    البسه ویسکوز  جنس  از 

حداکثرآ در    ±3%  برفتگی 

 شود.نظرگرفته می
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 (Package Additive)( مقررات فنی برای واردات انواع بسته های افزودنی روغن موتور  3

 

 

 

 

 مالحظات حدود قابل قبول ویژگی مورد نظر  نام كاال  ردیف 

1 

 

 افزودنی روغن موتور بسته  

  (Package Additive) 

برگه مشخصات فنی   -1

بسته افزودنی روغن موتور 

(Data Sheet)  تولید

 کننده افزودنی 

دارای آنالیز عنصری با 

حدود معین )حد باال و  

 پایین( 

 است.  Ca,Zn,Mo,Mg,pمعموال عناصر شامل   -1

صادر   (TR)گزارش آزمون آنالیز عنصری افزودنی     -2

شده در آزمایشگاه ذیصالح که نتایج آن مطابق  

 مشخصات فنی افزودنی باشد. 

باید دارای  TRهای مجاز برای صدور آزمایشگاه -3

از نهادهای تایید صالحیت در ارتباط با    17025

یا استاندارد   6595ASTM Dیا  9377استاندارد ملی 

 باشند  3281ملی 

های عملکردی  آزمون -2

 )موتوری( 

های  مستندات آزمون

عملکردی )موتوری( 

بسته افزودنی متناسب  

با سطوح کیفیت مندرج  

 در برگه مشخصات

ی )موتوری( طبق پیوست پ های عملکردآزمون

 باشند.  22261و  22260استانداردهای ملی 
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 ( مقررات فنی برای واردات آسانسور و قطعات آن:4 

 

 

 

 

 

 

 ( فهرست كاالهای مشمول مقررات فنی اجرای استاندارد از نظر برچسب مصرف آب : 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات  قابل قبول مشخصات فنی حدود  مقررات فنی ) ویژگی های مورد نظر( نـام كـاال ردیف
 ابعادی و کیفی  -1 پکیج آسانسور  1

تابلوهای فرمان  بردهای مدار ایمنی    -2

 آسانسورهای برقی 

 

) بدون نیاز به   EN81-1آزمون نوعی مطابق با استاندارد 

 ( T.Rارائه 

ارائه گواهی بازرسی در مبداء  

(COI  از شرکتهای بازرسی )

 تایید صالحیت شده 

ایمنی قطعات چهارگانه ) قفل درب ، ضربه   -1 قطعات آسانسور  2

 گیر ، پاراشوت ، گاورنر ( 

ارائه گواهی بازرسی در مبداء   

(COI  از شرکتهای بازرسی )

 تایید صالحیت شده 

 مقررات فنی مورد قبول  نام كاالی مشمول مقررات نصب برچسب آب  فهرست

 20942-2-4مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره   مخازن آبشویه سرویس بهداشتی ) فلش تانک (  1

 18614مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره   لباسشویی برقی خانگی ماشین های   2

 20942-2-6مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره    شیر آالت بهداشتی  3

 20942-2-1مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره   سردوش  4

 22752ایران به شماره  مطابقت با استاندارد ملی   ماشین های ظرف شویی برقی خانگی  5
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 : انرژی برچسب نظر از اجباری استاندارد اجرای مقررات مشمول كاالهای ( فهرست 6

 مقررات فنی مورد قبول  نام كاالی مشمول نصب برچسب انرژی  ردیف 

 1563-2مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره      باشد(  یممنوع م Bو   Aتر از  نییپا  دی)واردات با گر آبگرمکن های برقی مخزن دار  .1

 7342-2 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره   باشد(  ی ممنوع م  Bو   Aتر از  نییپا  دی)واردات با گر   بخاری برقی خانگی   .2

 7872مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره      باشد( ی ممنوع م Bو   Aتر از  نییپا  د ی)واردات با گراتوی برقی خانگی   .3

 ) تجدید نظر اول (  

   a10672-و  10672مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره      باشد(   یممنوع م  Bو    Aتر از  نییپا دی )واردات با گر جارو برقی خانگی   .4

تا   KW0.12) تک سرعته دارای توان اسمی تغذیه شونده از خط  ACموتورهای الکتریکی   .5

KW1000  تر از  نیی پا دی )واردات با گر(  8و  6،   4،   2و تعداد قطب هایA   وB  یممنوع م  

 باشد( 

 مطابقت با استاندارد های ملی ایران به شماره    

  1-1-30-3772   

و سرعت   KW1000تا   KW0.12موتور های جریان مستقیم بدون جاروبک ) با توان اسمی   .6

 باشد(  ی ممنوع م Bو   Aتر از  نییپا  دی)واردات با گر( r/min6000تا   r/min600اسمی 

 مطابقت با استاندارد های ملی ایران به شماره    

  3-1-30-3772 

 a-7875و  7875مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره      باشد(  یممنوع م  Bو   Aتر از  نییپا دی) واردات با گر  سماور برقی خانگی   .7

  یممنوع م  B و   ++A و   +Aو    A تر از   نییپا  دی) واردات با گرانواع المپ های الکتریکی    .8

 باشد( 

الکتریکی برای مصارف روشنایی عمومی و مشابه که مستقیما از شبکه تغذیه  - المپهای 

المپهای  می   سایر  سرخود،  باالست  المپهای  تنگستن،  ای  رشته  )المپهای  شوند 

از  مجزا  فشرده  فلورسنت  المپ  دوکالهک،  فلورسنت  المپهای  )ازجمله  فلورسنت 

فلورسنت بجزالمپهای  گازی  تخلیه  المپهای  با (HID)باالست(،  بخارجیوه  المپهای   ،

 ( LEDمتال هالید، المپهای   فشار زیاد، المپهای بخارسدیم با فشار زیاد و المپهای

 

 

  7341مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره      

که باولتاژ    W40و W 20باالست الکترونیکی و مغناطیسی المپهای فلورسنت لوله ای باتوان نامی   .9

 تر از  نییپا د ی) واردات با گرولت 220-240و گستره ولتاژ  Hz50تک فاز متناوب با فرکانس 

A2 وA1  باشد(  یممنوع م 

 10759مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره     

با    kVA 2500 تا kVA 25 تعیین معیارتلفات ترانسفورماتورهای شبکه توزیع روغنی سه فاز   .10

) واردات با  و دستورالعمل تاییدیه انرژی   Hz50 با فرکانس kV 36 بیشینه ولتاژ تجهیزات تا

 باشد(  یممنوع م'CB و   'CC تر از  نییپا   گروه تلفات

 a13368-و   13368مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره   
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 مقررات فنی مورد قبول  نام كاالی مشمول نصب برچسب انرژی  ردیف 

  نییپا   دی) واردات با گر انواع یخچال، فریزر و یخچال فریزر خانگی) شامل بدون برفک و غیر آن(  .11

 و A  تر از 

B و A+   و A++    و A+++  باشد(  یممنوع م 

 14577 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره  

  Bو   Aتر از   نییپا  دی)واردات با گر  h/3m 8500تا 1700کولر آبی با ظرفیت اسمی هوادهی از   .12

 ( باشد یممنوع م

 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره 
 ) تجدید نظر اول( 2-4910

 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره     باشد(  یممنوع م  Bو   Aتر از  نییپا دی)واردات با گرکولر گازی پنجره ای   .13
2-6016 

)واردات با  گرم )بدون کانال(  و های گرما دوتکه )اسپلیت( سرد و/یا سردگازی و یا پمپکولرهای  .14

 باشد(  یممنوع م  Bو   Aتر از  نییپا دیگر

 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره    
10638 

  Bو   Aتر از  نییپا  دی)واردات با گر مترمکعب بر ساعت    3500تا  170ها از ظرفیت بادزن  .15

 باشد(  یممنوع م

 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره    
10634 

 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره     باشد(  یممنوع م Bو   Aتر از   نییپا  دی)واردات با گرکابین های برودتی ویترینی   .16
10637 

 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره       باشد( یممنوع م Bو   Aتر از  نییپا  دی)واردات با گرکمپرسورهای هرمتیک خانگی  .17
10639 

ممنوع  +++A و   ++A   تر از  نییپا د ی) واردات با گرماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خانگی    .18

 باشد(  یم

 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره 
2-20926 

 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره  ها  انهیرا -ی ادار زاتیتجه  .19
1-10641 

 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره  نمایش های صفحه  -اداری تجهیزات  .20
2-10641 

 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره  AC-DCو   AC-ACولتاژ  تک خارجی تغذیه منابع -اداری  تجهیزات  .21
3-10641 

 تصویرپردازی  تجهیزات  -اداری تجهیزات  .22

 

 

 

 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره 
4-10641 
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 مقررات فنی مورد قبول  كاالی مشمول نصب برچسب انرژی نام   ردیف 

 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره  دار بخاری گازسوز دودکش  .23

2-1220 

 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره  بخاری گازسوز بدون دودکش   .24
2-7268 

 شماره مطابقت با استاندارد ملی ایران به   آبگرمکن گازسوز فوری   .25
2-1828 

 1219-2مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره آبگرمکن گاز سوز مخزن دار  .26

 14629 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره کیلووات 70پکیج های گازسوز گرمایش مرکزی با توان ورودی اسمی حداکثر  27

   14628مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره خانگی گازسوز پز و پخت وسایل 28

 13782مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره   های بخاردیگ 29

 14735مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره   رادیاتورهای فوالدی و آلومینیومی 30

  مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره انواع موتورسیکلت  31
2-6626 

 4241-2 مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره سوز( دیزلی و دوگانه –خودروهای سبک ) بنزینی  32

و   ی معدن ، یساختمان ،یآالت راهساز نیو ماش نیسنگ مهیو ن نی سنگ یخودروها یزلید یموتورها 33

 یکشاورز

   8361مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره

   16495مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره باشد(  یممنوع مA و Bتر از نییپا  دی) واردات با گرتلویزیون 34

 01/06/1401از تاریخ    22800مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره   باشد(  ی ممنوع م Aو Bتر از نییپا د ی) واردات با گر ) ماینر ( دستگاهای استخراج رمز ارز 35
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 ( فهرست كاالهای دارای مشخصات فنی و شرایط خاص 7  

 نام كاال  ردیف
 كد تعرفه  

 مقررات الزام

 فنی

 توضیحات 

 * 4011 تایر ، تیوپ و الستیک  1

4012 * 

4011 * 

 زمان انقضا 

در زمان ورود کاال به کشور ، می بایست کمتر از یکسال از تاریخ تولید   -

 گذشته باشد . کاال  

گواهینامه   - تواند  می  تولید  تاریخ  از  پس  سال  دو  حداقل    COCکاال 

 دریافت نماید .  

 باتری خودرو  2
 زمان انقضا  * 8507

، نباید بیشتر از چهار ماه از تاریخ  باتری های خودرو  هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه  

 ( 96/ 08/ 04مورخ    60/ 83372تولید آن گذشته باشد ) طبق بخشنامه شماره  

 623انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره   استاندارد  الزام * 0902 چای سیاه  3

 1446انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره   استاندارد  الزام * 1509 روغن زیتون  4

 * 1001 گندم  5

1008 * 

 

 آزمون 

انجام می    12968آزمون فلزات سنگین گندم فقط بر اساس استاندارد ملی  به شماره  

 شود 

 روغن خوراکی  6
 آزمون  ---

جهت آزمون آنتی اکسیدان این گروه کاالیی می بایست گواهی بازرسی در مبدا )    

COI ارائه گردد ) 

 انجام شود   5925بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره   آزمون  الزام --- آزمون مایکوتوکسین  7

 635-1انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره   استاندارد  الزام * 8536 پریز و دوشاخه  8

 مشمول مقررات استاندارد اجباری و رعایت استانداردهای مربوطه  استاندارد  الزام --- ها کنسروهای مواد غذایی و کمپوت 9
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 نام كاال  ردیف
 كد تعرفه  

 مقررات الزام

 فنی

 توضیحات 

 1445انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره   آزمون  الزام * 1005 ذرت دامی 10

 عالوه بر آزمونهای مندرج در فهرست ذیل انجام آزمونهای ایمنی الکتریکی الزامیست  آزمون  الزام --- برقی خانگی و ابزاراالت برقی دستیوسایل   11

فراورده های گوشتی عمل آوری شده ، سوسیس ، کالباس و   12

 کنسروهای دارای سوسیس 
 الزام آزمون  ---

 مطابق با استاندارد ملی مرتبط 

 162انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره   الزام استاندارد  04059000 پاستوریزه کره   13

قوطی فلزی به صورت استریل  که در بسته بندی    غذایی   مواد اولیه  14

گنجایش حداقل  سه کیلوگرم و  با    شده و یا کنسرو و یا کمپوت

 بیشتر

 الزام آزمون  ---

 صرفا انجام آزمونهای میکروبی 

 6204-1 الزام آزمون  34070020 خمیر بازی  15

 emcو     آزمونهای ایمنی  و  22800 الزام آزمون انرژی  84719020 ) ماینر ( دستگاهای استخراج رمز ارز 16
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 فهرست كاالهای دارای اهمیت از نظر ایمنی و بهداشت و سالمت ) ریسک باالتر ( (8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 نام كاال  ردیف  نام كاال  ردیف 

 شیر سیلندر گاز مایع  11 فرآورده های غذایی  1

 انواع رگالتور سیلندر گاز مایع  12 فرآورده های بهداشتی و آرایشی )تیغ اصالح و ....(  2

لوازم و ملزومات پزشکی )سرنگ، ست سرم،  تجهیزات و   3

 باند، گاز و... 

 پودر آتش خاموش کن  13

 سیلندر های تحت فشار زیاد 14 غالت و خوراک دام و طیور )فله ای(  4

 سیلندر گاز مایع گاز اکسیژن طبی  15 اسباب بازی  5

شیشه های ایمنی  ،     تایر خودرو  قطعات خودرو شامل :   6

( اجزا ، سیستم گاز  LPG    ،CNGخودرو ، سیلندر گاز مایع )

سوز خودرو ، بوستر ترمز ، لنت ترمز ، سیبک فرمان ،  

 کمربند ایمنی  

 کپسول آتش خاموش کن  16

لوله و اتصاالت گاز رسانی)جهت مصارف در منازل و شبکه گاز   17

 شهری( 

 بخار و ...(انواع ظروف و مخازن تحت فشار )از جمله دیگ   18 کلید قطع خودکار مدار )مینیاتوری(  7

 تجهیزات پارک ها و شهر بازی  19 انواع المپ های روشنایی جهت مصارف عمومی  8

 تجهیزات و لوازم آتش نشانی ) دتکتور و ... ( 20 لوازم برقی فاقد کابل یا دو شاخه  9

 -- 21 شیر کنترل چند کاره گاز  10
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 به صورت كامل و اجزا و قطعات آن   LED( شیوه نامه واردات المپ  9

 .آزمون در آزمایشگاه و مطابقت با استانداردهای مربوطه صورت پذیرد   و با محصول نهایی شده باشد برخورد با آن به عنوان المپ کامل وارد چنانچه محموله به صورت -1

ت ارائه به واحد های تولیدی ، وارد شود ادارات کل می توانند با  چنانچه محموله به صورت قطعات المپ نیمه ساخته توسط واحد های تولیدی معتبر و نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی و یا شرکتهای بازرگانی جه -2

 : افت مستندات و مدارک مربوطه به شرح زیر اقدام نماینددری

 : در صورتی که وارد کننده واحد تولیدی معتبر / نمایندگی رسمی شرکتهای تولیدی خارجی باشد: 2-1 

 .الف : پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری معتبر برای نوع المپی که قطعات آن اظهار شده است برای واحدهای تولیدی

ی و واردات کاال به عنوان ماده اولیه / حد واسط تولید صرفا برای بار اول تولید ر صورت نداشتن پروانه کاربرد عالمت استاندارد ، ارائه تائیدیه از مرجع صادر کننده پروانه بهره برداری جهت احراز فعالیت واحد تولیدد

 محصول نهایی الزامی و مورد پذیرش می باشد . 

 ه برداری یا سایر مجوزهای فعالیت صنعتی و ثبت نمایندگی برای شرکت های خارجی ب: پروانه بهر

 کیفیت .  ج: تعهد تضمین کیفیت مطابق روش چهارم ارزیابی انطباق کاالهای وارداتی توسط مدیر عامل و یا شخص اول واحد تولید کننده و مسئول تضمین

 

 : در صورتی که وارد کننده شرکتهای بازرگانی باشد  2-2

 دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد معتبر برای محصول نهایی  با ذکر مشخصات کامل محموله مورد نظر در اسناد گمرکی.  نمایندگی رسمی شرکت های تولیدی خارجیالف : قرارداد با واحد تولیدی /   

 . مجوزهای فعالیت صنعتی و ثبت نمایندگی برای شرکت های خارجی  و مطابقت آن با قرارداد ارائه شده و مندرجات آن ب : پروانه بهره برداری / سایر

 . ج : قرارداد با احدی از شرکت بازرسی مبنی بر نظارت بر بارگیری ، حمل و نقل محموله و تحویل به واحد تولیدی

فیت آن و همچنین  نطباق کاالهای وارداتی از سوی واحد تولیدی امضا شده توسط مدیرعامل / شخص اول دارای دارای حق امضا به همراه تاییدیه مسئول تضمین کید : تعهد تضمین کیفیت مطابق روش چهارم ارزیابی ا

 از سوی شرکت بازرگانی وارد کننده . 
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 فهرست بندهای غیرقابل آزمون استاندارهای ملی در كشور  (10

شماره بند استاندارد ملی   فاكتور غیر قابل آزمون  استاندارد ملی شماره  عنوان فرآورده 

 مربوطه

 الف  آزمون ازدیاد طول در دمای پایین  الف  میلیمتر 12/ 5سیم و کابل های با قطر باالتر از 

 3-5و  9-5-4 ( 10gسامانه های نصب تجهیزات داخل کابین بیمار )شتاب  4374 خودروهای امدادی و تجهیزات آن ها )آمبوالنس ها( 

 قوطی های فلزی آئروسلی جهت مصارف عمومی
 

 1-5طبق بند  آزمون فشار  18750

 1-5طبق بند  آزمون نفوذ ناپذیری 

 2-4-5طبق بند  آزمون مقاومت در برابر فشار  10202 رگالتورهای فشار ضغیف سیلندر گاز مایع برای مصارف خانگی 

 4-2-7بند طبق  آزمون استقرار واشر سوپاپ 

 1-5-5طبق بند  آزمون سالم بودن رگوالتور 

 3-7طبق بند  آزمون ویژگی های عملکرد 

 4-2طبق بند  مصونیت تخلیه الکترواستاتیکی 6589-1 نشان دهنده الکترونیکی

 4-3طبق بند  مصونیت در برابر میدان های الکترو مغناطیسی تابشی

 4-4طبق بند  قطاری گزارش سریع یا رگباره مصونیت در برابر پالسهای 

 4-5طبق بند  مصونیت در برابر ولتاژ ضربه ای 

 4-6طبق بند  مصونیت در برابر فرکانسهای رادیویی

 4-11طبق بند  فروکشها و وقفه کوتاه ولتاژ 

  رگالتور فشار قوی 

3641 

 1-2-5طبق بند  آزمون تنظیم فشار خروجی 

 5-5طبق بند  گشتاور پیچی آزمون 

 6-5طبق بند  آزمون گشتاور خمشی 

 8-5طبق بند  آزمون فشار محبوس رگالتور 

 12-5طبق بند  آزمون تداوم کار 

 13-5طبق بند  آزمون عملکرد رگالتور 

 14-5طبق بند  آزمون قطعات برنجی 

 16-5طبق بند  آزمون مقاومت رگالتور در برابر دما 

 کنترلهای چند کاره برای وسایل گازسوز 

 

 

 

1-6027 

 

 

 

 آزمون دوام استاتیک و دینامیک دستگیره)ولوم( شیر 

 بازشدن ترموستات نوع سریع باز و بسته شونده 

 فشار باز و بسته شدن ترموستات 

 ترموستات دامنه تغییرات دمای محیط کار برای بدنه و 

 4-2-7-3طبق بند 

 4-7-7-3 بند طبق

 5-7-7-3 بند طبق

 1-8-7-7-3 بند طبق
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شماره بند استاندارد ملی   فاكتور غیر قابل آزمون  استاندارد ملی شماره  عنوان فرآورده 

 مربوطه

 کنترلهای چند کاره برای وسایل گازسوز 
 

  اضافه بار حرارتی عامل حساس در مقابل دما 1-6027
 3-8-7-7-3 بند طبق

 
،ویژگیها و روشهای  CNGخودروهای با سوخت گاز طبیعی فشرده  

 و الزامات نصب آنها   CNGآزمون مجموعه قطعات گازسوز 

 4-4-3طبق بند ب  zآزمون شتاب خودروی گازسوز در راستای  7598

و   2-5-9-مطابق الزامات بند پ 4آزمون نشتی صد درصد سیلندرهای کامپوزیت نوع 

 باشد. 2-10-12-پ

 17907استاندارد   5-4بند طبق  تراز نوفه  17907 کولر آبی تبخیری 

سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد  -پالستیک ها 

 لوله ها  -2قسمت -( pp) پلی پروپیلن-

 12181 .پایداری گرمایی 1 6314-2

سامانه های لوله گذاری برای تاسیسات آب گرم و سرد  -پالستیک ها 

 اتصاالت  -3قسمت -( pp) پلی پروپیلن-

 12181 .پایداری گرمایی 1 6314-3

سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای  -پالستیک ها 

(  pvc-u)  پی وی سی صلب-کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی 

 ویژگیهای لوله ها،اتصاالت و سامانه -1قسمت

 11435 ساعت( 100چرخه دمایی ) 9118-1

فاضالب و پساب  سامانه های لوله گذاری برای تخلیه -پالستیک ها 

ویژگی های لوله   -1قسمت -( pvc-u) پی وی سی صلب-ساختمان  

 ها ،اتصاالت و سامانه 

 11435 ساعت( 100چرخه دمایی ) 9119-1

سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای  -پالستیک ها 

سامانه های لوله گذاری پلی  -کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی 

با  (  pvc-u)  و پی وی سی صلب( pp) پلی پروپیلن ( pe) اتیلن

لوله ها و اتصاالت با سطح بیرونی صاف    -2قسمت -دیواره ساختمند 

 A ،نوع 

 EN 1437 ساعت(  192. مقاومت به ترکیب بار خارجی و چرخه گرما )1 9116-2

 11435 ساعت( 100.چرخه گرمایی در دمای باال )2

خاک برای  سامانه های لوله گذاری مدفون در -پالستیک ها 

سامانه های لوله گذاری پلی  -کاربردهای فاضالب و زهکشی ثقلی 

با  (  pvc-u)  و پی وی سی صلب( pp) پلی پروپیلن ( pe) اتیلن

لوله ها و اتصاالت با سطح بیرونی غیر    -3قسمت -دیواره ساختمند 

 B  صاف ، نوع

 EN 1437 ساعت(  192. مقاومت به ترکیب بار خارجی و چرخه گرما )1 9116-3

 11435 ساعت( 100.چرخه گرمایی در دمای باال )2

سامانه های لوله گذاری لوله های چند الیه برای تاسیسات آب سرد  

 لوله ها -قمست دوم -و گرم داخل ساختمان  

 ISO 17455 .قابلیت نفوذ اکسیژن 1 12753-2

  -سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم    -پالستیکها

 لوله ها  -2قسمت (  pe-x)  اتیلن با پیوند عرضیپلی 

 12181 .پایداری گرمایی 1 13205-2
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شماره بند استاندارد ملی   فاكتور غیر قابل آزمون  استاندارد ملی شماره  عنوان فرآورده 

 مربوطه

  -سیستم های لوله کشی برای تاسیسات آب سرد و گرم    -پالستیکها

 اتصاالت  -3قسمت (  pe-x)  پلی اتیلن با پیوند عرضی

 12181 .پایداری گرمایی 1 13205-3

  پلی پروپیلناتصاالت و سیستم لوله کشی -لوله  -پالستیک ها 

(pp) ویژگیها -1قسمت  -مورد مصرف در تخلیه فاضالب ساختمان 

 11435 ساعت( 100.چرخه گرمایی در دمای باال )1 13822-1

 12576 روز(  92ساعت معادل  2200)TPE.کارایی دراز مدت درزگیرهای  2

پستانک ها برای نوزادان و  -کاالهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان 

 الزامات ایمنی ،شیمیایی و روشهای آزمون -کودکان 

20954 1.MBT (2آزاد شده- )20954استاندارد  5-10بند  مرکاپتوبنزوتیازول 

 20954استاندارد  5-10بند  .آنتی اکسیدان های آزاد شده 2

 DIN 53160-1 .ثبات رنگ 3

نوشیدن  تجهیزات برای -کاالهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان 

الزامات و آزمون های  -1قسمت   -)بطری و سرشیشه و ملحقات ( 

 الزامات و آزمون های شیمیایی -2قسمت  -عمومی و مکانیکی

13916-1,2 1.MBT (2آزاد شده- )13916-2استاندارد  4-5بند  مرکاپتوبنزوتیازول 

 13916-2استاندارد  4-5بند  .آنتی اکسیدان های آزاد شده 2

سامانه های لوله گذاری برای شبکه های جمع آوری و   -پالستیک ها 

پی وی سی سخت   -انتقال فاضالب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک  

پلی پروپیلن و پلی پروپیلن اصالح شده با مواد معدنی و پلی   -

ویژگی های آدم روها و اتاقک های بازدید در مناطق ترافیکی و  -اتیلن

 تاسیسات زیرزمینی

 11435 ساعت( 100.چرخه گرمایی در دمای باال )1 14148

 ISO 6072 درجه سلسیوس NBR- 100.سازگاری بامواداالستومری1 6423 روغن هیدرولیک 

 ISO 20763 .جلوگیری ازسایش پمپ پرهای 2

 AFNOR XP  T60-183 اصطکاکی  .ویژگی3

 ISO 13357-2 خشک   فیلترشدن .قابلیت 4

 ISO 13357-1 فیلترشدن مرطوب  .قابلیت 5

 CEC L-45-A-99 مخروطی غلتک یاتاقان  برشی،روش .پایداری6

 4-2-5زیربند  رشد حرکت ابعادی 763 ویژگی ها و روش های آزمون  –تایر بادی موتورسیکلت 

ویژگی ها و روش   –تایرهای رادیال  خودروهای سواری و وانتی سبک

 های آزمون 

 2-6زیربند  آزمون یکنواختی )یونیفورمیتی( 2-1093

مشخصات   -3باقیمانده تقطیر                          -2اسیدهای محلول در آب                  -1 10622 روغن کمپرسور 

 کهنه شدن 

 

 5-8-5و  8-4-5زیربندهای  هیدرولیز زیره و پستایی  1136 ها ویژگی -های ایمنیپایپوش -وسایل حفاظت شخصی -پایپوش

 5-3-5زیربند  مقاومت به لیزخوردگی  1136 ها ویژگی -های ایمنیپایپوش -وسایل حفاظت شخصی -پایپوش

 5-8-5و  8-4-5زیربندهای  هیدرولیز زیره و پستایی  9433 الزامات   -پایپوش محافظتی  -وسایل حفاظت شخصی  -پایپوش 

 5-3-5زیربند  مقاومت به لیزخوردگی  9433 الزامات   -پایپوش محافظتی  -وسایل حفاظت شخصی  -پایپوش 
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شماره بند استاندارد ملی   فاكتور غیر قابل آزمون  استاندارد ملی شماره  عنوان فرآورده 

 مربوطه

 3-5بند   2جدول  سوکرالوز   -اندازه گیری شیرین کننده استویا  1250 نوشابه گازدار 

 4-6بند 5و  6جدول  اینوزیتول -گلوکونوروالکتونندازه گیری   6693 ویژگیها و روشهای آزمون -نوشابه های ورزشی و انرژی زا

 ژالتین مورد مصرف در صنایع غذایی 

 های آزمون ها و روشویژگی -

 روش آزمون   3474

 تشخیص حلیت 

ویژگی های فیزیکی و   -2جدول 

 شیمیایی ژالتین 

 11ردیف 

 2یادآوری 

 یادآوری : 

 شده است. در فصل دوم مشخص  قابلیت آزمون در داخل کشور را ندارند  ، سایر کاالهایی که  عالوه بر کاالهای ذکر شده در جدول باال    
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 : فهرست كاالهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری دوم فصل

  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق

ه 
كاالی 

 ی

 ها آزمون

 کننده  شیرین مواد یا قند افزودن بدون نشده، غلیظ شیر، خامه و شیر  1

 .دیگر

 1   ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد. 04011000

 میکروبی  -ها ویژگی

یک   04012000 از  بیش  آن  چرب  مواد  میزان  از  ـ  ولی  بیشتر    6درصد  وزنی  درصد 

 نباشد.

  1 

 1   .بیشتر نباشد %10اما از درصد وزنی باشد 6ـ میزان مواد چرب آن بیش از  04014000

 1   گرم  500در بسته بندی کمتر از  ــ  11040150

 1   سایر - 04015012

 1   گرم  500در بسته بندی کمتر از  ــ  04015021

 1   سایر - 04015022

 1   گرم  500در بسته بندی کمتر از  ــ  04015031

 1   سایر - 04015032

 1   گرم  500در بسته بندی کمتر از  ــ  04015041

 1   سایر - 04015042

 1   خامه شیر به صورت پودر 04015050
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 1   ــ شیر 04015090

مواد شیرین کننده     2 یا سایر  قند  آن  به  یا  غلیظ شده   ، و خامه شیر  شیر 

 دیگر اضافه شده است

 

 

 

 

 1   *شیرخشک صنعتی    ـ ـ ـ  04021020

 ها  ویژگی

04021030  

 

 

  1 

04021090   1 

04022130   1 

04022140    1 

04022190    1 

    

 

 

 

 

 

 1   گرم  500بسته بندی کمتر از در  ــ  04029111

 ها  ویژگی

 1   سایر - 04029112

 1   گرم  500در بسته بندی کمتر از  ــ  04029121

 1   سایر - 04029122

 1   گرم  500در بسته بندی کمتر از  ــ  04029131

 1   سایر - 04029132

 1   گرم  500در بسته بندی کمتر از  ــ  04029141

 1   سایر - 04029142
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 1   خامه شیر به صورت پودر 04029150

  1   شیر  --- 04029190 

   (Kephir)شده ، کفیر بسته خامه و ،  شیر (Buttermilk)دوغ،  ماست  3

 شده  شده )اسیدی ترش یا شده  تخمیر های خامه و  شیرها سایر و

Acidifiedافزوده  کننده  شیرین مواد سایر یا قند آن  به یا شده  ( غلیظ 

 .باشد شده  افزوده  کاکائو یا آن میوه  به یا شده  خوشبو یا شده 

 1   های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوارـ ـ ـ فرآورده  04032010

 ها  ویژگی

 

 ها ویژگی

 1   ـ ـ ـ سایر  04032090

 1   شیرخوارهای مخصوص تغذیه کودکان ـ ـ ـ  فرآورده  04039010

 1    ـ ـ ـ سایر 04039090

آب پنیر حتی غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین کننده اضافه    4

شده ، محصوالتی که از ترکیبات طبیعی شیر تشکیل شده ، حتی اگر به  

آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده اضافه شده که در جای دیگر گفته  

 شماره دیگر تعرفه نشده باشد.نشده و مشمول 

آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته حتی غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد - 04041000

 شیرین کننده اضافه شده

  1 

 1   سایر- 04049000

کره و سایر چربی ها و روغن مشتق از شیر ، خمیرهای لبنی برای مالیدن    5

 (  (dairy spreadsروی نان ) 
 

: واردات   پاستوریزهتوضیح  با استاندارد ملی   كره  انطباق  فقط در صورت 

 .مجاز می باشد 162ایران به شماره 

 1   گرمی و کمتر  500های بندی شده به صورت بستهـ ـ ـ کره بسته 04051010

 میکروبی  -ها ویژگی

 1   گرم  500های بیش از بندی شده به صورت بستهـ ـ ـ کره بسته 04051020

 1   خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان    --- 04052000

 1   * کره پاستوریزه ـ  04059000

نبسته   04061000 کشک و پنیر  6 یا  )نگرفته  تازه  پنیر  یا)Uncuredـ   )Unripened همچنین  ،)

 (، و کشکWhey cheeseپنیر حاصل از آب پنیر )

  1 
 ها  ویژگی

 1   ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع  04062000
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 1   ( غیراز رنده شده یا پودرشده Fonduشده )ـ پنیر ذوب 04063000

رگه 04064000 دارای  پنیر  کپک ـ  رنگ)های  پنیرهای Blue-Veinedآبی  سایر  و   )

رگه رکفورت  حاوی  طریق  از  شده   Penicillium)  سیلیپنی  تولید 

roqueforti ) 

  
1 

 1   ـ سایر پنیرها  04069000

 میکروبی  -ها ویژگی 1   * منجمدذرت شیرین  07104090 سبزیجات ، نپخته یا پخته شده در آب یا بخار ، یخ زده  7

یا خشک    8 تازه  منگوتین  و  انبه   ، گاواس   ، آواکادو   ، آناناس   ، انجیر   ، خرما 

 کرده 

 

 

 

 

 

 

یا خشک   تازه  منگوتین  و  انبه   ، گاواس   ، آواکادو   ، آناناس   ، انجیر   ، خرما 

 کرده 

 1   کبکاب--- 08041020

 ویژگی ها 

 

 

 

 ویژگی ها 

 1   ربی--- 08041025

 1   پیاروم--- 08041030

 1   کلوته --- 08041035

 1   مضافتی--- 08041040

 1   شاهانی --- 08041050

 1   سایر--- 08041090

 حتی عطردار و طعم دار شده  چای،  9

واردات چای سیاه فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران    توضیح :

 مجاز می باشد. 623به شماره 

 

های اولیه که محتوی آن از  ـ چای سبز )تخمیر نشده( عرضه شده در بسته 09021000

 کیلوگرم بیشتر نباشد. 3

  1 

 1   انواع چای --- 09022010 ها ویژگی

 1   سایر --- 09022090
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 1   ای ـ ـ ـ چای کیسه 09023010

 1   انواع چای  --- 09023020

 1    ـ ـ ـ سایر  09023090

 1   انواع چای ـ ـ ـ  09024010

 ـ ـ ـ سایر  09024090
 

  1 

  گندم مخلوط و گندم  10

معمولی    :توضیح   ویژگی گندم  با  انسان  خوراک  برای  گندم  همان 

 .  می باشد 104طبق استاندارد ملی ایران به شماره   3و  2و  1درجه  

 مایکوتوکسین  1   گندم دامی ـ ـ ـ  10019910

 1   گندم معمولیـ ـ ـ  10019920
 فلزات سنگین - مایکوتوکسین

 1   ـ ـ سایر  10019990

 چاودار   11

 

   ـ سایر 10029000
 فلزات سنگین - مایکوتوکسین 1

 جو  12

 وضیح :  برای جو دامی فقط آزمون مایکوتوكسین انجام می شود .ت

  : تاریخ   برایتوضیح  از  انسان  خوراک  مخصوص  جو  واردات 

 . الزامی می باشد انجام آزمون ویژگی ها  05/08/1401

   ــ سایر  10039000

1 
 فلزات سنگین  - مایکوتوکسین

 ویژگی ها 

واردات جو مخصوص خوراک انسان از تاریخ  برای توضیح : سر دو جو  13

 . الزامی می باشد انجام آزمون ویژگی ها  05/08/1401

   ـ سایر 10049000
1 

 فلزات سنگین 

 ویژگی ها 

 ها  ویژگی 1   ذرت دامی ـ ـ ـ  10059010 ذرت   14
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 ویژگی ها  1   ـ ـ ـ سایر  10059090

 برنج   15

 

 (   paddyـ شلتوک)برنج پادی  10061090

 سایر---
 ویژگی ها  1  

 1   ـ برنج قهوه ای 10062000

 ویژگی 

 ـ برنج نیمه سفید شده   10063010

 
  1 

 1   ـ برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا براق شده   10063020

 1   ـ خرده برنج  10064000

 فلزات سنگین  - مایکوتوکسین 1   ـ سایر 10079000 ای(  خوشه )ذرت ای دانه سورگوم  16

 1   گندم سیاه ـ  10081000 ارزن ، سایر غالت  دانهسیاه،  گندم  17

 1   ـ ـ سایر  10082900 فلزات سنگین  - مایکوتوکسین

 1   سایر غالت ـ  10089090

 ویژگی  1   گندم و چاودار گندم یا آرد مخلوطآرد  ـ 11010000 چاودار   و گندم مخلوط آرد یا گندم آرد  18

 چاودار   و گندم مخلوط آرد  یا گندم از آرد  غیر غالت آرد  19

 

 چاودار   و گندم مخلوط آرد  یا گندم از آرد  غیر غالت آرد

 ویژگی  1   ـ آرد ذرت  11022000

 ویژگی  1   ـ ـ ـ آرد برنج 11029010

 ویژگی  1   ـ ـ ـ سایر  11029090

 فلزات سنگین  –مایکوتوکسین  1   ـ ـ از گندم 11031100 حبه  به صورت غالت  فشرده  هم به و غالت زبره  غالت، بلغور  20
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

  ویژگی 1   ـ ـ از ذرت  11031300

 1   ـ ـ سایر  11031900
 فلزات سنگین  –مایکوتوکسین 

 1   ـ به هم فشرده به صورت حبه  11032000

)مثالً  نحوی به شده  کار  غالت دانه  21  فلس شده، پهن   مقشر، دیگر 

مدور    (Flaked)شده    ،(Pearled)   برنج   باستثنای شده، خرد  یا ،قاچ

شده  آسیاب یا شده  فلس شده، پهن کامل، غالت، جوانه  1006شماره   
.(Ground) 

 

 

 

 

 1   ـ ـ از جو دو سر  11041200

 مایکوتوکسین  -فلزات سنگین 

 1   ـ ـ از سایر غالت  11041900

 1   ـ ـ از جو دو سر  11042200

 1   ـ ـ از ذرت  11042300

 1   ـ ـ از سایر غالت  11042900

 شده شده یا آسیابکامل، پهن شده، فلسـ جوانه غالت، 11043010

 جوانه ذرت

  1 

 1   سایر- 11043090

لحاظ ولی شده،  تصفیه حتی ن، آ اجزاء و سویا روغن  22 تغییر  شیمیایی از 

 نیافته

 ها ویژگی 1   *سویا  روغنـ   15079000

 شیمیایی از لحاظ  ولی شده، تصفیه حتی ن،  آ اجزاء روغن بادام زمینی و  23

 تغییر  یافته 

 ها ویژگی 1   ـ  سایر 15089000

لحاظ  ولی شده، تصفیه حتی آن،  اجزاء و  زیتون روغن  24 تغییر   شیمیایی از 

 یافته

 توضیح :

 روغن زیتون فرابکر  20101509

 با بسته بندی سه لیتر و کمتر ـ ـ ـ 
  1 

 ها ویژگی

 1   سایر--- 15092090

www.maghamico.com



   33  
 

  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 استاندارد   با  انطباق  صورت  در  فقط  زیتون  روغن   واردات -

 باشد  می مجاز 1446 شماره به ایران ملی

 

 

لحاظ  ولی شده، تصفیه حتی آن،  اجزاء و  زیتون روغن تغییر   شیمیایی از 

 یافته

 توضیح :

 استاندارد   با  انطباق  صورت  در  فقط  زیتون  روغن   واردات -

 باشد  می مجاز 1446 شماره به ایران ملی

 روغن زیتون بکر  15093010

 با بسته بندی سه لیتر و کمتر ـ ـ ـ 
  1 

 1   سایر--- 15093090

 بکر سایر روغن زیتون  15094010

 با بسته بندی سه لیتر و کمتر ـ ـ ـ 
  1 

   ـ ـ ـ سایر  40901509
1 

 حتی آید، می دست به زیتون از منحصراً که آنها  اجزاء و ها روغن سایر  25

یا   ها روغن این مخلوط و نیافته تغییر لحاظ شیمیایی  از ولی شده  تصفیه

 . 1509 شماره مشمول  های روغن اجزاء یا ها روغن با آنها اجزاء

 

توضیح : واردات روغن حاصل از تفاله زیتون ) پومیس ( ممنوع می  

 باشد 

   ( خام .pomace oilروغن تفاله زیتون )--- 15101000
1 

 ها ویژگی

 1   سایر--- 15109000

شیمیایی از  ولی شده  تصفیه حتی آن،  اجزاء و  نخل روغن  26  تغییر لحاظ 

 .نیافته

 

انجام آزمون مجموع هیدروكربنهای چند حلقه ای    توضیح : امکان 

 آروماتیک روغن پالم در داخل كشور وجود ندارد 

 
 

 1   روغن خامـ   15111000

 ها ویژگی

 R.B.D    1ـ ـ ـ  15119010

 1   مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی  R.B.Dـ ـ ـ  15119020

 RBD   1استئارین بدون بو تصفیه شده بی رنگ  ـ ـ ـ  15119040

 1   ـ ـ ـ سایر  15119090

 Carthameکاذب )کارتام   زعفران یا گلرنگ روغن آفتابگردان، دانه روغن  27

 شیمیایی  لحاظ از  ولی  شده  تصفیه  آنها، حتی  اجزاء و  دانه پنبه روغن ( یا

 نیافته تغییر

 1   ـ ـ سایر  15121900
 ها ویژگی

 1   ـ ـ سایر  15122900
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

( یا روغن     palm kernelروغن نارگیل )روغن کپرا(، روغن پالم کرنل )    28

تغییر   شیمیایی  لحاظ  از  ولی   ، نشده  تصفیه  حتی   ، آنها  اجزای  و  سو  بابا 

 نیافته

 
 

 1   استئارین  ---- 15132911

 ها ویژگی

 استئارین  کرنل پالم ---- 15132912

 

  1 

 سایر  ---- 15132919

 

  1 

 1   سایر  --- 15132990

 حتی  آنها  اجزاء  و خردل روغن لفت، (، روغن(RAPEکانوال   یا کلزا روغن  29

 نیافته تغییر لحاظ شیمیایی از ولی شده  تصفیه

 1   ـ ـ سایر  15141900
 ها ویژگی

 1   ـ ـ سایر  15149900

( (Jojoba)ژوژوبا   روغن نباتی )از جمله ثابت های روغن و ها چربی سایر  30

 تغییر نیافته شیمیایی  ازلحاظ  ولی شده، تصفیه آنها ،حتی اجزاء و

 توضیح :

) انسانی   - حیوانی(     –روغن کنجد در صورتی که مصرف دارویی  

داشته باشد با تایید وزارت بهداشت و یا تایید سازمان دامپزشکی  

 ایران مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.

 .مشمول استاندارد اجباری نمی باشد  روغن كنجد خام -

 1   * روغن های نباتی خوراکی ـ ـ  15151900

 ها ویژگی

 1   * روغن های نباتی خوراکی ـ ـ  15152900

 1   و آجزاء آن   ـ روغن کنجد  15155000

   * روغن های نباتی خوراکی  ـ ـ ـ  15159090
1 

 هیدروژنه کالً یا جزئاً آنها، اجزاء و نباتی یا حیوانی های  روغن و ها چربی  31

یا تصفیه    شده  االئیدینیزه تصفیه استریفیه یا  ری   اینتراستریفیه یا شده،

فقط    .نشده  آماده  دیگری  نحو به اما نشده، ها  تعرفه  این  از   : توضیح 

   روغن های خوراكی مشمول استاندارد اجباری می باشند.

 1   های حیوانی و اجزاء آنهاها و روغنـ چربی 15161000

 ها ویژگی

 ـ ـ ـ روغن جانشین کره کاکائو 15162010

 C.B.S)Cocoa Butter Substite ) 

  1 

 CBE  ،CBR   1ـ ـ ـ روغن  15162020

 1   ـ ـ ـ سایر  15162090
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

فرآورده   مارگارین  32 یا  ها  مخلوط  های ،  روغن  یا  ها  چربی  از  خوراکی  های 

 حیوانی یا نباتی

 

 میکروبی  - هاویژگی 1   ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع  15171000

   هاویژگی 1      سایرـ ـ ـ  15179090

 * روغن های نباتی خوراکی   33

انسانی   : توضیح  ( دارویی   بادام در صورتی که مصرف  حیوانی(     –روغن 

ایران،   دامپزشکی  سازمان  تایید  یا  و  بهداشت  وزارت  تایید  با  باشد  داشته 

 .مشمول استاندارد اجباری نمی باشند

 

 

 

   * روغن های نباتی خوراکی  15180000

 ها ویژگی 1

احشاء  از  مشابه،  محصوالت  و  سوسیسون  سوسیس،  34   خون؛  از  یا  گوشت، 

 محصوالت این  اساس بر غذایی های فرآورده 

 میکروبی -هاویژگی 1   سوسیس، سوسیسون و محصوالت مشابه، از گوشت  16010000

 1   *گوشت و همبرگر آماده  ـ ـ ـ  کنسروهای 16021090 گوشت و همبرگر آماده  کنسروهای  35
 میکروبی  - هاویژگی

16029000 1 

 میکروبی  - هاویژگی 1   *  های ماهیـ کنسرو 16042000 شده از تخم ماهی فراورده ها و کنسروهای ماهی، خاویار و بدل خاویار تهیه   36

قشر داران ، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات ، آماده شده یا    37

 کنسرو شده

 میکروبی -هاویژگی 1   * کنسروهای میگو و روبیان  ـ  16052900

حالت   به شیمیایی، لحاظ از خالص ساکارز و چغندر یا نیشکر شکر و قند  38

 جامد 

 1   شده کننده اضافهیا رنگخوشبوکننده آن موادـ ـ که به  17019100
 ها ویژگی

 1   ـ ـ سایر  17019900
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 کاکائو( سفید)بدون شکالت شیرینی همچنین  39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1   ( حتی پوشیده شده از قند و شکر Chewing-gumـ آدامس ) 17041000

 ها ویژگی

 1   سوهان ـ  17049010

 1   گز--- 17049020

 1   شیرنیهای کنجدی --- 17049030

 1   پشمک  --- 17049040

  1   ـ سایر 17049090

 ها ویژگی 1   کره، چربی و روغن کاکائو 18040000 کاکائو روغن و چربی کره،  40

 1   های کمتر از ده کیلوگرم بندی ـ در بسته ـ ـ 18050010 کننده  شیرین مواد سایر یا شکر قند، افزودن بدون کاکائو، پودر  41
 ها ویژگی

 1   ـ ـ ـ سایر  18050090

 کاکائو  دارای خوراکی  های فرآورده  سایر و شکالت  42

 

 

 

 

 کاکائو  دارای خوراکی  های فرآورده  سایر و شکالت

کننده افزوده شده به  شیرینـ پودر کاکائو حاوی قند یا شکر یا سایر مواد   18061000

 آن 

  1 

 ها ویژگی

فرآورده  18062000 )ـ سایر  بلوک  به صورت  )Blockها  تخته   ،)Slab  میله یا  قلم   ،)

(Bar  به وزن بیش از )ریز  کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه  2

(Granuleبسته یا  ظروف  در  فله  صورت  به  یا  اولیه بندی(  های 

(Immediate packing.که وزن محتوی آن بیش از دو کیلوگرم باشد ) 

  

1 

 1   (Filledـ ـ پر شده ) 18063100

 1   ـ ـ پرنشده  18063200

 1   ـ سایر 18069000
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 از  یا فکول زبره، نشاسته، ، بلغور آرد، از  غذایی های  عصاره مالت ، فرآورده   43

 کاکائوی  وزنی درصد  40 از کمتر حاوی  بوده یا  کاکائو فاقد که مالت عصاره 

دیگر در  و بوده  شده  گرفته چربی کالً  براساس محاسبه شده   گفته جای 

باشد؛ تعرفه دیگر شماره  مشمول و نشده   غذایی های  فرآورده  نشده 

 5 از کمتر یا کاکائو بوده  فاقد که 0404لغایت    0401مشمول   محصوالت

 دیگر جای  در  و باشند  شده  گرفته کامالً چربی  کاکائوی  دارای وزنی  درصد 

 .باشد نشده  تعرفه دیگر شماره  مشمول نشده و گفته

خرده   19011000 برای  شده  عرضه   ، کودکان  یا  نوزادان  برای  مناسب  های  فراورده 

 فروشی

  1 

 ها ویژگی

شیرینی 19012000 نان  خبازی،  محصوالت  تهیه  برای  خمیرها  و  مخلوط  یا ـ  سازی 

 1905سازی شماره بیسکویت

  

1 

 مایکوتکسین ها 1   2388خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی ایران  19019010 2388خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی ایران   44

 یا مواد( سایر یا گوشت شده )با پر یا شده  پخته حتی غذایی، خمیرهای  45

دیگر، به شده  آماده  فرنگی،  رشته کارونی، ما اسپاگتی، قبیل از نحوی 

الزانی   (Lasagna)، نیوکی (Gnocchi)، (Ravioli)راویولی

،(Cannelloni)  شده  آماده  ،حتی نللونی کان.  

 1   مرغـ ـ حاوی تخم  19021100

 ها ویژگی

 1   ـ ـ سایر  19021900

 1   ـ خمیرهای غذایی پر شده ) حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر( 19022000

 1   ـ سایر خمیرهای غذایی  19023000

 دادن تفت یا (Swellingکردن) پف عمل  با که غالت براساس ها  فرآورده   46

کورن  آمده  دست به )غیر  Corn flakes)فلیکز باشند)مثالً،  غالت   از ، 

 باستثنای (شده   کار های دانه سایر یا فلس شکل به یا  دانه ورت ذرت( به

 جای در که دیگر، نحوی شده به آماده  یا پخته ،پیش   )زبره  و بلغور آرد،

 .باشد نشده  تعرفه دیگر مشمول شماره  و نشده  گفته دیگر

فرآورده  19041000 با  ـ  که  غالت  پف های  آمده  عمل  دست  به  دادن  تفت  یا  کردن 

 باشند.
 

  
1 

 ها ویژگی

فرآورده  19042000 ازمخلوط  ـ  یا  نشده  داده  تفت  غالت  برگه  از  حاصل  غذایی  های 

های غالت تفت داده شده یا غالت  های غالت تفت داده نشده و برگهبرگه

 پف کرده 

  
1 

 1   ـ خرده گندم برشته  19043000

 1   ـ سایر 19049000

بیسکویت سازی  شیرینی نان خبازی، محصوالت  47 ) 19051000 دارای  حتی سازی، یا  ترد  و  خشک  نان  بروت«  Crispbreadـ  »کنکه  به  موسوم   ،)

(knackebrot ) 

 ها ویژگی 1  
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 1   ـ نان زنجبیلی و همانند  19052000 کاکائو

 1   اند کننده افزوده آنها مواد شیرینهایی که به ـ ـ بیسکویت 19053100

 1   ها و ویفرهافلاـ ـ و 19053200

 1   (، نان برشته شده و محصوالت برشته شده مشابه Rusksـ نان سوخاری ) 19054000

 1   سایر  --- 19059090

 1   فرنگیـ ـ ـ رب گوجه 20029010 .سرکه جوهر در سرکه یا در بجز شده  محفوظ یا آماده  فرنگی گوجه  48
 ها ویژگی

 1   ـ ـ ـ سایر  20029090

 یخ سرکه، جوهر یا در سرکه بجز شده  محفوظ یا آماده  سبزیجات سایر  49

 2006 شماره  محصوالت مشمول از غیر نزده،

 

 

 1   سیب زمینی  - 20052000

 ها ویژگی

 1   *کنسرو نخود فرنگی  20054000

 1   * کنسرو لوبیا  20055100

20055900 1 

 1   ـ زیتون  20057000

 Saccharata   1نوع Zea maysـ ذرت شیرین  20058000

 1   *ـ ـ خیار شور  20059900

ماالد ، ژله مربا،  50 میوه  خمیر و ،پوره   (Marmalade)مار   ها ویژگی 1   پوره های میوه های گرمسیری   20071010 وسیله به که ، 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 کننده  شیرین مواد سایر یا  قند  افزودنبدون  یا با آمده  دست به پختن

. 

ماالد ، ژله مربا، میوه  خمیر و ،پوره   (Marmalade)مار   وسیله به که ، 

 .کننده  شیرین مواد سایر یا  قند  بدون افزودن یا با آمده  دست به پختن

   ـ سایر  ـ ـ 20071090

   پوره های میوه های گرمسیری   20079910

   ـ سایر  ـ ـ 20079990

 انواع کمپوت :    51

 با  دیگر، نحوی  به محفوظ شده  یا  ،آماده  نباتات خوراکی  اجزاء سایر  و میوه 

 دیگر درجای که الکل یا کننده  شیرین سایر مواد یا قند افزودن بدون یا

   .باشد نشده  تعرفه دیگر شماره  مشمول و گفته نشده 

 توضیح :

آزمونهای   -1 فقط  ندارند،  ویژگی  استاندارد  که  کاالهایی  ها،  تعرفه  این  از 

 میکروبی انجام می شود.

با    -2 استریل  صورت  به  فلزی  قوطی  بندی  بسته  در  که  غذایی  مواد 

گنجایش حدود بیشتر از سه کیلوگرم وارد کشور می شوند ) مانند کراش و  

مشمول  پالپ   میکروبی  آزمونهای  لحاظ  از  صرفا   ) جات  میوه  و  مرکبات 

 استاندارد اجباری می باشند..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1   *کمپوت بادام زمینیـ ـ  20081100

 میکروبی  - هاویژگی

 1   *هاکمپوت مخلوطـ ـ  20081910

 1   *)سایر ( ـ ـ 20081990

کیلوگرم گنجایش داشته باشد    3در ظرفی که حداقل     -کمپوت آناناس  ـ   20082010

* 

  1 

 1   * سایر-- 20082090

کیلوگرم گنجایش داشته باشد    3در ظرفی که حداقل    -مرکبات  کمپوت  ـ 20083010

* 

  1 

 1   * سایر-- 20083090

 1   *کیلوگرم گنجایش داشته باشد  3در ظرفی که حداقل  -کمپوت گالبیـ  20084010

 1   * سایر-- 20084090

 1   *کیلوگرم گنجایش داشته باشد  3در ظرفی که حداقل  -کمپوت زردآلوـ  20085010

 1   * سایر-- 20085090
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع کمپوت :

 با  دیگر، نحوی  به محفوظ شده  یا  ،آماده  نباتات خوراکی  اجزاء سایر  و میوه 

 دیگر درجای که الکل یا کننده  شیرین سایر مواد یا قند افزودن بدون یا

   .باشد نشده  تعرفه دیگر شماره  مشمول و گفته نشده 

 توضیح :

آزمونهای   -1 فقط  ندارند،  ویژگی  استاندارد  که  کاالهایی  ها،  تعرفه  این  از 

 میکروبی انجام می شود.

با    -2 استریل  صورت  به  فلزی  قوطی  بندی  بسته  در  که  غذایی  مواد 

شوند ) مانند کراش و  گنجایش حدود بیشتر از سه کیلوگرم وارد کشور می  

مشمول   میکروبی  آزمونهای  لحاظ  از  صرفا   ) جات  میوه  و  مرکبات  پالپ 

 استاندارد اجباری می باشند..

 

آلبالوـ   20086010 و  گیالس  حداقل    -  کمپوت  که  ظرفی  گنجایش کیلوگرم    3در 

 *داشته باشد

  1 

 1   * سایر-- 20086090

کیلوگرم    3در ظرفی که حداقل    -هلو، همچنین شلیل و شفتالو  کمپوت  ـ 20087010

 * گنجایش داشته باشد 

  1 

 1   * سایر-- 20087090

فرنگی  کمپوت  ـ 20088010 داشته   3در ظرفی که حداقل    -توت  کیلوگرم گنجایش 

 *باشد 

  1 

 1   * سایر-- 20088090

 میکروبی  1   * کمپوت مغز نخلـ ـ  20089100

 میکروبی  1   *کمپوت قره قاط ـ ـ  20089300

ـ   20089710 مخلوط ـ  حداقل  -ها  کمپوت  که  ظرفی  داشته   3در  گنجایش  کیلوگرم 

 *باشد 

 میکروبی  - هاویژگی 1  

 میکروبی  - هاویژگی 1   * سایر-- 20089790

 میکروبی  1   * کیلوگرم گنجایش داشته باشد  3در ظرفی که حداقل  -انبه  -- 20089910

 میکروبی  1   * کیلوگرم گنجایش داشته باشد  3در ظرفی که حداقل -آلوئه ورا -- 20089920

 میکروبی  1   * کیلوگرم گنجایش داشته باشد 10در ظرفی که حداقل  -سایر میوه -- 20089930
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 میکروبی  1   * ـ ـ سایر 20089990

 تخمیر  سبزیجات،  و آب   (Grape must)تازه( انگور  آب  میوه)همچنین آب  52

 شیرین مواد سایر یا قند افزودن بدون یا الکل،با افزودن بدون و نشده 

 .کننده 

 

 

 

برای کاالهایی که استاندارد ویژگی ندارند، فقط آزمونهای میکروبی  توضیح : 

 انجام می شود

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخمیر  سبزیجات،  و آب   (Grape must)تازه( انگور  آب  میوه)همچنین آب

 شیرین مواد سایر یا قند افزودن بدون یا الکل،با افزودن بدون و نشده 

 .کننده 

برای کاالهایی که استاندارد ویژگی ندارند، فقط آزمونهای میکروبی  توضیح : 

 انجام می شود
 

 1   یخ زده  ـ ـ 20091100

 میکروبی  - هاویژگی

 1   تجاوز نکند. 20ـ ـ یخ نزده با یک مقیاس بریکس که از  20091200

 1   ـ ـ سایر  20091900

 1   تجاوز نکند 20ـ با یک مقیاس بریکس که از  ـ 20092100

 1   ـ ـ سایر  20092900

 1   تجاوز نکند 20ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  20093100

 1   سایر  ـ ـ 20093900

 1   تجاوز نکند 20ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  20094100

 1   میوه تغلیظ شده )کنسانتره( ـ آب  ـ ـ 20094910

 1   ـ سایر  ـ ـ 20094990

 1   فرنگیـ آب گوجه 20095000

 1   تجاوز نکند 30ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  20096100

 1   ـ ـ سایر  20096900

 1   تجاوز نکند 20ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  20097100
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 1   سایر ـ ـ  20097900

 1   ـ ـ آب قره قاط 20098100

 1   ـ آب میوه تغلیظ شده )کنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت و لیچی(  ـ ـ 20098910

 ـ سایر  ـ ـ 20098990
 

  1 

 میوه و سبزیجاتهای آب ـ مخلوط 20099000
 

  1 

 یا چای ( قهوه،Concentratesهای ) شده  تغلیظ و ها اسانس ها، عصاره   53

براساس فرآورده  و ماته  یا ماته؛ چای قهوه، براساس یا  محصوالت این ها 

عصاره  داده  بو قهوه  های بدل سایر و داده  بو کاسنی  و ها  اسانس  ها، و 

 های آنها  شده  تغلیظ

 1   قهوه قابل حل ) قهوه فوری (  11021011

 ها ویژگی

 1   سایر 21011190

 1   ها یا براساس قهوهها یا تغلیظ شده ها، اسانس ها براساس عصاره ـ ـ فرآورده  21011200

قهوه  21013000 بدل  سایر  و  داده  بو  کاسنی  عصاره ـ  و  بوداده  اسانس های  و ها،  ها 

 تغلیظ شده آنها

  1 

مخمرها ) فعال یا غیر فعال ( سایر موجودات ذره بنی تک سلولی مرده ) به    54

 ( (baking powder ( بکینگ پودر آماده 3002استثنا واکسنهای شماره 

   (Prepared baking powders)آماده پودر ـ بیکینگ 21023000
 ها ویژگی 1

 های ادویه و ها شده، چاشنی آماده  های سس و سس برای ها فرآورده   55

 . آماده  خردل و زبره خردل و آرد شده؛ مخلوط

 1   ـ سس سویا 21031000

 ها ویژگی

گوجه  21032000 کچاپ  )ـ  سس Tomato ketchupفرنگی  وسایر  گوجه  (  های 

 فرنگی

  1 

 1   آرد و زبره خردل و خردل آماده ـ 21033000

 1   سس ارده ـ  21039010
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 1   سایر - 21039090

 فرآورده  (Composite)آنها   به مربوط های  فرآورده  و آبگوشت سوپ،  56

 .مرکب هموژنیزه  غذایی های 

 1   های مربوط به آنهاـ سوپ و آبگوشت و فرآورده  21041000
 ها ویژگی

 1   هموژنیزه   (،Compositeمرکب )های غذایی ـ فرآورده  21042000

 ها ویژگی 1   (، حتی دارای کاکائو.Edible iceزده )های یخ بستنی و سایر شربت 21050000 .کاکائو حتی دارایEdible ice)  زده ) یخ های  شربت سایر و بستنی  57

 دیگر  شماره  مشمول و نشده  گفته دیگری  درجای  که  غذایی های  فرآورده   58

 .باشد نشده  تعرفه

 

 

 

 

 

 
 

 1   ـ استابیالیزر  ـ ـ 21069010

 ها ویژگی

 1   ـ امولسیفایر ـ ـ 21069020

 1   ـ ژل کیک ـ ـ 21069040

 1   اکسیدانـ آنتی  ـ ـ 21069050

 1   آدامس بدون قند  ـ ـ ـ 21069085

 به که شده، گازدار آبهای مصنوعی و یا طبیعی معدنی آبهای ،همچنین آب  59

اضافه  خوشبوکننده  یا  کننده  شیرین مواد  سایر یا (Artificial) قند آنها

 باشد؛ نشده 

 1   معدنی و آب گازدار شده ـ آب  22011000
 ها ویژگی

 1   ـ سایر 22019000

 سایر یا قند  آنها به که شده  گازدار  آبهای  و معدنی  آبهای همچنین آب،  60

 های نوشابه سایر و باشد، اضافه شده  خوشبوکننده  یا کننده  موادشیرین

 2009 شماره  مشمول سبزیجات  آب یا آب میوه  باستثنای غیرالکلی،

مکملهای غذایی مایع دارویی ) ویتامینی و... ( نظیر شربت  توضیح :  

 مشمول استاندارد اجباری نمی باشند. سانستول

ـ آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده که به آنها قند یا سایر   22021000

 خوشبوکننده اضافه شده باشدکننده یا مواد شیرین

  1 

 ها ویژگی

 1   آبجوی غیر الکلی   ـ ـ 22029100

 1   مکمل های غذایی مایع  ـ  ـ ـ 22029910

 1   ـ سایر  ـ ـ 22029990
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

آن  undenatured) )   نشده  تقلیب اتیلیک الکل  61 الکل   درصد 80 که 

 تقلیب   (Spirits)های   عرق سایر .اتیلیک الکل باشد؛  بیشتر یا  حجمی

 میزان. هر به شده 

 1   درصد خالص  100ـ اتانول )الکل اتیلیک، هیدرواکسید(  ـ ـ 22071010
 ها ویژگی

 1   * ( ـ اتانول )الکل اتیلیک ـ ـ 22071090

   لیتر و کمتر  5سرکه بالزامیک با بسته بندی  --- 22090010 آید  می دست به سرکه جوهر از  که خوراکی سرکه بدل و خوراکی سرکه  62
 ها ویژگی 1

 سایر سرکه های بالزامیک --- 22090020

 سایر --- 22090090

از   63 احشا  یا  از گوشت   ، گلوله  یا  به شکل حبه  فشرده  هم   به  و  زبره   ، آرد 

ستون   فاقد  آبزیان  سایر  یا  داران  صدف  از   ، قشرداران  یا  ، ماهی  فقرات 

 نامناسب برای خوراک انسان نقاله چربی های حیوانی

 پودر ماهی از نظر ویژگی ها و مایکوتکسین باید آزمون گردد. توضیح :

یا احشاء،تفاله  23011000 ،از گوشت  یا گلوله  زبره و بهم فشرده به شکل حبه  آرد،  ـ 

 چربیهای حیوانی

  1 
 مایکوتوکسین 

قشرداران ـ   23012000 یا  ماهی  گلوله،از  یا  حبه  شکل  به  فشرده  بهم  و  آرد،زبره 

 ،صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

  1 

 گلوله یا حبه شکل به   فشرده  هم به حتی آخال، سایر و فضوالت سبوس،  64

 نباتات یا  غالت روی بر عملیات سایر  از  کردن یا  آسیاب کردن، الک از که

 آید. می دست غالفدار به

 

 

 

 
 

 1   ـ از ذرت  23021000

 مایکوتکسین 

 1   ـ از گندم 23023000

 1   کیلو گرم 1سبوس برنج در بسته بندی حداکثر ـ  23024010

 1   سایرـ  23024090

 1   از نباتات غالفدار  - 23025000

 هم به یا  شده  حتی  خرد جامد، های آخال سایر و  (Oil-cake)    کنجاله  65

 می آید  دست به سویا روغن از استخراج که گلوله یا حبه شکل به فشرده 

23040000 ( آخال Oil-cakeکنجاله  سایر  و  خرد (  حتی  جامد،  هم های  به  یا  شده 

 آید که از استخراج روغن سویا به دست می فشرده به شکل حبه یا گلوله

 ویژگی  1  

 به فشرده  هم  به یا  شده  ساییده  حتی جامد، های آخال سایر  و کنجاله  66

 به    (Arachide)زمینی   روغن  بادام استخراج از که گلوله یا حبه شکل

 .می آید دست

به    های جامد، حتی.  کنجاله و سایر آخال 23050000 یا به هم فشرده  ساییده شده 

روغن استخراج  از  که  گلوله  یا  حبه  )  شکل  زمینی  به  Arachideبادام   )

 آید میدست 

  
 مایکوتوکسین  1

 به فشرده  هم  به یا  شده  ساییده  حتی جامد، های آخال سایر  و کنجاله  67

دست  به نباتی های روغن یا ها چربی از استخراج که گلوله یا حبه شکل

 .شوند می  2305یا  2304های  شماره  مشمول که آنهایی از غیر آیند، می

 

 ویژگی  1   پنبه دانه  ـ از  23061000

 مایکوتوکسین  1   ـ از دانه کتان 23062000
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 كاالیی 
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قابلیت آزمون  

داخل  در 
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 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 به فشرده  هم  به یا  شده  ساییده  حتی جامد، های آخال سایر  و کنجاله

دست  به نباتی های روغن یا ها چربی از استخراج که گلوله یا حبه شکل

 .شوند می  2305یا  2304های  شماره  مشمول که آنهایی از غیر آیند، می

 1   تخم آفتابگردان ـ از  23063000

 1   های کلزایا کانوال دارای مقدار کمی اسید اروسیکـ ـ از دانه 23064100

 1   ـ ـ سایر  23064900

 1   ( Coprahـ از نارگیل یا از کپرا ) 23065000

 1   ـ از مغز هسته و میوه نخل  23066000

 1   کنجاله گلرنگ ـ ـ ـ 23069010

 1   سایر  ـ ـ ـ 23069090

 .گیرد  می قرار استفاده  مورد حیوانات تغذیه برای  که انواعی از ها  فرآورده   68

 

 توضیح :

مورد  دارویی  مکمل  عنوان  به  که  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  افزودنیهای 

هستند  تای ایران  دامپزشکی  سازمان  بایندرهاو  ید  مشمول   توکسین 

 باشند.استاندارد اجباری نمی 

 

 

 

 

 

 
 

 خوراک آماده آبزیان ـ ـ ـ  23099011

 خوراک آماده کپور ماهیان ---

  1 

 مایکوتوکسین 

 خوراک آماده آبزیان ـ ـ ـ  23099012

 خوراک آماده قزل آال  ---

  1 

 خوراک آماده آبزیان ـ ـ ـ  23099013

 خوراک آماده میگو  ---

  1 

 آبزیان خوراک آماده ـ ـ ـ  23099014

 خوراک آماده الرو میگو ---

  1 

 1   خوراک آماده سایر آبزیان ـ ـ ـ  23099019

 1   ـ ـ ـ افزودنیهای خوراک آبزیان  23099020

 ـ ـ ـ افزودنیهای خوراک آماده دام و طیور 23099031

 7بنزاپلکس  ---

  1 

 1   طیور افزودنیهای خوراک آماده دام وسایر ـ ـ ـ  23099039
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طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 1   آماده دام و طیور ی هایخوراکسایر ـ ـ ـ  23099040

 1   کنستانتره خوراک طیور  --- 23099050

 1   ـ ـ ـ سایر  23099090

تقلیب شده ( و کلرور    69 و نمک  برای سر سفره  آماده  از جمله نمک   ( نمک 

سدیم خالص ، حتی به صورت محمول آبکی یا اینکه به آن عوامل ضد توده 

 شده یا عوامل سیال کننده اضافه شده باشد ، آب دریا 

 1   *ـ ـ ـ انواع نمک طعام  25010010
 ها ویژگی

25010090 1 

 های سیمان و سولفاته  سوپر سیمان ، مذاب سیمان  ، پرتلند سیمان  70

  شده  رنگ حتی  ، همانند هیدرولیک 

 
 

 COI 2الزام ارائه   ـ ـ سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 25232100

 ها ویژگی

 COI 2الزام ارائه   ـ ـ سایر  25232900

 COI 2الزام ارائه   ـ ـ ـ  سیمان کوره بلند  25239010

 COI 2الزام ارائه   ـ ـ ـ سیمان پوزوالنی  25239020

توضیح :  سایر سیمان ها با مصارف خاص امکان آزمون  )ـ ـ ـ  سایر   25239090

 در داخل كشور ندارند( 

 COI 2الزام ارائه  

 ؛فرآورده  غیرخام قیری، معدنی مواد  از حاصل  های وروغن نفتی روغنهای  71

 باشد، نشده  دیگرتعرفه شماره  مشمول  و نشده  گفته دیگر  جای در  که  هایی 

 معدنی مواد از روغنهای حاصل یا نفت بیشتر یا وزنی  درصد 70 دارای که

تشکیل اجزاء از ها روغن ،این باشد قیری  ها فرآورده  این دهنده  اصلی 

 .روغنها آخال باشد؛

 

 

 

 3   بنزین  --- 27101210

 ها ویژگی

 3   *نفت و گاز )گازوییل( ـ ـ ـ  27101290

 COI  3الزام ارائه  ـ ـ ـ روغن موتور 27101910

 3   گریس  ـ ـ ـ 27101920
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 كشور ندارد 
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طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 COI  3الزام ارائه  * ـ ـ ـ روغن موتور 27101940 

 COI  3الزام ارائه  *، روغن دنده، روغن هیدرولیک ـ ـ ـ روغن موتور 27101990

 هیدروژن ، گازهای کمیاب و سایر عناصر غیر فلزی     72
 

 * سیلندر محتوی گاز اکسیژن   --- 28044000

در صورتی که سیلندر محتوی گاز اکسیژن در این تعرفه اظهار   توضیح :

 باشد.شود، فقط سیلندر آن مشمول استاندارد اجباری می 

  6 

 ها ویژگی

 ها ویژگی COI  1الزام ارائه  *اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذایی  28092020 اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذایی   73

فسفینات ها ، ) هیپو فسفیت ها ( ، فسفنات ها ) فسفیت ها ( ، فسفات ها   74

 ، پلی فسفات ها ، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص 

 ها ویژگی 1   *دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خوراک دام --- 28352690

 ها ویژگی 1   *  مورد مصرف در صنایع غذاییهگزان  --- 29011010 هیدروکربورها ، و مشتقات هالوژنه ، سولفونه ، نیتره یا نیتروزه آنها    75

29011090 

 ها ویژگی 1   هگزانسیلیکو  --- 29021100 هیدروکربرهای حلقوی  76

پراکسی    77 و  پراکسیدها   ، هالوژنوها   ، انیدریدها  و   ، کربوکسیلیک  اسیدهای 

 اسیدهای آنها، مشتقات هالوژنه، سولفونه ، نتیتره یا نیتروزه آنها

توضیح : برای موارد مصرف برای خوراک دام و طیور و آبزیان فقط آزمون 

   مایکو توکسین الزام می باشد

 1   * اسید پالمتیک ، اسید استئاریک ، امالح و استرهای آن  --- 29157090
 ها ویژگی

 انواع مواد اطفاء حریقگازهای خنک کننده )گازهای مبرد( و   78

در داخل   , R407  R227و    R404گازهای مبرد توضیح : امکان آزمون 

 کشور وجود ندارد

 

 

 

 

 

 

صرفأ گازهای خنک کننده )گازهای مبرد( مورد   29فصل  از تعرفه های    - 29فصل 

و جدید   و یخچالهای موجود  تهویه مطبوع  در محصوالت    انواع    -مصرف 

) با هر شرح تعرفه ای که در حریق    اطفای  برای  مصرف  مورد  هالوکربنهای

) باشد  نشده  یا  یاشد  شده  ذکر  قبل  مقررات    ستون  اجرای  مشمول  

 *  باشنداستاندارد اجباری می

 

 

و   R404گاز مبرد 

R407   وR227 

غیر قابل آزمون در 

داخل کشور الزام  

 COIارائه گواهی 

 

 3 

 ها ویژگی

29011010 

29011090 

29012900 

29021100 

29021900 

29029000 

29031900 

29032900 
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ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29034100  

 

 

 

 

صرفأ گازهای خنک کننده )گازهای مبرد( مورد   29از تعرفه های فصل    -

و جدید   و یخچالهای موجود  تهویه مطبوع  در محصوالت    انواع    -مصرف 

) با هر شرح تعرفه ای که در حریق    اطفای  برای  مصرف  مورد  هالوکربنهای

) باشد  نشده  یا  یاشد  شده  ذکر  قبل  مقررات    ستون  اجرای  مشمول  

 *  باشنداستاندارد اجباری می

 

 

 

 

 

 

و   R404گاز مبرد 

R407   وR227 

غیر قابل آزمون در 

داخل کشور الزام  

 COIارائه گواهی 

29034200 

29034300 

29034400 

29034600 

29034700 

29034800 

29034990 

29035900 

29036990 

29037100 

29037200 

29037300 

29037400 

29037700 

29037800 

29037900 

29038900 

29039900 

29349980 

انیدریدها ، هالوژنورها ، پر اکسید ها ،  اسید کربوکسیلیک با عوامل اکسیژنه اضافی و    79

 پراکسی اسیدها آنها ، مشتقات هالوژنه ، سولفونه ، نیتره یا نیتروزه آنها 

 ها ویژگی 1   *اسید سیتریک خوراکی  -- 29181400

فسفو    80 سایر  و  ها  لیستین  چهارتایی  امونیوم  های  هیدروکسید  و  امالح 

 یا غیر مشخص آمونیلیپید ها با ساخت شیمیایی مشخص 

 ها ویژگی 1   لسیتین -- 29232010

81  

خون انسان ، خون حیوان که جهت استفاده در درمان و معالجه ، پیشگیری  

مشتقات  دیگر  و   ، ها  سرم  آنتی   ، گردد  می  تهیه   بیماری  تشخیص  یا  و 

از طریق   یا  باشد  یافته  تغییر  اگر  خونی و محصوالت مصونیت بخش حتی 

بیوتکنولوژی به دست آمده باشد واکسن ها توکسین ، فرایندهای حاصل از  

 کشت موجودات ذره بینی ) به استثنای مخمرها ( و محصوالت مشابه 

 

30029000 
 1   *پروبیوتیک  هایارگانیسم میکرو

 ها ویژگی
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

اوات ، گاز ، باندها و اشیای همانند ) مثال ، لوازم زخم بندی ، مشمع های   82

  ) ه  طبی ، ضماد ها  یا عرضه شده  دارویی  با مواد  یا پوشانده شده  آغشته 

  ، جراحی   ، طبی  مقاصد  برای  فروشی  خرده  های  بندی  بسته  یا  اشکال 

 دندانپزشکی یا دامپزشکی

) در صورتی که روی بسته بندی کاال به استریل بودن آن اشاره شود باید 

 هم انجام شود. (  سترونیآزمون 

 9   *  بندیباند و گاز زخم --- 30059010

 9   سایر--- 30059090 ها ویژگی

 نخ های جراحی  83

باید  شود  اشاره  آن  بودن  استریل  به  کاال  بندی  بسته  روی  صورتیکه  در   (

 آزمون سترونی هم انجام شود. ( 

از انواع کات گوت   0.5نخ های جراحی بدون سوزن به سایز نخ صفر تا  --- 30061010

 نایلون ، سیلک ، پلی پروپلین پلین ، کات گوت کرومیک ، 

  9 
 ها ویژگی

مواد رنگ کننده با منشا نباتی یا حیوانی ) از جمله عصاره های رنگرزی به   84

 حتی با ساخت شیمیایی مشخص  animal blackاستثنای زغال حیوان 

 ها ویژگی COI  1الزام ارائه  * رنگهای خوراکی  32030000

 ه  فرآورد  مشخص؛ ساخت شیمیایی با  حتی سنتتیک، آلی  کننده  رنگ مواد  85

یادداشت مذکور  های  آلی رنگ مواد براساس که فصل  این 3 در   کننده 

  باشند؛ می سنتتیک

 

و پیگمنت های   انواع مواد رنگرزی  تعرفه ها،  این  از   : مورد  توضیح 

 مشمول استاندارد اجباری می باشند. نیز  مصرف در صنعت نساجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 COI  3الزام ارائه  * ( Master Bachمستربچ ) گرانول --- 32041110

 ها ویژگی

32041190 3 

 3   *  (Mordant) مورد مصرف در نساجیـ ـ ـ مواد رنگی دندانه  32041210

 COI  3الزام ارائه  ( Master Bachمستربچ ) گرانول --- 32041220

مورد   مواد رنگی دندانه،    رنگهای نساجی کاتیونیکرنگهای خوراکی،     --- 32041290

 *  (Master Bachمستربچ ) و گرانول (Mordant) مصرف در نساجی
  3 

 3   ـ ـ ـ رنگهای نساجی کاتیونیک  32041310

 COI  3الزام ارائه  ( Master Bachمستربچ ) گرانول --- 32041320

 3   * ( Master Bachمستربچ ) گرانولو  رنگهای نساجی کاتیونیک  --- 32041390

 COI  3الزام ارائه  *  (Master Bachمستربچ ) گرانول --- 32041410
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ه 
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 ی
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 ه  فرآورد  مشخص؛ ساخت شیمیایی با  حتی سنتتیک، آلی  کننده  رنگ مواد

یادداشت مذکور  های  آلی رنگ مواد براساس که فصل  این 3 در   کننده 

  باشند؛ می سنتتیک

 

و پیگمنت های   انواع مواد رنگرزی  تعرفه ها،  این  از   : مورد  توضیح 

 مشمول استاندارد اجباری می باشند. نیز  مصرف در صنعت نساجی
 

 

32041490 3 

 COI  3الزام ارائه  * ( Master Bachمستربچ ) گرانول --- 32041510

32041590 3 

 COI  3الزام ارائه  * ( Master Bachمستربچ ) گرانول --- 32041610

32041690 3 

 3   ـ ـ ـ خمیر پیگمنت چاپ پارچه  32041710

 COI  3الزام ارائه  ( Master Bachمستربچ ) گرانول --- 32041720

 3   *  (Master Bachمستربچ ) گرانولو  خمیر پیگمنت چاپ پارچه --- 32041790

 3   مواد رنگ کننده کاروتنوییدی و فراورده هابر اساس آن ها-- 32041800

رنگی   32041910 مواد  پایه  بر  مخلوط  ـ  ـ  و    دیسپرسه ـ  نساجی  در  مصرف  مورد 

 * مستربچ

  3 

 و  (Master Bachمستربچ ) گرانول --- 32041920

 * مستربچ  گرانولو  ـ ـ ـ مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه

 COI  3الزام ارائه 

 ( و Master Bachمستربچ ) گرانول---  32041990

 * مستربچ  گرانولو  ـ ـ ـ مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه

  3 

تغییر    86 پلیمرهای طبیعی  یا  سنتتیک  پلیمرهای  اساس  بر  ها  ورنی  و  رنگها 

  ، آبی  غیر  محیطی  در  شده  حل  یا  دیسپرسه   ، شیمیایی  لحاظ  از  یافته 

 ها ویژگی COI 3الزام ارائه   *  های ساختمانیها و پوشش رنگ ـ ـ ـ  32081010
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 مدت زمان  آزمون رنگ روغنی طوالنی  می باشد. توضیح :محلولهای

 

 

 

 

 

 

 

 (ادامه)

اساس   بر  ها  ورنی  و  تغییر  رنگها  پلیمرهای طبیعی  یا  سنتتیک  پلیمرهای 

  ، آبی  غیر  محیطی  در  شده  حل  یا  دیسپرسه   ، شیمیایی  لحاظ  از  یافته 

 محلولهای

 مدت زمان  آزمون رنگ روغنی طوالنی  می باشد. توضیح :

 * ها و لعاب مواد غذاییها و ورنیالک ـ ـ ـ  32081020

 

 برای

 رنگ روغنی 

3 

32081030 3 

32081090 3 

32082010 3 

32082020 3 

32082030 3 

32082090 3 

32089010 3 

32089020 3 

32089030 3 

32089090 3 

و    87 تغییر  رنگها  پلیمرهای طبیعی  یا  سنتتیک  پلیمرهای  اساس  بر  ها  ورنی 

  ، آبی  غیر  محیطی  در  شده  حل  یا  دیسپرسه   ، شیمیایی  لحاظ  از  یافته 

 محلولهای

 مدت زمان  آزمون رنگ روغنی طوالنی  می باشد. توضیح :

 COIالزام ارائه   های ساختمانی ها و پوششـ ـ ـ رنگ  32091040

 برای

 رنگ روغنی 

3 

 ها ویژگی

رنگها برای نقاشی های هنری ، برای آموزش ، برای تابلو ،   -رنگ انگشتی  88

برای تغییر شدت رنگ ، برای سرگرمی و رنگهای مشابه ، به شکل قرص ،  

های   بندی  بسته  و  اشکال  به  یا   ، پیاله  در   ، بطری  ،در  کوزه  در   ، لوله  در 

 3   بر پایه آب 32131010
 ها ویژگی
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 مشابه

، ـ    89 رزینی  های  سیمان   ، زنی  پیوند  های  بتانه   ، ها  بر  شیشه  های  بتانه 

برای نمای   بنایی غیر نسوز  اندودهای   ، ها  بتانه  ترکیبات درزگیری و سایر 

  ساختمان ،؛ برای دیوارهای داخلی ، برای کف ، برای سقف و همانند.

 
  

 ها ویژگی COI  3الزام ارائه  *بتانه های فوری سلولوزی ، بتانه های سنگی ، بتانه های روغنی ـ  32141000

 COI  3الزام ارائه  سایر-- 32149000
 ها ویژگی

از    90 نگه داری و مراقبت  برای  آرایشی و فراورده های  زیبایی و  فراورده های 

آفتاب و فراورده ها   ( پوست داروها (همچنین فراورده های ضد  از  به غیر 

 (برای برنزه شدن ، فراورده ها برای آرایش ناخن دست یا پا

 

 

 

 9   *پودر بچه  33049110

میزان آرسنیک    - هاویژگی

یک از فراورده  مطابق با هر 

 های آرایشی 

33049190 

 9   *پودر بچه  33049910

33049920  

33049990 

 مو  آرایش و پاکیزگی  برای ها  فرآورده   91

 

برای شامپوهای طبی که استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای   توضیح :

 میکروبی انجام می شود

 9    ـ شامپوها 33051000
 میکروبی  - هاویژگی

پودر  دندان،  یا  دهان بهداشت برای  ها فرآورده   92  برای  خمیر و همچنین 

استفاده  نخ )عاریه(؛ دندان تثبیت دندانها   بین کردن پاک برای مورد 

(Dental floss) جداگانه خرده فروشی بسته های  صورت به. 

 

 
 

 ها ویژگی COI 9الزام ارائه   مواد پاک کننده دندان  - 33061000

 

 

 ها ویژگی

 9   ( Dental floss) ـ نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها 33062000

   *  خمیر دندان ـ 33069010

 

9 

33069090 

93    ، صورت  اصالح  از  بعد   ، اصالح  حین   ، اصالح  از  قبل  برای  ها  فراورده 

فراورده ها برای استحمام ، فراورده ها برای ستردن مو و بوزدهاهای بدن ،  

دیگری   جای  در  که  پاکیزگی   یا  آرایشی   ، سازی  عطر  های  فراورده  سایر 

 9   امالح معطر و سایر فراورده ها برای استحمام ، شامپوها   ـ 33073000
 میکروبی  - هاویژگی
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

گفته نشده باشد یا مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد ، بوزداهای آماده 

برای اماکن ، حتی غیر معطر و دارای خواص گند زدایی ، فراورده ها برای  

کردن یا برای بوزدایی اماکن ، همچنین فراورده های خوشبو کننده  معطر  

 برای استفاده در مراسم مذهبی ،  سایر فراورده ها برای استحمام

برای شامپوهای طبی که استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای   توضیح :

 میکروبی انجام می شود

 صابون مصرف تانسیواکتیف که آلی های فرآورده  و محصوالت ها؛ صابون  94

 دارای حتی قالبی، اشکال به یا تکه میله، چونه، یا شمش شکل به دارند،

 شستشوی به منظور که تانسیواکتیو آلی های فرآورده  و صابون؛ محصوالت

 شده  بندی  بسته کرم، یا مایع به شکل اند، شده  گرفته درنظر بدن پوست

 و نبافته نمد آوات، کاغذ، باشند؛ صابون حاوی اگر فروشی حتی خرده  برای

صابون شده  پوشانده  یا شده  اندود آغشته، های کننده  پاک مواد با یا با 
.(Detergents) 
 استثنای دستمال مرطوب آرایشی و بهداشتی توضیحات : به 

 

 صابون مصرف تانسیواکتیف که آلی های فرآورده  و محصوالت ها؛ صابون

 دارای حتی قالبی، اشکال به یا تکه میله، چونه، یا شمش شکل به دارند،

 شستشوی به منظور که تانسیواکتیو آلی های فرآورده  و صابون؛ محصوالت

 شده  بندی  بسته کرم، یا مایع به شکل اند، شده  گرفته درنظر بدن پوست

 و نبافته نمد آوات، کاغذ، باشند؛ صابون حاوی اگر فروشی حتی خرده  برای

صابون شده  پوشانده  یا شده  اندود آغشته، های کننده  پاک مواد با یا با 
.(Detergents) 

 

 توضیحات : به استثنای دستمال مرطوب آرایشی و بهداشتی 
 

 9   ـ ـ ـ صابون حمام و دستشویی  34011110

 ها ویژگی

 9   ـ ـ ـ صابون گلسیرینه  34011120

 9   ـ ـ ـ صابون بچه 34011130

 9   طبی ـ ـ ـ صابون  34011140

 9   ـ ـ ـ صابون رختشویی  34011150

 9   ـ ـ ـ سایر  34011190

 9   ـ ـ سایر  34011900

 9   ـ ـ ـ مایع  34012010

 9   ـ ـ ـ پودر  34012040

 9   ـ ـ ـ سایر  34012090

فرآورده  34013000 و  محصوالت  شستشوی  ـ  منظور  به  که  اکتیف  تانسیو  آلی  های 

بندی شده  اند، به شکل مایع یا کرم، بستهپوست بدن در نظر گرفته شده 

   باشندبرای خرده فروشی حتی اگر حاوی صابون 

  9 
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

فرآورده  صابون از تانسیواکتیف)غیر آلی  مواد  95  تانسیواکتیف، های  ها(؛ 

 برای شستشو( و کمکی های  فرآورده  جمله از ) برای شستشو ها  فرآورده 

صابون  حتی تمیزکردن، های فرآورده   مشمول که آنهایی  از غیر دارای 

 باشند  می3401 شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآورده  صابون از تانسیواکتیف)غیر آلی  مواد  تانسیواکتیف، های  ها(؛ 

 برای شستشو( و کمکی های  فرآورده  جمله از ) برای شستشو ها  فرآورده 

صابون  حتی تمیزکردن، های فرآورده   مشمول که آنهایی  از غیر دارای 

 باشند  می3401 شماره 
 

 * مایع پاک کننده فرش و موکت   34023910

 *گاز پاک کن 

  3 

 ها ویژگی

34023920 3 

قرص،   34025010 گرانول،  مایع،  پودر،  )قالبی(  دترجنت  ـ  ـ  سایر ـ  و  کنسانتره  ژل، 

کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو    5بندی  های همانند با بستهفراورده 

 و پاکیزگی دستی

برای ژل ماشین  

ظرفشویی، مایع 

الزام لباسشویی 

 COIارائه 

 9 

 COI  9الزام ارائه  قرص ماشین ظرفشویی ـ ـ ـ ـ  34025021

برای ژل ماشین   ـ ـ ـ ـ سایر  34025029

ظرفشویی، مایع  

الزام ارائه لباسشویی 

COI 

 9 

برای ژل ماشین   سایر ـ ـ ـ  34025090

ظرفشویی، مایع  

الزام ارائه لباسشویی 

COI 

 9 

ـ ـ ـ پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی   34029010

  مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی  کیلوگرم  5  بیشتر از  بندیبا بسته

 و ماشینی

برای ژل ماشین  

ظرفشویی، مایع  

الزام ارائه لباسشویی 

COI 

 9 

انواع روغن موتور  ، فراورده های روان کننده ) از جمله فراورده های روغنی   96

  ( برش  و  cutting oilبرای  یا ضد خوردگی  زنگ  های ضد  فراورده   ،  )

فراورده های از انواعی که برای نرم کردن مواد نسجی ، روغن مالی یا چرب  

  ، رود  می  کار  به  مواد  سایر  یا  نرم  های  پوست   ، چرم  استثنای کردن  به 

درصد وزنی یا بیشتر دارای روغن های   70آنهایی که مواد متشکله اساسی  

  COIالزام ارائه  ) روان کننده سیلیکونی (  *روان كننده ضد حریق  روغن موتور و  34039910

برای روان کننده  

 ضد حریق  

 3 

 ها ویژگی

34039990 
3 
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

درجه   توضیح : روغن موتورها  با    نفتی یا روغن های مواد معدنی قیری باشند .

)بر اساس  پس از بررسی های الزم در آزمایشگاه تایید صالحیت شده      0W  گرانروی

مورخ   شما  5/7/1395صورتجلسه  بخشنامه    18/7/1396مورخ    130314/95ره  و 

کشور(   اجرایی  گمرکات  به  ایران  گمرک  تعرفه  تعیین  و  بررسی  قرار دفتر  امکان 

  2710را دارند و سایر روغن موتورها ذیل تعرفه های    3403گرفتن ذیل تعرفه های  

 .قرار می گیرند

 انواع واکس  97

واکس و کرم برای کفش ، برای مبلمان ، کف اتاق ، برای بدنه وسایل نقلیه  

، برای شیشه و فلزات ، خمیر و پودر برای جال دادن و فراورده های همانند  

به شکل کاغذ ، آوات ، نمد ، نبافته ها ، مواد پالستیکی یا کائوچوی ) حتی  

به   ) ها  فراورده  این  با  شده  پوشانده  یا  شده  اندود   ، آغشته   ، متخلخل 

 3404استثنای موم های شماره 

 3   های همانند برای کفش یا چرمها و فرآورده ها، کرمـ واکس 34051000

 ها ویژگی
فرآورده واکس ـ   34052000 و  کرم  چوبی،  ها،  مبلمان  نگهداری  برای  همانند  های 

 ها یا سایر اشیاء چوبیپارکت 

 COI  3الزام ارائه 

باستثنای واکسـ واکس و فرآورده  34053000 نقلیه  برای بدنه وسایل  ها های همانند 

 برای فلزات 

 COI  3الزام ارائه 

 خمیر بازی   98

 صورت 1-6204بایست بر اساس استاندارد ملی تذکر : آزمونهای ایمنی می 

 پذیرد 

 3   خمیر سرگرمی کودکان 34070020
 ها ویژگی

 3   کازئین 35011000 کازئین  ها ، کازئینات ها و سایر مشتقات کازئین ، چسب های کازئین  99
 ها ویژگی

 سایر 35019000

نشده و مشمول  شماره  آنزیم ها ، آنزیم های آماده که در جای دیگر گفته    100

  دیگر تعرفه نشده باشد 

 ها ویژگی 1   های آن ـ پنیر مایه و کنسانتره  35071000

 ها ویژگی 5   3604بازی شماره  آتشها، غیر از اشیاء فنکبریت   36050000 3604بازی شماره  آتشها، غیر از اشیاء فنکبریت    101

حشره کش ها ، ضد جوندگان ، قارچ کش ها ، علف کش ها ، کند کننده   102

ها یا بازدارنده های جوانه زدن و تنظیم کنند های رشد نباتات ، گند زداها 

خرده  های  بندی  بسته  یا  اشکال   به  شده  عرضه   ، همانند  محصوالت  و 

شمع   و  فتیله   ، نوار  قبیل  از  اشیا  شکل  یا  فراورده  صورت  به  یا  فروشی 

 وگردزده و کاغذ های مگس کش گ

 3   * خانگی حشره کشـ ـ ـ ـ  38089121

 ها ویژگی
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طبق
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كاالی 
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 ها آزمون

های   103 بمب  و  ها  نارنجک   ، نشانی  آتش  دستگاهای  برای  خرج  و  ترکیبات 

 آتش نشانی 

 

 

گاز،   38130000 کف،  پودر،  قبیل  از   ( حریق  اطفاء  مواد  و  پودرها  کربنیک، انواع  گاز 

 )... و  آتش نشانی و فشنگ  هالو کربن ها  های  مورد مصرف در کپسولهای 

 * انیدریدکربنیک

های  فشنگبرای 

انیدریدکربنیک  

 COIالزام ارائه 

 3 
 ها ویژگی

مایعات    104 سایر  و  عیدرولیک  ترمزهای  برای  ادوات مایعات  برای  شده  آماده 

درصد وزنی دارای روغن های نفتی  70هیدرولیکی انتقال نیرو ، که کمتر از 

 یا روغن های حاصل از مواد قیری بوده یا فاقد آنها باشد .

 COI 3الزام ارائه  COIالزام ارائه  *مایع ترمز آماده ـ ـ ـ 38190010
 ها ویژگی

38190090 3 

 ها ویژگی COI 3الزام ارائه   شده برای ذوب یخهای ضدیخ و مایعات آماده فرآورده  38200000  ذوب یخ  برای  شده  آماده  مایعات و ضدیخ های فرآورده   105

106   ، گری  ریخته  های  قالب  مغزی  یا  ها  قالب  برای  آماده  های  چسباننده 

از    ( وابسته  و صنایع  های صنایع شیمیایی  فراورده  و  محصوالت شیمیایی 

جمله فراورده های متشکل از مخلوط محصوالت طبیعی ( که در جای دیگر 

های آماده  افزودنیگفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد . ))

 ((  برای سیمان، مالط و بتون

 * های آماده برای سیمان، مالط و بتونافزودنی ـ ـ ـ 38244010

 

 

 * سیمان، مالط و بتونهای آماده برای افزودنی ـ ـ ـ

 COI  2الزام ارائه 

 ها ویژگی

38244020 2 

38244030 2 

38244090 2 

)فقط بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در    ـ ـ ـ مقاوم در برابر آتش 39031110 پلیمرهای استیرن به اسکال ابتدایی  107

 * ساختمان(

 ها ویژگی 2  

 ها ویژگی 3   *پودر مالمین ) مواد قالب گیری مالمین فرم آلدئید(  39092010 رزین های آمینیک ، رزین های فنولیک و پلی اوره تان به شکل ابتدایی  108

گفته    109 دیگر  جایی  در  که  آن  شیمیایی  شمتقات  و  مشمول  سلولوز  و  نشده 

 شماره دیگر تعرفه نشده باشد به اشکال ابتدایی

 ها ویژگی 1   *گرید خوراکیز وکربوکسی متیل سلول ـ ـ  39123110

تک رشته هایی که بزرگترین بعد مقطع عرضی هر یک از آنها از یک میلیتر    110

بیشتر باشد ، میله ، قلم و پروفیله ، حتی کار شده در سطح لیکن به نحو  

 دیگری کار نشده باشد از مواد پالستیک

سخت 39161010 کلراید  وینیل  پلی  های  و تولید  برای    (PVC-U)  پروفیل  درها 

 * پنجره ها
 ها ویژگی COI 3الزام ارائه  

 ها ویژگی COI 3الزام ارائه   39162020
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 ها ویژگی COI 3الزام ارائه   39169010

،زانویی، آنها)مثالً، ملحقات و  لوازم و شیلنگ لوله،  111 لوله  اتصاالت  اتصاالت، 

 پالستیکی مواد ((از Flange،فالنج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،زانویی، آنها)مثالً، ملحقات و  لوازم و شیلنگ لوله، لوله  اتصاالت  اتصاالت، 

 پالستیکی مواد ((از Flange،فالنج )
 

 COI    3الزام ارائه  ـ ـ از پلیمرهای اتیلن 39172100

 ها ویژگی

 COI  3الزام ارائه  ـ ـ از پلیمرهای پروپیلن 39172200

 COI  3الزام ارائه  ـ ـ از پلیمرهای کلروروینیل  39172300

 COI  3الزام ارائه  ) به استثناء شیلنگ قلیان( ـ ـ از سایر مواد پالستیکی 39172900

تحمل فشارتا حد ها و شیلنگهای قابل انعطاف که دارای یک حداقل ـ ـ لوله  39173100

 باشند. Mpa 6 /27ترکیدگی 

  3 

ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر ـ ـ سایر لوله 39173200

 باشد، بدون لوازم و ملحقاتمواد جور نشده 

  3 

با   39173300 که  سایر،  ـ  دیگری  ـ  نحو  به  و  نشده  دیگرمستحکم  با مواد 

 باشد، با لوازم و ملحقاتسایرموادجورنشده 

  3 

 3   استر تقویت شده با الیاف شیشه پلیلوله فایبرگالس از رزین ـ ـ ـ 39173910

 3   سایر  ـ ـ ـ 39173990

 3   لوازم و ملحقات --- 39174000

های نازک ، باریکه ها و تیغه ها از مواد پالستیکی غیر  سابر صفحه ها ، ورق   112

اسفنجی ، مستحکم نشده ، فاقد تکیه گاه یا جور نشده به طریق مشابه با  

 مواد دیگر

 3   * نوار تفلون  ـ ـ ـ 39209910
 ها ویژگی

 مواد از نوار و   (Foil-film) نازک   های  ورقه ها، ورق ها، صفحه سایر  113

 .پالستیکی

استیرن 39211100 پلیمرهای  از  ـ  در  ـ  مصرف  مورد  استایرن  پلی  های  بلوک  فقط   (

 * ساختمان(

 COI 2الزام ارائه  
 ها ویژگی
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 ورق ( و  High pressure laminated )  HPLـ ـ ـ ورق 39219020 فرم  تو ضیح :

 (continuous pressure laminated)CPL 

 COI  3الزام ارائه 

با    114 شده  تجهیز  وان   ، و  وان  مستراح   ، لگن  بیده،   ، دستشویی   ، دوش 

 نشستگاه و سرپوش آن ، مخزن آب سیفون و لوازم بهداشتی همانند 

 برچسب آب –ها ویژگی 3   * زیر دوشی و مخزن آب سیفون )آبشویه(سردوش ،  39229000

اشیا برای نقل و انتقال یا بسته بندی کاال ، از مواد پالستیکی ، سر بطری ،    115

 کالهک و سایر درپوش ها ، از مواد پالستیکیسرپوش ، 

 

 3   *کیسه آسپتیک برای بسته بندی مواد غذایی 39232120
 ها ویژگی

اشیا برای نقل و انتقال یا بسته بندی کاال ، از مواد پالستیکی ، سر بطری ،    116

 سرپوش ، کالهک و سایر درپوش ها ، از مواد پالستیکی

 پستانک برای   COIالزام ارائه

برای   COIالزام ارائه *، بطری شیرخوری بچه  PETظروف برای نوشیدنی ها، بطری های  39233010

 پستانک 
 3 

 ها ویژگی

39233090 

خوراک    117 میز  ظروف   tablewareظروف  ،    kitchenware آشپزخانه    ، 

بهداشتی یا اسباب توالت  و    household articles سایر لوازم خانه داری 

toilet articles از پالستیک  

 پستانک شیشه شیر کودک(   ی و پالستیکیمالمینغذاخوری ظروف )

 

 برای پستانک   COIالزام ارائه

 3   *ی مالمینغذاخوری و نوشیدنی ـ ـ ـ ظروف  39241010
 ها ویژگی

39241090 3 

ی و پالستیکی ، پستانک شیشه  مالمینغذاخوری و نوشیدنی  ـ ـ ـ ظروف   39249000

 * شیر کودک 

برای   COIالزام ارائه

 پستانک 

 3 
 ها ویژگی

سایر منصوعات از مواد پالستیکی و منصوعات از سایر مواد مشمول شماره    118

 3914لغایت  3901

 

 برای پستانک  COIالزام ارائه  

 

 

 

 9   *   دستکش التکس برای مصارف خانگی  ،دستکش معاینه  ـ ـ ـ 39262010

 میکروبی  - هاویژگی

 *   دستکش معاینه ،  دستکش التکس برای مصارف خانگی ـ ـ ـ 39262090

 9   کیسه ادرار ـ ـ ـ 39269020

بچه  39269091 پستانک  و  آبگرم  کیسه  ادرار،  کیسه  معاینه،   دستکش  ،    دستکش 

 *  برای مصارف خانگیالتکس 

برای   COIالزام ارائه

 پستانک 

 9 

 ها ویژگی 3   *کیسه آبگرم و پستانک بچه   ـ ـ ـ 39269099
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 *   دستکش معاینه ،  دستکش التکس برای مصارف خانگی ـ ـ ـ

 ملحقات و لوازم  یا بدون  با نشده  سفت ولکانیزه  کائوچوی از شیلنگ و لوله  119

 لوله )فالنج(( اتصال و اتصاالت، زانویی مربوطه )مثالً

كائوچویی  اسفنجی  عایق  لوله  ها  تعرفه  شماره  این  از  توضیح: 

 مشمول استاندارد اجباری نمی باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحقات و لوازم  یا بدون  با نشده  سفت ولکانیزه  کائوچوی از شیلنگ و لوله

 )فالنج((لوله  اتصال و اتصاالت، زانویی مربوطه )مثالً

كائوچویی  اسفنجی  عایق  لوله  ها  تعرفه  شماره  این  از  توضیح: 

 مشمول استاندارد اجباری نمی باشد. 

 3   *  و اتصاالت آنهاشیلنگ های آتش نشانی   ، شیلنگ و لوله ـ ـ ـ 40091190

 ها ویژگی

 3   با لوازم و ملحقات  ـ ـ 40091200

 3   * شلنگ هیدرولیک 40092100

 3   * شلنگ هیدرولیک 40092200

 3   ـ ـ بدون لوازم و ملحقات 40093100

 3   ـ ـ با لوازم و ملحقات  40093200

 3   ـ ـ بدون لوازم و ملحقات 40094100

 3   ـ ـ با لوازم و ملحقات  40094200

 .ولکانیزه  از کائوچوی نیرو، انتقال یا نقاله های تسمه مجموعه و تسمه  120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بی 40103100 نیرو  انتقال  تسمه  ـ  )تسمه  ـ  ذوزنقه  مقطع  با  شیاردار، Vانتها،  شکل(، 

 سانتیمتر  180سانتیمتر و حداکثر  60دارای محیط خارجی بیش از 

  3 

 ها ویژگی

بی 40103200 نیرو  انتقال  تسمه  ـ  )تسمه  ـ  ذوزنقه  مقطع  با  غیر    Vانتها،  شکل(، 

از   بیش  خارجی  محیط  دارای  حداکثر    60شیاردار،  و    180سانتیمتر 

 سانتیمتر

  3 

شیاردار، دارای محیط خارجی    با مقطع ذوزنقه انتها،ـ ـ تسمه انقال نیرو بی 40103300

 سانتیمتر 240سانتیمتر و حداکثر  180بیش از 

  3 

بی 40103400 نیرو  انتقال  تسمه  ـ  )تسمه  ـ  ذوزنقه  مقطع  با  غیر    Vانتها،  شکل(، 

از   بیش  خارجی  محیط  دارای  حداکثر    180شیاردار،  و    240سانتیمتر 

  3 
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 سانتیمتر 

40103500 ( همزمان  تسمه  ـ  محیط  بی  (  (Synchronous beltـ  دارای  انتها، 

 سانتیمتر    150سانتیمتر و حداکثر  60خارجی بیش از 

  3 

انتها، دارای محیط خارجی  بی  (Synchronous beltتسمه همزمان )ـ ـ   40103600

 سانتیمتر     198سانتیمتر و حداکثر 150بیش از 

  3 

 3   ـ ـ ـ سایر  40103990

اتومبیلهای  کائوچو )) از  ،نو بادی، چرخ، رویی  الستیک  121 برای  انواعی که  از 

کار  به  مسابقه  اتومبیلهای  و  واگن  استیشن  اتومبیلهای  )همچنین  سواری 

 ((رود(می

 ( فالپ) کائوچو از چرخ دوررینگ نوار و الستیک استثناء به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتومبیلهای  کائوچو )) از  ،نو بادی، چرخ، رویی  الستیک برای  انواعی که  از 

کار  به  مسابقه  اتومبیلهای  و  واگن  استیشن  اتومبیلهای  )همچنین  سواری 

 ((رود(می

 ( فالپ) کائوچو از چرخ دوررینگ نوار و الستیک استثناء به

 3   اینچ 13تایر سواری با قطر رینگ -- 40111010

 ها ویژگی

 3   اینچ 14تایر سواری با قطر رینگ --  40111020

 3   اینچ 15تایر سواری با قطر رینگ -- 40111030

 3   سایر-- 40111090

 R  80-315     3 22/ 5با سایز  ـ ـ  40112010

 R 65-385   3 22/ 5با سایز  ـ ـ  40112020

 24R 12   3با سایز  ـ ـ  40112030

 3   سایر  ـ ـ 40112090

 3   رودـ از انواعی که برای موتور سیکلت به کار می 40114000

 3   از انواعی که برای دو چرخه بکار می رود -  40115000

www.maghamico.com



   61  
 

  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 کائوچو؛ از  مستعمل  یا  شده  روکش بادی چرخ،  رویی  های  الستیک  122

 توپر، الستیک و نوار دور رینگ چرخ از کاچو  نیمه یا توپر رویی الستیک

 (  کائوچو از چرخ دوررینگ نوار و فالپ )الستیک استثناء به

 

 

 

 

 

 

 

 
 

واگن و    استیشن  های سواری )همچنینـ ـ از انواع مورد استفاده دراتومبیل 40121100

 های مسابقه(    اتومبیل

  3 

 ها ویژگی

 3   ( Lorryـ ـ از انواع مورد استفاده در اتوبوس یا اتومبیل باری ) 40121200

 3    *به استثناء الستیک توپر و نیمه پر صنعتی و کشاورزی  ـ ـ سایر 40121900

 3   ـ الستیک رویی چرخ، بادی، مستعمل  40122000

از   40129010 بسته  سر  دو  یا  رول  صورت  به  خودرو  الستیک  عاجدار  روکش  ـ  ـ  ـ 

های فرسوده  جنس کائوچوئی و ولکانیزه شده جهت روکش نمودن الستیک

 و مستعمل 

  3 

 3   الستیک رویی توپر--- 40129020

( و  کائوچو از چرخ دوررینگ نوار و فالپ )الستیکبه استثناء    سایرـ ـ ـ   40129090

 *الستیک توپر و نیمه پر صنعتی و کشاورزی 
  3 

 ها ویژگی

 کائوچو از تویی، الستیک  123

 

 (  کائوچو از چرخ دوررینگ نوار و فالپ )الستیک استثناء به
 

های استیشن واگن  سواری )همچنین اتومبیل  ـ از انواعی که برای اتومبیل 40131000

 رودهای باری به کار می هاو اتومبیلاتوبوسهای مسابقه(، و اتومبیل

  3 

 ها ویژگی
 3   رود.می ـ از انواعی که برای دوچرخه به کار 40132000

 3   ـ ـ ـ تیوپ موتور سیکلت  40139020

 3   ـ ـ ـ سایر  40139090

از کائوچوی    124  ) داروخانه ) همچنین پستانک  یا  برای بهداشت   ها ویژگی 9   کاپوت )محافظ( - 40141000ولکانیزه  اشیا 
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 غیر از کائوچوی سخت ، حتی با اجزایی از کائوچوی سخت 

 برای پستانک   COIالزام ارائه

 3     *کیسه آب گرم و پستانک بچه  40149000

نیم    125 انگشتی و  از جمله دستکش ، دستکش یک   ( لباس  لباس و متفرقات 

 کائوچوی ولکانیزه سفت نشده برای هر نوع مصرفدستکش ( از 

باید  شود  اشاره  آن  بودن  استریل  به  کاال  بندی  بسته  روی  صورتیکه  در   (

 آزمون سترونی هم انجام شود(.

از نوعی که برای مقاصد پزشکی ، جراحی ، دندانپزشکی یا دامپزشکی    -- 40151200

 دستکش التکس برای مصارف خانگی   ، به کار می رود

  9 

 3   دستکش التکس برای مصارف خانگی   ، ـ ـ ـ خانگی 40151910 ها ویژگی

 9   دستکش التکس برای مصارف خانگی   ،  کارگری و صنعتی  --- 40151920

 ها ویژگی 9   * درزگیرهای پالستیکیدرزبند ، واشر و سایر  40169300 سایر اشیا از کائوچوی ولکانیزه سفت نشده  126

 یا رنگ هنوز ولی(Crust) دباغی  از تازه  یا شده  دباغی های پوست و چرم  127

نشده  آمیزی رنگ )همچنین نوع از حیوانات از درآمده  (یا  بوفالو گاو 

 نشده  آماده  ولی بریده شده، الیه  الیه حتی موکنده، اسب، نوع  از حیوانات

 .دیگر نحوی به

 ,Full grainهای دانه دانه )دانه، الیه الیه بریده نشده؛ الیهـ ـ کامل دانه 41041100

unsplit;  Grain Splits ) 

  4 

 ها ویژگی

ـ کامل دانه 41044100  ,Full grainدانه )های دانهالیه بریده نشده؛ الیهدانه، الیهـ 

unsplit;  Grain Splits ) 

  4 

 نشده  آمیزی رنگ یا رنگ ولی  درآمده  دباغی از تازه  یا شده  دباغی پوست  128

(Crust)  آماده  ولی شده، بریده  الیه الیه حتی کنده، پشم گوسفند، بره، از

 .دیگر نحوی به نشده 

 4   ( wet-blueـ به حالت مرطوب )از جمله  41051000

 ها ویژگی
هنوز   41053000 ولی  درآمده  دباغی  از  )تازه  خشک  حالت  به  رنگـ  یا  آمیزی رنگ 

 ( Crustنشده )

  4 

  (Crusting)کراستینگ   از بعد  یا دباغی از بعد شده  آماده  بیشتر چرم  129

 الیه   الیه حتی کنده، پشم بره، یا گوسفند از  شده، پارشمینه چرم همچنین

 4114 شماره  مشمول های چرم از غیر شده، بریده 

 4   دباغی یا بعد از کراستینگچرم بیشتر آماده شده بعد از  41120000
 ها ویژگی

شده    130 ساخته  دوباره  چرم  از  یا  طبیعی  چرم  از  لباس   متفرقات  و  لباس 

 (کارگری و صنعتیدستکش )

 ها ویژگی 4   * کارگری و صنعتیدستکش  42032900

( تخته با رشته های جهت دار شده   particleتخته )از( خرده ریز چوب )    131

خواه با رزین ها   ligneousو تخته مشابه از چوب یا دیپر مواد چوب مانند  

ریز چوب  44101110 خرده  از  تخته  ریز چوب و    انواع  خرده  از  تخته  روکش    انواع   ها ویژگی 5  با 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 یا سایر مواد چسبنده آلی متراکم شده یا نشده 

 

  . 

 

 

 

 

 

( تخته با رشته های جهت دار شده   particleتخته )از( خرده ریز چوب )  

خواه با رزین ها   ligneousو تخته مشابه از چوب یا دیپر مواد چوب مانند  

 یا سایر مواد چسبنده آلی متراکم شده یا نشده 

 

 5 *  مالمینه 44101190

44101210 5 

44101290 5 

44101910 5 

44101990 5 

44109010 5 

44109090 5 

132   

 یا رزین با فشرده به هم حتی چوبی، مواد سایر از یا چوب از فیبری تخته

  آلی های چسباننده  سایر

 به استثناء قرنیز و پروفیل(  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5   ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44111210

 ها ویژگی

 5   پروفیل روکش شده--- 44111291

 5   کف پوش روکش شده --- 44111292

 5   سایر  ـ ـ ـ ـ 44111299

 COI 5الزام ارائه   ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44111310

 5   پروفیل روکش شده--- 44111391

 5   کف پوش روکش شده  ـ ـ ـ ـ 44111392

 5   سایر  ـ ـ ـ ـ 44111399
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا رزین با فشرده به هم حتی چوبی، مواد سایر از یا چوب از فیبری تخته

  آلی های چسباننده  سایر

 به استثناء قرنیز و پروفیل(  )
 

 COI 5الزام ارائه   ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44111410

 5   پروفیل روکش شده--- 44111491

 5   کف پوش  ـ ـ ـ ـ 44111492

 5   ـ ـ ـ سایر  44111499

 COI 5الزام ارائه   کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشدهـ ـ ـ  44119210

 5   ـ ـ ـ سایر  44119290

 COI 5الزام ارائه   ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده 44119310

 5   ـ ـ ـ سایر  44119390

 COI 5الزام ارائه   مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشدهـ ـ ـ کار نشده به طریق  44119410

 5   ـ ـ ـ سایر  44119490

 .انندهم مطبق شده  چوب  و شده  روکش های پانل چندال، تخته  133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5   ـ از بامبو 44121000

 ها ویژگی

 5   گرمسیری هایاز چوب بیرونیحداقل یک الیه با  ـ ـ  44123100

ـ  44123300 به استثنای تیره سوزنی    از چوب  بیرونییک الیه  دارای  سایر، حداقل    ـ 

گیالس  برگ درخت   ، توس   ، راش   ، گنجشک  زبان   ، توسکا  انواع  از  ها 

درخت شاه    ، ، گردوی  نارون   ، بلوط  درخت شاه   ، ،  وحشی  هندی  بلوط 

 نمدار ، چنار ، صنوبر و صنوبر لرزان ، درخت الله یا درخت گردو گونه 

  5 

 5  ها به استثنای سوزنی برگ از چوب بیرونی حداقل یک الیه   دارایسایر،  ـ ـ 44123400
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .انندهم مطبق شده  چوب  و شده  روکش های پانل چندال، تخته
 

 نام برده نشده باشد. 441233باشد و از آن در شماره فرعی 

 5   ها باشد سوزنی برگ از چوب بیرونیالیه  دو که دارای ـ ـ سایر 44123900

 5   با حداقل یک الی خارجی از چوب گرمسیری-- 44124100

 5   سوزنی برگ –سایر با حداقل یک الی خارجی از چوب غیر -- 44124200

 5   سایر ، با هر دو الی خارجی از چوب سوزنی برگ-- 44124900

 5   با حداقل یک الی خارجی از چوب گرمسیری-- 44125100

 5   سوزنی برگ –سایر با حداقل یک الی خارجی از چوب غیر -- 44125200

 5   سایر ، با هر دو الی خارجی از چوب سوزنی برگ-- 44125900

 5   با حداقل یک الی خارجی از چوب گرمسیری-- 44129100

 5     سوزنی برگی–سایر با حداقل یک الی خارجی از چوب غیر  ـ ـ 44129200

 5   سایر ـ ـ  44129900

منصوعات نجاری و قطعات چوب بست برای ساختمان از چوب و همچنین    134

پانل ها و صفحه های النه زنبوری چوبی ، پانل های سوار شده آماده نصب 

 تخته لمبه پوشش کف یا صفحه ، توفال و 

. 

 COI  5الزام ارائه  *در و پنجره مقاوم در برابر آتش )ضد حریق(   18111944

 

 

 مقاومت در برابر آتش

 مقاومت در برابر آتش

44181120 

44181919 

44181920 

44182119 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

44182120 

44182919 

44182920  

  47020000 شیمیایی از درجه حل شونده خمیر چوب   135

 

مورد مصرف در فرآورده های بهداشتی یکبار  صورت رول خمیر کاغذ به 

 *  مصرف پوشک و نوار بهداشتی

 و 

 *  خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده های پوشک و نوار بهداشتی

 

 

 

 

 

 )ادامه(

بهداشتی یکبار  مورد مصرف در فرآورده های صورت رول خمیر کاغذ به 

 *  مصرف پوشک و نوار بهداشتی

 و 

  5 

 ها ویژگی

( یا با سولفات ، غیر از    sodaخمیر چوب شیمیایی آماده شده با سود )   136

 خمیرها از درجه حل شونده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

47031100 5 

47031900 5 

47032100 5 

47032900 5 

، غیر از خمیرها از درجه حل خمیر چوب شیمیایی آماده شده با سولفید   137

 شونده 

47041100 5 

47041900 5 

47042100 5 

47042900 5 

خمیر چوب حاصل از ترکیب فرایندهای خمیر سازی به طریق مکانیکی و    138

 شیمیایی 

 

47050000 5 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

خمیرهای الیاف که از کاغذ یا مقوای برای بازیافت )اخال و ظایعات ( یا از   139

 سایر مواد الیافی سلولوزی به دست می آید

)  :  توضیح و فتوكپی  به وزن هر متر مربع  انواع كاغذ چاپ، تحریر  

و حداكثر    40حداقل   اجباری می  گرم  150گرم  استاندارد  ( مشمول 

 باشند

 

 

 *  خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده های پوشک و نوار بهداشتی 47061000

 

 

5 

47062000 5 

47063000 5 

47069100 5 

47069210 5 

47069290 

47069300 5 

 ها ویژگی 5   کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق. 48010000 ورق یا رول شکل به روزنامه، کاغذ  140

 سایر یا چاپ  یا  نوشتن برای انواعی که از  نشده، اندوده  و نزده  قشر کاغذ   141

های   شماره  کاغذهای از غیر گیرد،  می قرار استفاده  گرافیکی مورد مقاصد

 .ساز دست مقوای و کاغذ 4803یا  4801

)  :  توضیح و فتوكپی  به وزن هر متر مربع  انواع كاغذ چاپ، تحریر  

و حداكثر    40حداقل   اجباری می  گرم  150گرم  استاندارد  ( مشمول 

 باشند.

 

 

 

 

مربع حداقل   48025500 متر  هر  وزن  به  ـ  حداکثر    40ـ  و  به صورت    150گرم  گرم 

 رول

  5 

 ها ویژگی

گرم به صورت ورق    150گرم و حداکثر    40حداقل  ـ ـ به وزن هر مترمربع   48025600

از   آن  ضلع  یک  نشده  تا  حالت  به  دیگر    435که  ضلع  و    297میلیمتر 

 میلیمتر بیشتر نباشد

  5 

 5     گرم 150گرم و حداکثر  40به وزن هر متر مربع حداقل سایر،  ـ ـ  48025700

 5   به صورت رول -- 48026100

به   48026200 ـ  از  ـ  آن  تا نشده یک ضلع  به حالت  میلیمتر و    435صورت ورق که 

 میلیمتر بیشتر نباشد 297ضلع دیگر از 

  5 

 5   سایر  ـ ـ 48026900
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 پاک حوله کاغذی، دستمال یا توالت کاغذ عنوان به که انواعی از کاغذ  142

پاک آرایش، کردن مصارف   برای که  همانند کاغذهای  یا  کن،حوله دست 

 ورقه و ز وسلول اوات گیرد، قرار می استفاده  مورد  توالت یا  بهداشتی  خانگی،

 نقش برجسته شده، دار چین شده، کرپ  حتی زی )نطع(، وسلول الیاف های 

 در شده  تزئین سطح، در رنگ  شده  شده، ، سوراخ(Embossed) شده 

 .ورق یا رول شکل شده به چاپ یا  سطح

ـ   48030000 ـ   حوله   کاغذی،  دستمال  یا  توالت  کاغذ  عنوان  به  که  انواعی  از  کاغذـ 

  برای  که  همانند  کاغذهای  یا   کن،حوله  پاک  دست  آرایش،  کردن  پاک

  اوات   گیرد،   می  قرار  استفاده   مورد  توالت  یا  بهداشتی  خانگی،  مصارف

  شده،   دار  چین  شده،  کرپ  حتی  ،(نطع)  زیوسلول  الیاف  های  ورقه  و  زوسلول

  سطح،   در  شده   رنگ  شده،   سوراخ  ، ( Embossed)  شده   برجسته   نقش

   .ورق یا رول شکل به  شده  چاپ یا سطح در شده  تزئین

) در صورتیکه روی بسته بندی کاال به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید 

 آزمون میکروبی هم انجام شود. ( 

  5 

 میکروبی  - هاویژگی

سلولوزی ) نطع ( قشر زده ، اندوده ،  کاغذ و مقوا ف اوات سلوز ، ورقه الیاف   143

آغشته ، پوشانده شده ، رنگ شده در سطح ، تزئین شده در سطح یا چاپ 

شده ، به صورت رول یا ورق ، به شکل مربع یا مربع مستطیل به هر اندازه ،  

 توصیف شده 4810یا  4809،   4803غیر از محصوالتی که در شماره های 

جعبه چند الیه به هم فشرده از الیه های متفاوت که الیه  ـ قوطی و    ـ  ـ 48119020

های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم  

 اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی 

  5 

 میکروبی  - ویژگی ها

 ویژگی ها  5   کاغذ چاپ شده جهت روکش تخته های فشرده چوبی --- 48119050

های دیواری همانند متشکل از کاغذ با رویه اندوده  ـ کاغذ دیواری و پوشش 48142000 .شیشه پشت کاغذ همانند؛ دیواری های پوشش و دیواری کاغذ  144

باالیه شده  پوشانده  دانهیا  پالستیکی،  ماده  از  )ای  شده  (،  Grainedدار 

رنگداغ  چاپزده،  نحوی  شده،  به  یا  نگار،  و  نقش  با  تزئینشده  شده دیگر 

 باشد.

 COI  5الزام ارائه 

 ها ویژگی
48149000 5 

پاکت ، نامه پاکتی ، کارت پستال غیر مصور و کارت نامه نگاری از کاغذ یا    145

مقوا ، جعبه ، کیسه کوچک ،  کیف و مجموعه نگارشی ، از کاغذ یا مقوا ،  

 حاوی مجموعه ای از اشیا نامه نگاری کاغذی  

 5   *پستی  ـ پاکت 48171000
 ها ویژگی

زی ) وزیا ورقه های الیاف سلولوسلول توالت و کاغذ های مشابه ، اوات    کاغذ  146

، به صورت  یا بهداشتی  برای مصارف خانگی  انواع موارد استفاده  از   ) نطع 

سانتیمتر بیشتر نباشد . یا برید شده به اشکال یا   36رول یا پهنایی که از  

انداره های معین ، دستمال ، دستمال پاک کردن آرایش ، حوله رومیزی ،  

و اشیای خانگی ، بهداشتی یا بیمارستانی ، لباس و  دستمال سفره ، مالفه  

متفرعات لباس ، از خمیر کاغذ ، اوات سلوز یا ورقه های الیاف سلولوزی )  

 5   ـ کاغذ توالت 48181000

 5   کردن آرایش و حولهـ دستمال، دستمال پاک  48182000 ها ویژگی
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 نطع (

) در صورتیکه روی بسته بندی کاال به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید 

 آزمون میکروبی هم انجام شود. ( 
 

 بندی،  بسته های  محفظه  سایر و قیفی  پاکت کیسه، جعبه، قوطی،  کارتن،  147

یا وسلول اوات  مقوا، کاغذ، از جای  جعبه سلولزی )نطع(؛  الیاف های  ورقه  ز 

 دفتر در استفاده  مورد از انواع مقوا یا ازکاغذ همانند، اشیاء و کازیه، کالسور،

 همانند  یا  مغازه  کار،

 

توضیح : محصوالت لفاف چند الیه آلمینیوم جهت بسته بندی مواد غذایی  

به   و  گردند  می  اظهار  تعرفه  ردیف  این  در  که    ) شیر  یا  آبمیوه  لفاف   (

 صورت پاکت نمی باشند مشمول مقررات استاندارد اجباری نیستند

 ها ویژگی 5   وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار ـ کارتن، قوطی  48191000

ـ  48192010 قوطی و جعبه چند الیه به هم فشرده از الیه های متفاوت که الیه    ـ ـ 

های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم  

 اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی 

  5 
 میکروبی  - ویژگی ها

 
 5   سایر  48192090

 5   سانتیمتر یا بیشتر  40ـ کیسه به عرض پایه  48193000

 ها ویژگی

 5   های قیفیها، از جمله کیسهـ سایر کیسه 48194000

 5   *محفظه های بسته بندی ـ سایر  48195000

الیاف سلول های  ورقه  و  اوات سلولوز   ، مقواها   ، کاغذها  (  وسایر  نطع   ( زی 

خمیر کاغذ ، کاغذ ، مقوا ،  بریده شده به اندازه یا شکل معین ، سایر اشیا از  

 زی ) نطع (وز یا ورقه های الیاف سلولواوت سلول

 5   سایر-- 48239090

 ها ویژگی 4   پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن 50010000 پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن  148

 ها ویژگی 4   ابریشم خام )نتابیده(  50020000 ابریشم خام )نتابیده(   149

 ها ویژگی 4   ـ ـ ـ سایر  50040090 نخ ابریشم ) غیر از نخ های آخال ابریشم ( آماده نشده برای خرده فروشی  150

 نزده  شانه و نشده  حالجی پشم،  151

 

 ها ویژگی 4   سفید --- شده ـ ـ پشم چیده  51011110
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نزده  شانه و نشده  حالجی پشم،

 

 

 

 4   سایر-- 51011190

 4   ـ ـ سایر  51011900

51012110 

   شده ـ ـ پشم چیده 

 سفید  ---

  4 

 4   سایر-- 51012190

 4   ـ ـ سایر  51012900

 4   سفید--- شده ـ کربونیزه  51013010

 4   سایر-- 51013090

 نزده  شانه نشده یا حالجی حیوان، زبر نرم)کرک( یا موی

 

 

 
 

 4   بز کشمیریـ ـ از  51021100

 4   ـ ـ سایر  51021900 ها ویژگی

 4   موی زبر حیوان ـ  51022000

یا موی پشم،  152 یا حالجی حیوان، زبر نرم)کرک(   جمله )از زده  شانه شده 

 ( «Fragments»توده  صورت به زده  شانه پشم
 

 4   شده ـ پشم حالجی 51051000

 ها ویژگی

 4   زده به صورت توده« شانهـ ـ »پشم  51052100

 4   ـ ـ سایر  51052900

 4   ـ ـ از بز کشمیری 51053100
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 4   ـ ـ سایر  51053900

 4   درصد وزنی پشم  85ـ دارای حداقل  51061000 نخ از پشم حالجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی   153
 ها ویژگی

 4   درصد وزنی پشم  85دارای کمتر از  - 51062000

 نخ از پشم شانه زده، آماده نشده برای خرده فروشی  154

 

 

 

 4   درصد وزنی پشم  85ـ دارای حداقل  51071000

 4   متریک 60ـ ـ ـ با نمره باالتر از  51072010 ها ویژگی

 4   ـ ـ ـ سایر  51072090

زده( ، آماده نشده برای  شانه شده یا  حیوان)حالجینرم)کرک(   نخ از موی  155

 خرده فروشی 

 4   ـ حالجی شده  51081000
 ها ویژگی

 4   زده ـ شانه 51082000

 4   نخ از پشم دباغی شده ـ  51091010 نرم)کرک( حیوان، آماده شده برای خرده فروشی  نخ از پشم یا از موی  156

 سایر--- 51091090 ها ویژگی

 4   ـ سایر 51099000

 حالجی )کرک(نرم یا ازموی شده  حالجی پشم از پودباف و تار های پارچه  157

ها، استاندارد مورد قبولی .حیوان شده  پارچه  برای  : در صورتی که  توضیح 

وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی که از طرف این 

 شود.سازمان اعالم شده است، انجام می 

 4   ـ ـ سایر  51111900

 ها ویژگی

 ها ویژگی 4   *پنبه هیدروفیل  52030000 حالجی شده یا شانه زدهپنبه   158

 ها ویژگی 4   گرم  100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر  52082100 پنبه وزنی درصد 85 حداقل دارای که پنبه، از باف پود و تار های پارچه  159
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 .نباشد بیشتر گرم 200 آنها از مربع متر هر وزن و بوده،

پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود  توضیح : در صورتی كه برای  

نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این 

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 4   ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف  52082300

 4   ها ـ ـ سایر پارچه  52082900

 4   گرم  100باف، به وزن هر متر مربع حداکثر ـ ـ ساده  52083100

 4   گرم  100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از  52083200

 ها ویژگی

 4   ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف  52083300

 4   ها ـ ـ سایر پارچه  52083900

 4   گرم  100باف، به وزن هر متر مربع حداکثر ـ ـ ساده  52084100

 4   سایر ـ ـ  52084290

 4   ها سایر پارچه  ـ ـ 52084900

 4   گرم  100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از  52085200

 4   ها ـ ـ سایر پارچه  52085900

 پنبه وزنی درصد 85 حداقل دارای که پنبه، از باف پود و تار های پارچه  160

بیش  مربع متر هر  وزن و بوده  در   .باشد گرم 200 از آنها   : توضیح 

نداشته   وجود  قبولی  مورد  استاندارد  ها،  پارچه  برای  كه  صورتی 

باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این سازمان  

 اعالم شده است، انجام می شود.

 4    ـ ـ ساده باف 52091100

 4     باف، همچنین جناغی مورب بافچهارنخ جناغیـ ـ سه نخ یا  52091200 ها ویژگی

 4   پارچه متقال  – هاـ ـ سایر پارچه  52091900

www.maghamico.com



   73  
 

  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 پنبه وزنی درصد 85 حداقل دارای که پنبه، از باف پود و تار های پارچه

   .باشد گرم 200 از آنها بیش مربع متر هر وزن و بوده 

توضیح : در صورتی كه برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود  

نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این 

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود.

 

 

 

 

 

 4   ـ ـ ساده باف  52092100

 4   باف، همچنین جناغی مورب باف ـ ـ سه نخ یا چهارنخ جناغی 52092200

 4   سفید شده  هاـ ـ سایر پارچه  52092900

 4   ـ ـ ساده باف  52093100

 4   ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف  52093200

 4   رنگرزی شده  هاـ ـ سایر پارچه  52093900

 4   ـ ـ ساده باف  52094100

 4   (« Denimهای موسوم به »دنیم )ـ ـ پارچه  52094200

باف، همچنین جناغی مورب  های سه نخ یا چهارنخ جناغیپارچه ـ ـ سایر   52094300

 باف 

  4 

 ها ویژگی

 4   از نخ های رنگی  هاـ ـ سایر پارچه  52094900

 4   ـ ـ ساده باف  52095100

 4   باف، همچنین جناغی مورب باف ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی 52095200

 4   چاپ شده  هاپارچه ـ ـ سایر  52095900

 پنبه، وزنی درصد 85 از کمتر دارای پنبه، از باف پود و تار های پارچه  161

 متر هر وزن و شده  مخلوط مصنوعی یا  سنتتیک الیاف  با منحصراً یا  عمدتاً

 ها ویژگی 4   ـ ـ ساده باف  52102100
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 .نباشد بیشتر گرم 200 از آنها مربع

توضیح : در صورتی كه برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود  

بر اساس ضوابط فنی كه از طرف این     نداشته باشد، آزمون ویژگیها

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود.

 

 

 

 4   سفید شده  هاـ ـ سایر پارچه  52102900

 4   ـ ـ ساده باف  52103100

 4   همچنین جناغی مورب باف ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف،  52103200

 4   رنگرزی شده  هاـ ـ سایر پارچه  52103900

 4   ـ ـ ساده باف  52104100

 4   از نخ های رنگی  هاـ ـ سایر پارچه  52104900

 4   ـ ـ ساده باف  52105100

 4   چاپ شده  هاـ ـ سایر پارچه  52105900

 پنبه، وزنی درصد 85 از کمتر دارای پنبه، از باف پود و تار های پارچه  162

 متر هر وزن و شده  مخلوط مصنوعی سنتتیک یا الیاف با منحصراً یا عمدتاً

 باشد. گرم 200 از آنها بیش مربع

توضیح : در صورتی كه برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود  

این نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف  

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود.

 

. 

 

 4   ( Bleachedـ سفید )رنگبری( شده ) 52112000

 ها ویژگی

 4   ـ ـ ساده باف  52113100

 4   همچنین جناغی مورب باف ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف،  52113200

 4   رنگرزی شده  هاـ ـ سایر پارچه  52113900

 4   ـ ـ ساده باف  52114100

 4   (« Denimهای موسوم به »دنیم )ـ ـ پارچه  52114200
 ها ویژگی

 4  های سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب ـ ـ سایر پارچه  52114300
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 پنبه، وزنی درصد 85 از کمتر دارای پنبه، از باف پود و تار های پارچه

 متر هر وزن و شده  مخلوط مصنوعی سنتتیک یا الیاف با منحصراً یا عمدتاً

پارچه باشد. گرم  200 از آنها بیش مربع برای  : در صورتی كه  توضیح 

بر  ها،   ویژگیها  آزمون  باشد،  نداشته  وجود  قبولی  مورد  استاندارد 

انجام  است،  اعالم شده  این سازمان  از طرف  اساس ضوابط فنی كه 

 می شود.

 باف 

 4   از نخ های رنگی  هاـ ـ سایر پارچه  52114900

 4   ـ ـ ساده باف  52115100

 4   بافـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب  52115200

 4   چاپ شده  هاـ ـ سایر پارچه  52115900

 پنبه  از باف پود  و تار های پارچه سایر  163

 

برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود  توضیح : در صورتی كه  

نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این 

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود.

 4   ـ ـ سفید شده  52121200

 ها ویژگی

 4   ـ ـ رنگرزی شده  52121300

 4   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 52121400

 4   ـ ـ چاپ شده  52121500

 4   ـ ـ سفید شده  52122200

 4   ـ ـ رنگرزی شده  52122300

 4   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 52122400

 4   شده چاپ ـ ـ  52122500

 های پارچه همچنین سنتتیک، های رشته نخ از باف پود و تار های پارچه  164

 .آیند می دست به 5404شماره  مواد از که باف پود  و تار

پارچه  54071000 تـ  سایر های  نخ  از  یا  نایلونی  مقاوم  بسیار  نخ  از  که  پودباف  و  ار 

 آیند.  می استرها به دستآمیدها یا از نخ پلیپلی

 ها ویژگی 4  
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

توضیح : در صورتی كه برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود  

نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این 

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ادامه(

 های پارچه همچنین سنتتیک، های رشته نخ از باف پود و تار های پارچه

 .آیند می دست به 5404شماره  مواد از که باف پود  و تار

توضیح : در صورتی كه برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود  

نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این 

 4   پروپیلنـ ـ ـ سایر از پلی 54072020

 4   ـ ـ ـ سایر  54072090

 4   ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده 54074100

 4   رنگرزی شده ـ ـ  54074200

 ها ویژگی

 4   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 54074300

 4   شده ـ ـ چاپ  54074400

 4   ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده 54075100

 4   ـ ـ رنگرزی شده  54075200

 4   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 54075300

 4   شده ـ ـ چاپ  54075400

دارای   54076100 ـ که  رشته  85ـ  بیشتر  یا  وزنی  پلی درصد  تکستوره  های  غیر  استر 

 باشند

  4 

 4   ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده 54077100

 4   ـ ـ رنگرزی شده  54077200

 4   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 54077300
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 4   چاپ شده ـ ـ  54077400 سازمان اعالم شده است، انجام می شود.

 4   ـ ـ سفید نشده یا سفید شده 54078100

 4   ـ ـ رنگرزی شده  54078200

 4   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 54078300

 4   شده چاپ ـ ـ  54078400

 4   ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده 54079100

 4   ـ ـ رنگرزی شده  54079200

 4   رنگهای گوناگون های به ـ ـ از نخ 54079300

 4   شده ـ ـ چاپ  54079400

 ها ویژگی

 های پارچه همچنین مصنوعی، های رشته نخ از باف پود و تار های پارچه  165

 .آیند می دست به5405شماره   مواد از که باف پود  و تار

توضیح : در صورتی كه برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود  

آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این نداشته باشد،  

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود

 

 

های تار و پود باف که از نخ بسیار مقاوم از ریون ویسکوز به دست ـ پارچه  54081000

 آیند.می

  4 

 4   نشده یا سفیدشدهـ ـ سفید 54082100

 4   ـ ـ رنگرزی شده  54082200

 4   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 54082300

 4   شده ـ ـ چاپ  54082400
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 4   ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده 54083100

 4   ـ ـ رنگرزی شده  54083200

 4   های به رنگهای گوناگون از نخ ـ ـ 54083300

 4   شده چاپ ـ ـ  54083400

 حداقل دارای که یکسره،  غیر سنتتیک الیاف از پودباف و تار های پارچه  166

 .باشند یکسره  غیر الیاف سنتتیک وزنی  درصد 85

توضیح : در صورتی كه برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود  

نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این 

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود.

 4   ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده 55121100

 ها ویژگی

 4   ـ ـ سایر  55121900

 4   نشده یا سفید شدهـ ـ سفید 55122100

 4   ـ ـ سایر  55122900

 4   ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده 55129100

 4   ـ ـ سایر  55129900

 درصد 85از کمتر که یکسره، غیر سنتتیک الیاف از تاروپودباف های پارچه  167

 وزن که مخلوط شده، پنبه با منحصراً یا عمدتاً باشد، الیاف از این آنها وزن

 .نباشد گرم بیشتر 170 از آنها مربع متر هر

توضیح : در صورتی كه برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود  

ین نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف ا

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود.

 4   ـ ـ از الیاف غیر یکسرة پلی استر، ساده باف 55131100

 ها ویژگی
پلی 55131200 یکسرة  غیر  الیاف  از  ـ  نخـ  چهار  یا  نخ  سه  همچنین   استر،  جناغی، 

 جناغی مورب باف  

  4 

 4   الیاف غیر یکسره پلی استر های تار و پود باف از ـ ـ سایر پارچه  55131300
 ها ویژگی

 4   های تار و پودباف ـ ـ سایر پارچه  55131900
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 4   ـ ـ از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف 55132100

 4   های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر ـ ـ سایر پارچه  55132300

 4   های تار و پود باف پارچه ـ سایر  ـ 55132900

 4   از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده بافـ ـ  55133100

 4   های تار و پودباف ـ ـ سایر پارچه  55133900

 4   استر، ساده بافـ ـ از الیاف غیر یکسره پلی 55134100

 4   های تار و پودباف   ـ ـ سایر پارچه  55134900

 85 از  کمتر که سنتتیک غیریکسره، الیاف  از باف پود و تار  های پارچه  168

 مخلوط شده، پنبه با منحصراً یا  عمدتاً  باشد، الیاف از این آنها وزن درصد 

 .گرم باشد 170 از بیش آنها مربع متر هر وزن که

ها، استاندارد مورد قبولی وجود  توضیح : در صورتی كه برای پارچه  

نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این 

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود.

 

 

 

 

 4   استر، ساده بافغیریکسره پلیـ ـ از الیاف  55141100

 ها ویژگی

ـ از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین    ـ 55141200

 جناغی مورب باف 

  4 

 4   های تار و پودباف ـ ـ سایر پارچه  55141900

 4   ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف 55142100

الیاف غیریکسره پلی 55142200 از  ـ  یا چهار نخ جناغی ـ  باف، همچنین استر، سه نخ 

 جناغی مورب باف 

  4 

 4   استر های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلیـ ـ سایر پارچه  55142300

 4   های تار و پودباف ـ ـ سایر پارچه  55142900
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 85 از  کمتر که سنتتیک غیریکسره، الیاف  از باف پود و تار  های پارچه

 مخلوط شده، پنبه با منحصراً یا  عمدتاً  باشد، الیاف از این آنها وزن درصد 

 .گرم باشد 170 از بیش آنها مربع متر هر وزن که

توضیح : در صورتی كه برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود  

نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این 

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود.

 

 

 4   رنگهای متفاوت هایی به ـ از نخ 55143000

 4   استر، ساده بافاز الیاف غیر یکسره پلی ـ ـ 55144100

استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی 55144200

 جناغی مورب باف 

  4 

 ها ویژگی

 4   استر پلیهای تار و پودباف از الیاف غیر یکسره ـ ـ سایر پارچه  55144300

 4   های تار و پودباف ـ ـ سایر پارچه  55144900

 یکسره  غیر سنتتیک الیاف از  پودباف و تار های سایرپارچه  169

توضیح : در صورتی كه برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود  

نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این 

 شده است، انجام می شود.سازمان اعالم 

شده   55151100 مخلوط  ویسکوز  ریون  غیریکسره  الیاف  با  منحصراً  یا  عمدتاً  که  ـ  ـ 

 باشند

  4 

 ها ویژگی

 4   باشندـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده  55151200

یا موی   55151300 با پشم  یا منحصراً  ـ که عمدتاً  نرم )کرک( حیوان مخلوط شده  ـ 

 باشند

  4 

یا موی نرم )کرک( حیوان مخلوط شده   55151900 با پشم  یا منحصراً  ـ که عمدتاً  ـ 

 باشند.

  4 

 4   ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند. 55152100

با   55152200 یا منحصراً  ـ که عمدتاً  یا موی نرم )کرک( حیوان مخلوط شده  ـ  پشم 

 باشند

  4 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 4   یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند ـ ـ که عمدتاً  55159100

در    غیریکسره مصنوعی الیاف از پودباف و تار های پارچه  170  : توضیح 

نداشته   وجود  قبولی  مورد  استاندارد  ها،  پارچه  برای  كه  صورتی 

باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این سازمان  

 اعالم شده است، انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غیریکسره مصنوعی الیاف از پودباف  و تار های پارچه

استاندارد مورد قبولی وجود  توضیح : در صورتی كه برای پارچه ها،  

نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این 

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود.

 

 

 4   ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده 55161100

 ها ویژگی

 4   ـ ـ رنگرزی شده  55161200

 4   های به رنگ گوناگون ـ ـ از نخ 55161300

 4   شده ـ ـ چاپ  55161400

 4   ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده 55162100

 4   شده ـ ـ رنگرزی  55162200

 4   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 55162300

 4   ـ ـ چاپ شده  55162400

 4   ـ ـ سفیدنشده یا شده  55163100

 ها ویژگی

 4   ـ ـ رنگرزی شده  55163200

 4   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 55163300

 4   ـ ـ چاپ شده  55163400

 4   ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده 55164100

 4   رنگرزی شده  ـ ـ 55164200
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 4   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 55164300

 4   شده چاپ  ـ ـ 55164400

 4   سفید نشده یا سفیدشدهـ ـ  55169100

 4   رنگرزی شده  ـ ـ 55169200

 4   های به رنگهای گوناگون ـ ـ از نخ 55169300

 4   ـ ـ چاپ شده  55169400

منسوج نبافته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی و ملحفه یکبار مصرف   171

 استریل مورد مصرف در پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 4   *منسوج نبافته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی  56031110

 

 

 

 

 

 ها ویژگی

56031121 

56031122 

56031129 

56031210 4 

56031221 4 

56031222 

56031229 4 

    * پزشکیملحفه یکبار مصرف استریل مورد مصرف در ـ ـ ـ  56031311

 56031312 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 4 *منسوج نبافته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی --- 56031319

56031321 

56031329 

 4   *منسوج نبافته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی  56031410

 ها ویژگی

56031420 

56039100 4 

56039200 4 

56039300 4 

56039400 4 

 برچسب گذاری 4   *  انواع فرش ماشینی 57050090 سایر فرش ها و کفپوشها از مواد نسجی ، حتی آماده مصرف  172

 پارچه از  غیر شنیل، های پارچه و پودباف و تار پلوش و مخمل های پارچه  173

 5806 یا 5802شماره  مشمول های

  : برایتوضیح  كه  صورتی  وجود   پارچه  در  قبولی  مورد  استاندارد 

نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این 

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود

 

 

 4   ـ از پشم یا از موی نرم )کرک( حیوان  58011000

 ها ویژگی

 4   نشده پودی، قطعهای مخمل و پلوش با پرز ـ ـ پارچه  58012100

راه )مخمل های مخمل و پلوش با پرز پودی قطع شده، راه ـ ـ سایر پارچه  58012200

 (Corduroyکبریتی 

  4 

 4   های مخمل و پلوش با پرز پودیـ ـ سایر پارچه  58012300

 4   های شنیل ـ ـ پارچه  58012600
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 4   پرز پودیمخمل و پلوش با  ـ ـ پارچه  58013100

پارچه 58013200 ـ  قطع ـ  پودی،  پرز  با  پلوش  و  مخمل  )مخمل  های  راه  راه  شده، 

 (Corduroyکبریتی 

  4 

 4   ـ ـ ـ سایر  58013390

 4   های شنیل ـ ـ پارچه  58013600

 4   های مخمل و پلوشـ ـ پارچه  58013700

 4   ـ از سایر مواد نسجی 58019000

 4   گاز، بغیر از پارچه های باریک  ـ 58030000 5806مشمول ردیف  باریک های پارچه از غیر به (Gauze)گاز   174

 ها ویژگی

 و تار های  از پارچه غیر توری های پارچه سایر و  (Tulles)ها   تورباف  175

 یا   (Lace)ها   دانتل نوار توپ، صورت باف؛ به قالب یا کشباف پودباف،

شماره  های پارچه  از غیر  (In motifs)فرم مشخص     6002 مشمول  

 6006لغایت

اجباری  استاندارد  مشمول  بعدی  سه  حلقوی  های  پارچه   : توضیح 

 نمی باشند 

 4   های توری ها و سایر پارچه ـ تورباف  58041000

 4   از الیاف سنتتیک یا مصنوعی  ـ ـ 58042100

 4   سایر مواد نسجیـ ـ از  58042900

پارچه استخوان بندی الستیک چرخ تهیه شده از نخ های نایلونیا سایر پلی    176

 آمیدها ، پلی استرها یا ریون ویسکوز با مقاومت باال 

 

 

 

 4   آغشته شده  6از پلی آمید  ـ ـ ـ  59021010

 ها ویژگی

 4   آغشته نشده 6از پلی آمید  ـ ـ ـ ـ  59021020

 4   آغشته شده  6و  6از پلی آمید  ـ ـ ـ ـ  59021030

 4   آغشته نشده 6و  6از پلی آمید ـ ـ ـ  59021040
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 4   مخصوص استخوان بندی الستیک چرخ ( Chieferـ ـ ـ شیفر ) 59021050 

 4   *) پارچه استخوان بندی(  ـ ـ ـ منسوج تایر 59021090

 4   *  آغشته شدهاز پلی استر ) پارچه استخوان بندی(  ـ ـ ـ منسوج تایر 59022010

 4   *  آغشته نشده از پلی استر ) پارچه استخوان بندی(  ـ ـ ـ منسوج تایر 59022020

 4   * ) پارچه استخوان بندی(  ـ منسوج تایر 59029000

 long)پرزبلند به های معروف پارچه جمله از پلوش، و مخمل های پارچه  177

pile) باف  قالب یا کشباف حلقوی، های پرز پارچه و 

توضیح : در صورتی كه برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود  

طرف این نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از  

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود

 پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند -

 

 

 4   های معروف به »پرزبلند« ـ پارچه  60011000

 ها ویژگی

 4   از پنبه ـ ـ 60012100

 4   از الیاف سنتتیک یا مصنوعی  ـ ـ 60012200

 4   سایر مواد نسجیـ ـ از  60012900

 4   ـ ـ از پنبه 60019100

 4   ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی  60019200

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 60019900

 کشباف ماشین وسیله به که آنهایی جمله از ) تاری کشباف های پارچه  178

 6001 شماره مشمول    های پارچه از غیر   شوند( می تهیه بافی براق

 6004لغایت

توضیح : در صورتی كه برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود  

نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این 

 4   ـ ـ رنگ شده  60052200

 4   از نخهایی با رنگهای مختلف ـ ـ 60052300 ها ویژگی

 4   شده ـ ـ چاپ  60052400
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود

نمی    - اجباری  استاندارد  مشمول  بعدی  سه  حلقوی  های  پارچه 

 باشند

 4   شده ـ ـ رنگ  60054200

 4   ـ ـ از نخهایی با رنگهای مختلف 60054300

 4   ـ ـ چاپ شده  60054400

 4   ـ سایر 60059000

 باف  قالب یا  کشباف های پارچه سایر  179

توضیح : در صورتی كه برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود  

نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این 

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود

نمی    - اجباری  استاندارد  مشمول  بعدی  سه  حلقوی  های  پارچه 

 باشند

 4   شده ـ ـ رنگ  60062200

 ها ویژگی

 4   از نخهایی با رنگهای مختلف ـ ـ 60062300

 4   شده ـ ـ چاپ  60062400

 4   شده ـ ـ رنگ  60063200

 4   ـ ـ از نخهایی با رنگهای مختلف 60063300

 4   شده چاپ ـ ـ 60063400

 4   شده ـ ـ رنگ  60064200

 4   ـ ـ از نخهایی با رنگهای مختلف 60064300

 4   شده ـ ـ چاپ  60064400

 4   ـ سایر 60069000

، ژاکت    180 بادگیر   ، آنوراک   ، دار  باشلق  ، شنل  ردا ، شنل   ، پالتو  نیم  پالتو و 

به    ، باف  قالب  یا  کشباف   ، پسرانه  یا  مردانه   ، همانند  اشیای  و  بادگیر 

 ها ویژگی 4   نسجیـ ـ از سایر مواد  61012000
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 4   از سایر مواد نساجی-- 61019000 6103استثنای اشیای مشمول شماره 

، ژاکت    181 بادگیر   ، آنوراک   ، دار  باشلق  ، شنل  ردا ، شنل   ، پالتو  نیم  پالتو و 

به   ، باف  قالب  یا  کشباف   ، دخترانه  یا  زنانه   ، همانند  اشیای  و  بادگیر 

 6104استثنای اشیای مشمول شماره 

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 61021000

 4   از پنبه-- 61022000 ها ویژگی

 4   از سایر مواد نساجی-- 61029000

ژاکت   ژاکت،   (Ensemble)مجموعه  ،  صورت  ،به دست صورت  به لباس  182

 خیلی و شلوار شلوار نیم بند، پیش  و بند دارای سرهم شلوار، شلوار ورزشی،

 .باف قالب یا کشباف شنا ( مردانه یا پسرانه، لباس از )غیر کوتاه 

برای كه  در صورتی   : وجود   پوشاک  توضیح  قبولی  مورد  استاندارد 

نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این 

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود

 

 

 ها ویژگی 4   از پنبه-- 61032200

 ها ویژگی 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 61032900

 4   حیوان از پشم یا موی نرم )کرک( -- 61033100

 4   از پنبه-- 61033200 ویژگی ها 

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 61033900

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 61034100

 4   از پنبه-- 61034200 ویژگی ها 

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 61034900

ژاکت  ژاکت،   (Ensemble)مجموعه   ،  صورت  ،به دست صورت به لباس  183

 سرهم  شلوار، شلوار ، دامن ، دامن شلواری ،    dressورزشی، پیراهن بلند  

شنا   لباس از )غیر کوتاه  خیلی و شلوار شلوار نیم بند، پیش و بند دارای

 .باف قالب یا  کشباف زنانه یا دخترانه ،

برای كه  در صورتی   : وجود   پوشاک  توضیح  قبولی  مورد  استاندارد 

نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این 

 4   از پنبهـ ـ  61042200

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 61042900 

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 61043100
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ژاکت  ژاکت،   (Ensemble)مجموعه   ،  صورت  ،به دست صورت به لباس

 سرهم  شلوار، شلوار ، دامن ، دامن شلواری ،    dressورزشی، پیراهن بلند  

شنا   لباس از )غیر کوتاه  خیلی و شلوار شلوار نیم بند، پیش و بند دارای

 .باف قالب یا  کشباف زنانه یا دخترانه ،

برای كه  در صورتی   : وجود   پوشاک  توضیح  قبولی  مورد  استاندارد 

نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر  اساس ضوابط فنی كه از طرف این 

 سازمان اعالم شده است، انجام می شود

 

 4   از پنبه-- 61043200

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 61043900

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 61044100 

 4   از پنبه-- 61044200

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 61044900

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 61045100 ها ویژگی

 4   از پنبه-- 61045200

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 61045900

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 61046100 

 4   از پنبه-- 61046200

  4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 61046900

 باف  قالب  یا کشباف یا پسرانه، پیراهن مردانه  184
 

 4   پنبهـ از  61051000
 ها ویژگی

 4   مواد نسجیـ از سایر  61059000

بلوز  185 بلوز(Blouse)پیراهن،   دخترانه، یا زنانه  (Shirt blouse)میزیه   ، 

 .باف قالب یا کشباف
 

 4   پنبهـ از  61061000
 ها ویژگی

 4   ـ از سایر مواد نسجی 61069000
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

روب    186  ، حمام  حوله  لباس   ، پیژاما   ، خواب  پیراهن  شلواری   زیر   ، شورت 

 اشیای همانند ، مردانه یا پسرانه ، کشباف یا قالب باف دوشامبر و 

 4   پنبهـ از  61071100

 ها ویژگی

 4   ـ از سایر مواد نسجی 61071900

 4   پنبهـ از  61072100

 4   ـ از سایر مواد نسجی 61072900

 4   پنبهـ از  61079100

 4   ـ از سایر مواد نسجی 61079900

 خواب، پیراهن تنکه،  (Slip) شورت   ژوپون، زیرپیراهنی، یا زیردامنی  187

خانه، لباس پیژاما، اشیاء  و  دوشامبر روب  حمام، ای حوله لباس توی 

 .باف  قالب یا کشباف دخترانه، یا زنانه همانند،

 

 

 

 خواب، پیراهن تنکه،  (Slip) شورت   ژوپون، زیرپیراهنی، یا زیردامنی

اشیاء  و  دوشامبر روب  حمام، ای حوله لباس خانه،توی   لباس پیژاما،

 .باف  قالب یا کشباف دخترانه، یا زنانه همانند،
 

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 61081900

 ها ویژگی

 4   پنبهـ از  61082100

 4   ـ از سایر مواد نسجی 61082900

 4   پنبهـ از  61083100

 4   نسجیـ از سایر مواد  61083900

 4   پنبهـ از  61089100

 4   ـ از سایر مواد نسجی 61089900

 4   پنبهـ  ـ از  61091000 .باف قالب یا همانند کشباف و چسبان ، زیرپوش(T-shirt) شرت تی  188
 ها ویژگی

 4   از سایر مواد نسجی - 61099000
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 Waist) ها جلیقه کاردیگان،،   (Pullover)پولوور   اسکی، یقه پیراهن  189

Coats) باف  قالب یا کشباف اشیاء همانند، و. 

 4   از پشمـ  61101100

 ها ویژگی

 4   از بز کشمیر - 61101200

 4   سایر- 61101900

 4   از پنبه- 61102000

 4   از سایر مواد نساجی- 61109000

 4   پنبهـ از  61112000 باف  قالب یا کشباف نوزادان، لباس متفرعات و لباس  190
 ها ویژگی

 4   ـ از سایر مواد نسجی 61119000

 شنا، لباس و دست صورت به اسکی لباس دست، صورت به ورزشی گرمکن  191

 .باف قالب یا کشباف

 COI  4الزام ارائه  پنبهـ ـ از  61121100

 ها ویژگی

 COI  4الزام ارائه  از سایر مواد نسجی -- 61121900

 COI  4الزام ارائه  از سایر مواد نسجی  -- 61123900

 COI  4الزام ارائه  از سایر مواد نسجی  -- 61124900

 سایر لباس ها ، کشباف یا قالب باف   192

 

 

 4   پنبهـ ـ از  61142000
 ها ویژگی

 4   از سایر مواد نسجی -- 61149000

 زنانه های جوراب   (Panty hose tightes)شلواری    جوراب  193

(Stockings)  ها جوراب (Socks)جوراب شامل آالت جوراب و  سایر 

 )برای    (graduated)شده  بندی درجه   (Compression) تراکمی آالت

 بردن بکار بدون  (Footwear) ها پوش پای واریس( و های جوراب مثال،

 COI  4الزام ارائه  جوراب واریس ـ ـ  61151010
 ها ویژگی

 4   ـ ـ از دیگر مواد منسوج 61152900
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 61159400  شده  بافی قالب یا (Knittedکشباف (Soles) کفه

 4   از پنبه-- 61159500

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 61159900

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 61169100 انگشتی و نیم دستکش ، کشباف یا قالب بافدستکش ، دستکش یا   194

 4   از پنبه-- 61169200 ها ویژگی

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 61169900

 یا لباس اجزاء باف؛ قالب یا کشباف  مهیا، و دوخته لباس  متفرعات سایر  195

 قالب باف  کشباف یا  لباس، متفرعات

ـ شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و   61171000

 ( و اشیاء همانندVeilتور صورت )

 ها ویژگی 4  

، ژاکت    196 بادگیر   ، آنوراک   ، دار  باشلق  ، شنل  ردا ، شنل   ، پالتو  نیم  پالتو و 

یا   کشباف   ، پسرانه  یا  مردانه   ، همانند  اشیای  و  به  بادگیر   ، باف  قالب 

 6203استثنای اشیای مشمول شماره 

 4   از پشم یا موی نرک حیوان )کرک( -- 62012000

 ها ویژگی

 4   عبای دست باف از پشم شترـ ـ  62012010

 4   ـ سایر  - 62012090

 4   از پنبه-- 62013000

 4   کاپشن اسکی ، کاپشن کوهنوردی--- 62014020

    سایر--- 62014090

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 62019000
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

، ژاکت    197 بادگیر   ، آنوراک   ، دار  باشلق  ، شنل  ردا ، شنل   ، پالتو  نیم  پالتو و 

به   ، باف  قالب  یا  کشباف   ، دخترانه  یا  زنانه   ، همانند  اشیای  و  بادگیر 

 6204استثنای اشیای مشمول شماره 

 4   موی نرک حیوان )کرک( از پشم یا -- 62022000

 ها ویژگی

 4   از پنبه-- 62023000

 4   کاپشن اسکی ، کاپشن کوهنوردی--- 62024010

 4   سایر-- 62024090

 4   سایر-- 62029090

 ژاکت ژاکت،  (Ensemble) مجموعه صورت به دست، صورت به لباس  198

خیلی   شلوار و  شلوار نیم  بند، پیش  و بند  دارای  شلوار سرهم  شلوار، ورزشی،

 .پسرانه یا مردانه شنا( لباس از کوتاه)غیر

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 62031100

 ها ویژگی

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 62031920

 4   سایر ـ ـ  62031990

 4   از پنبه-- 62032200

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 62032900

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 62033100

 4   از پنبه-- 62033200

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 62033900

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 62034100

 4   از پنبه-- 62034200
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 62034900

 ژاکت  ژاکت،(   Ensemble)،    مجموعه  صورت  ،به  دست  صورت  به  لباس  199

  سرهم  شلوار  شلوار،    ،  شلواری  دامن   ،   دامن  ،  dress  بلند  پیراهن  ورزشی،

 شنا (   لباس  از  غیر)  کوتاه   خیلی  شلوار  و  شلوار  نیم  بند،  پیش  و  بند  دارای

  دخترانه یا زنانه

 

 

 

 

 

 

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 62041100

 

 

 ها ویژگی

 4   از پنبه-- 62041200

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 62041390

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 62042100

 4   از پنبه-- 62042200

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 62042900

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 62043100

 4   از پنبه-- 62043200

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 62043900

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 62044100

 4   از پنبه-- 62044200

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 62044900

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 62045100

 4   از پنبه-- 62045200
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 4   سایر مواد نسجیـ ـ از  62045900

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 62046100

 4   از پنبه-- 62046200

 4   پنبهـ از  62052000 پیراهن مردانه یا پسرانه   200
 ها ویژگی

 4   ـ از سایر مواد نسجی 62059000

 پیراهن ، بلوز ، بلوز شمیزیه ، زنانه یا دخترانه   201

 

 

 

 

 4   از ابریشم یا آخال ابریشم-- 62061000

 ها ویژگی

 4   از پشم یا موی نرم )کرک( حیوان -- 62062000

 4   از پنبه-- 62063000

 4   ـ از سایر مواد نسجی 62069000

زیر پوش چسبان و همانند ، شورت ، زیر شلواری ، پیراهن خواب ، پیژاما ،    202

 روبدوشامبر و اشیای همانند ، مردانه یا پسرانه لباس حوله حمام ، 

 

 

 

 

 4   از پنبه-- 62071100

 ها ویژگی

 4   ـ از سایر مواد نسجی 62071900

 4   از پنبه-- 62072100

 4   ـ از سایر مواد نسجی 62072900

 4   از پنبه-- 62079100

 4   ـ از سایر مواد نسجی 62079900
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

پوش چسبان و همانند ، شورت ، زیر شلواری ، پیراهن خواب ، پیژاما ،  زیر    203

 لباس حوله حمام ، روبدوشامبر و اشیای همانند ، زنانه یا دخترانه
 4   ـ از سایر مواد نسجی 62081900

 4   از پنبه-- 62082100

 4   ـ از سایر مواد نسجی 62082900

 4   از پنبه-- 62089100

 4   ـ از سایر مواد نسجی 62089900

 4   از پنبه-- 62092000 لباس و متفرعات لباس نوزادان   204

 4   ـ از سایر مواد نسجی 62099000

205  

 و دستکش حفاظتی برای آتش نشانها  پوشاک حفاظتی برای آتش نشانها 

 COI  4الزام ارائه  * و دستکش حفاظتی برای آتش نشان ها پوشاک حفاظتی برای آتش نشانها  62114300
 ها ویژگی

62114900  4 

، گن ، کرست ، بند شلوار ، بند جوراب و اشیای همانند و اجزای    بندپستان  206

  آنها حتی کشباف یا قالب باف

 4   بندبند و سینهـ پستان 62121000
 ها ویژگی

 4   سایر-- 62129000

 و روبند و مقنعه و روسری، چادر  کاشکول، گردن، دستمال اشارپ، شال،  207

 .همانند و اشیاء(Veil) تورصورت

 4   پشم یا موی نرم )کرک( حیوان ـ از  62142000

 ها ویژگی

 4      سنتتیک  الیاف از ـ 62143000

 4   ـ از الیاف مصنوعی  62144000

 4   ـ از سایر مواد نسجی 62149000
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 دستکش ضد آتش بر اساس الیاف آرامید  62160010 دستکش ، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش  208

 دستکش حفاظتی برای آتش نشانها 

 COI  4الزام ارائه 

 ها  ویژگی

 سایر-- 62160090

 ایمنی الکتریکی 4   ـ پتوهای برقی  63011000 برقی های تشکچه - پتوهای برقی -سفری  زیرانداز  - پتو  209

 4   ـ پتو و زیرانداز سفری )غیر از پتوی برقی( از الیاف سنتیک  63014000

 برچسب گذاری
توضیح : از این تعرفه تشکچه های برقی  سفری    های و زیرانداز   هاپتو سایر  ـ   63019000

 از نظر ایمنی الکتریکی آزمون می گردند

  4 

، چادر  ، بادبان برای   پنجره  و  در سایبان پرده  سایبان، پرده  کاال، روپوش  210

برای   یا  دار   بادبان  های  تختخ  برای   ، اشیای کشتی  شراعی  های   ارائه 

 اردوزنی 

 4   ـ ـ از الیاف سنتتیک  63061200

 ها ویژگی

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 63061900

 4   ـ ـ از الیاف سنتتیک  63062200

 4   ـ ـ از سایر مواد نسجی 63062900

 4   (Pneumaticهای بادی )ـ تشک 63064000

با    211 آب  های ضد  نه  کفش  که   ، پالستیک  یا  کائچو  از  رویه  و  بیرونی  تخت 

رویه با دوختن ، میخ پرچ کردن ، میخ زدن ، پیچ کردن ، پالک کردن، یا 

 فرایندهای مشابه به هم متصل شده اند

 

 COI  4الزام ارائه  * کفش ضد آتش 64011010
 ها ویژگی

 4   *ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه ای  هایکفش 64011090

 COI  4الزام ارائه  * چکمه های آتش نشانی و کفش ضد آتش 64021990 سایر کفش های که تخت بیرونی و رویه از کائچو یا پالستیک باشند .  212
 ها ویژگی

64022000 4 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

64029100 4 

64029900 4 

دوباره    213 یا  طبیعی  چرم  پالستیک   ، کائچو  از  رویه  و  بیرونی  تخت  با  کفش 

 ساخته شده و با رویه از چرم طبیعی ،  
 

 4   ها که در قسمت جلو دارای سرپنجه محافظ فلزی باشندـ سایر کفش 64034000

 ها ویژگی

برای کفش و چکمه   *و کفش ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه ای  کفش ضد آتش  ـ ـ 64035100

الزام  آتش نشانی

   COIارائه 

 4 

64035900 4 

 COI  4الزام ارائه  * چکمه های طبی برای پسران ، جوانان و مردانـ  64039110

 * چکمه های طبی برای پسران ، جوانان و مردانـ  64039190

 COI  4الزام ارائه  *چکمه های آتش نشانی  وکفش ضد آتش ـ ـ  64039900

 COI  4الزام ارائه  ـ ـ ـ کفش ضدآتش فاقد پنبه نسوز 64052010 سایر کفش ها   214

 COI  4الزام ارائه  *کفش آتش نشانی ـ ـ  64052090

 COI  4الزام ارائه  * چکمه های طبی برای پسران ، جوانان و مردانـ  64059000

 سایر کاله ها حتی آستر شده یا تزئین شده  215

 

 

 

 

 

 

 

 COI  4الزام ارائه  نسوزـ ـ ـ کاله ضدآتش فاقد پنبه  65061010

 ها ویژگی

 4   کاله ایمنی موتورسواران یا دوچرخه سواران ـ ـ 65061020

 4   )انواع کاله ایمنی(  ـ ـ ـ سایر 65061090

 4   از کائوچو یا از مادة پالستیک ـ ـ 65069100
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 سایر کاله ها حتی آستر شده یا تزئین شده
 

 4   ـ ـ از سایر مواد 65069900

 ها ویژگی 9   *انواع عصای معلولین و انواع واکر 66020000 عصا  ، عصای صندلی شو ، شالق ، تازیانه ، تعلیمی و همانند    216

پایه   217 بدون   ، همانند  و   ، تراش  ، سنگ چرخ  ، سنگ سنباده  آسیاب  سنگ 

برای ساییدن ، تیز کردن ، صیقل دادن ، میزان کردن ، یا بریدن ، سنگ  

برای تیز کردن یا صیغلی کردن با دست ، قطعات آنها ، از سنگ طبیعی ، یا  

 فشرده شده  یا از سرامیک ، با یا بدون اجزا از سایر موادمصنوعی یا 

 توضیح : سنگ های کف ساب مشمول استاندارد اجباری نمی باشند. 
 

 6   * انواع سنگهای برش و سایش ـ ـ ـ  68041000

 ها ویژگی

68042100 6 

68042230 6 

68042290 6 

68042300 6 

بدست    218 های پشم  پشم  و  از صخره   ، از جوش   ، فلزات  تفاله مذاب  از  آمده 

 معدنی همانند حتی مخلوط شده آنها با هم به صورت توده ، ورق یا رول 

68061090   ( معدنی  های  پشم  پایه  بر  ساختمان  در  استفاده  مورد  حرارتی  عایقهای 

 پشم شیشه و پشم سنگ ( 

 ویژگی ها  2  

از    219 شده  ساخته  زفت  اشیای   ، نفت  قیر  مثال   ( همانند  مواد  از  یا  آسفالت 

 قطران زغال سنگ (

ـ   68071010 ـ  رطوبتی  ـ  های  کف،  عایق  بام،  نما،  سقف،  پوشش  در  مصرف  مورد 

 *  دیوار، پی
 COIالزام ارائه 

برای عایق های  

رطوبتی به استثنا  

 ایزوگام 

 COI 2الزام ارائه 

 2 68071090 ها ویژگی

 2    *  بلوک و آجر برای ساختمان ـ ـ ـ 68101110 شده  مسلح حتی سنگ مصنوعی، از یا بتون از سیمان، از شده  ساخته اشیاء  220

 ها ویژگی

68101190 2 

 2   ـ ـ ـ مورد مصرف در سقف، بام 68101910

 2   ـ ـ ـ مورد مصرف برای سنگفرش  68101920
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 2   ـ ـ ـ از بتون 68101930

 .همانند  و زوسلول و سیمان از  نسوز، پنبه و سیمان از شده  ساخته اشیاء  221

 

 

 

 .همانند  و زوسلول و سیمان از  نسوز، پنبه و سیمان از شده  ساخته اشیاء

 2   ( Asbestosـ حاوی پنبه نسوز ) 68114000

 ها ویژگی

 COI  2الزام ارائه  (Corrugated sheetsهای موجدار )ـ ـ ورق 68118100

 COI  2الزام ارائه  و اقالم مشابه  (Tilesها و سوفالهای )ها، پانل ـ ـ سایر ورق 68118200

 COI  2الزام ارائه  ( Articlesـ ـ سایر اقالم ) 68118900

الیاف پنبه نشوز کار شده ، مخلوطها بر اساس پنبه نشوز یا بر اساس پنبه    222

کربنات منیزیم ، اشیای ساخته شده از این مخلوط ها ، یا از پنبه  نسوز یا  

 6813یا    6811نسوز ، حتی مسلح شده ، غیر از آنهایی که مشمول شماره  

 می شوند

  نشانها   آتش  برای  حفاظتی  دستکش  و   نشانها  برایی آتش  حفاظتی  پوشاک 68129100

* 
 COI  2الزام ارائه 

 68129900 ها ویژگی

223    ، نوار سگمنت   ، رول   ، ورق  مثال  آنها  به  مربوطه  اشیای  و  لقطعات سایش 

دیسک ، واشر ، بالشتک ، سوار نشده برای ترمز ، برای کالج یا همانند ، بر  

با مواد   اساس پنبه نشوز یا سایر مواد معدنی یا سلولز ، حتی ترکیب شده 

 نسجی سا سایر مواد .

 8   *لنت صفحه کالچ و لنت ترمز برای وسایل نقلیه موتوری ـ ـ  68132000

 ها ویژگی

68138100 8 

68138910 8 

68138990 8 

 COI 2الزام ارائه   ـ آجر ساختمان  69041000 آجر ساختمان ، آجر مجوف ، آجر سقف پوش و اشیای همانند از سرامیک  224
 ها ویژگی

 COI 2الزام ارائه   *  ساختمانـ آجر  69049000

از   225 معماری  تزئینات   ، دودکش  کالهک   ، دودکش   ، بام  پوشش  سفال 

 سرامیک و سایر اشیای سرامیکی برای ساختمان

 ها ویژگی COI 2الزام ارائه   ـ سفال پوشش بام  69051000
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

69059000  2 

 ها ویژگی COI 2الزام ارائه   کشی از سرامیک.( لولهFittingsلوله، ناودان و اتصاالت ) 69060000 سرامیکاز  کشی لوله (Fittings) اتصاالت و ناودان لوله،  226

 بدون دیوار، یا اجاق روکش کردن یا فرش برای لوح و چهارگوش و کاشی  227

سرامیک؛ لعاب، بدون و ورنی برای  همانند  و کوچک و بزرگ مکعب از 

 گاه  تکیه روی حتی از سرامیک، لعاب بدون و ورنی بدون کاری، موزاییک

 

 

 

 بدون دیوار، یا اجاق روکش کردن یا فرش برای لوح و چهارگوش و کاشی

سرامیک؛ لعاب، بدون و ورنی برای  همانند  و کوچک و بزرگ مکعب از 

 گاه  تکیه روی حتی از سرامیک، لعاب بدون و ورنی بدون کاری، موزاییک

 
 

 ها ویژگی COI 2الزام ارائه   درصد 0.5آب وزنی حداکثر با ضریب جذب -- 69072100

 ها ویژگی COI 2الزام ارائه   درصد  10درصد و حداکثر  0.5با ضریب جذب آب وزنی بیش از  -- 69072200

 ها ویژگی COI 2الزام ارائه   درصد10با ضریب جذب آب وزنی بیش از  -- 69072300

های  -- 69073000 مشمول مکعب  که  آنهایی  استثنای  به  همانند،  و  کاری  موزائیک 

 می شوند. 690740شماره فرعی 

 ها ویژگی COI 2الزام ارائه  

 ها ویژگی COI 2الزام ارائه   ـ ـ ـ سایر  69074090

 مخزن مستراح، لگن بیده، حمام، وان روشویی، پایه روشویی، ظرفشویی،  228

ثابت و آبریزگاه  سیفون، آب  از بهداشتی مصارف برای همانند ادوات 

 .سرامیک

  COIالزام ارائه  ـ از چینی 69101000

 برای فالش تانک

 2 

 ها ویژگی

 2   ـ سایر 69109000

 ها ویژگی 2   *ظروف غذاخوری و نوشیدنی چینی   ـ 69111000 ظروف غذاخوری و نوشیدنی چینی  229

 ها ویژگی 2    *ظروف سرامیک غذاخوری و نوشیدنی  69120010 نوشیدنی و غذاخوری سرامیک ظروف  230

 ها ویژگی 2   69120090

صفحه یا به صورت    rolled glassشیشه ریختگری و شیشه تخت شده    231

از  مانع  یا  کننده  منعکس  الیه  با  جاذب  الیه  یک  دارای  حتی   ، پروفیل 

 شدهانعکاس ، ولی کار نشده به نحوی دیگر شیشه ریختگری شیشه تخت 

 * ساختمانی و شیشه جامشیشه های  70031220

 

 COI  2الزام ارائه 
 ها ویژگی

70031290 2 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری  

ارائه   عدم  صورت  در  ندارد.  وجود  مقصد  در  آزمون  جهت  كامل 

( برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در COIگواهی بازرسی مبداء )

 هنگام نمونه برداری كامل در مقصد بر عهده صاحب كاال می باشد.

70031990  

 

 

 

2 

70032000 2 

70033000 2 

الیه    232 یک  دارای  حتی   ، ورق  به صورت   ، شده  باد  شیشه  و  کشیده  شیشه 

 جاذب ، منعکس کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی دیگر

توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری  

ارائه   عدم  صورت  در  ندارد.  وجود  مقصد  در  آزمون  جهت  كامل 

( برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در COIگواهی بازرسی مبداء )

 هنگام نمونه برداری كامل در مقصد بر عهده صاحب كاال می باشد.

 2   * ساختمانی و شیشه جامشیشه های  70042020

 ها ویژگی

70042090 2 

70049020 2 

70049090 2 

یا یک  فقط که ای  شیشه و  (Float) فلوت شیشه  233  آن  روی  دو هر رو 

 الیه یک دارای حتی ورق، یا صفحه به صورت باشد، شده  صیقل یا ساییده 

 .دیگر  به نحوی نشده  کار ولی انعکاس از مانع یا کننده  جاذب، منعکس

توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری  

ارائه   عدم  صورت  در  ندارد.  وجود  مقصد  در  آزمون  جهت  كامل 

( برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در COIگواهی بازرسی مبداء )

 باشد.هنگام نمونه برداری كامل در مقصد بر عهده صاحب كاال می 

 

 

 

 

 

. 

 2   * شیشه های ساختمانی و شیشه جام 70051010

 ها ویژگی

70051020 2 

70051030 2 

70051090 2 

70052110 2 

70052120 2 

70052130 2 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

70052190 2 

70052910 2 

70052920 2 

70052930 2 

70052940 2 

70052990 2 

70053000 2 

 چندالیه  یا داده  آب شیشه های از متشکل ایمنی، شیشه  234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چندالیه  یا داده  آب شیشه های از متشکل ایمنی، شیشه

 

 * زمینی شیشه های ایمنی خودرو و وسایل نقلیه 70071110

 

 COI 2الزام ارائه  

 ها ویژگی

70071190 2 

70071920 2 

70071990 2 

70072120 2 

70072190 2 

 2   * شیشه های ایمنی ساختمانی  70072900

 ها ویژگی COI 2الزام ارائه   *  جداره برای مصارف ساختمانی چند  عایق های شیشه 70080010 جداره   چند  عایق های شیشه  235
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری  

ارائه   عدم  صورت  در  ندارد.  وجود  مقصد  در  آزمون  جهت  كامل 

( برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در COIگواهی بازرسی مبداء )

  هنگام نمونه برداری كامل در مقصد بر عهده صاحب كاال می باشد.

70080020 2 

70080090 2 

 ها ویژگی 8   *  آینه خودروـ  70091000 آینه های شیشه ای ، حتی قاب شده ، همچنین آینه های عقب بین   236

اد ، کوزه ، لوله جای قرص  آمپول  قرابه ، بطری ، فالسک ، ظرف دهان گش  237

و سایر ظروف از شیشه برای نقل و انتقال یا بسته بندی کاال ،  

ظروف دهان گشاد برای محافظت درپوش و سایر در پوشها از  

 شیشه 

با  ،   نوشیدنی  و  غذاخوری  ظروف 70109090 حرارت  عایق  ظروف  سایر  و  فالسک 

تامین   خأل  توسط  آنها  بودن  عایق  است محفظه،که  نگهداری   جهت   شده 

  * مواد غذایی ) از جمله فالسک چای(

  6 
 ها ویژگی

میز،   مورد نوع از  (Glassware) ای شیشه ظروف  238 سر  برای  استفاده 

 آشپزخانه ، توالت ، محل کار ، تزئینات داخلی یا مقاصد مشابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 2   * لیوان برای نوشیدنی  70132800

 ها ویژگی
70133300 

2 

70133700 
2 

 2     *ظروف شیشه ای غذاخوری و ظروف مورد مصرف برای پخت و پز  70134119

 ها ویژگی

70134190 2 

 2   ـ ـ ـ اوپال 70134210

 2   *نوشیدنی و غذاخوری ای شیشه ظروف 70134290

 2   ـ ـ ـ ـ سایر  70139119

 2   ـ ـ ـ ساخته شده بصورت ماشینی 70139190

 2     *ظروف شیشه ای غذاخوری و نوشیدنی  70139990
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

گرانبهای   239 نیمه  یا  گرانبها  های  سنگ   ، بدلی  مروارید   ، ای  شیشه  منجوق 

بدلی و اشیای کوچک شیشه ای همانند و اشیای مربوطه ، غیر از زیورآالت  

ای   شیشه  چشم   ، شیشه  از  های بدلی  مجسمه   ، مصنوعی  چشم  از  غیر 

کوچک و سایر اشیای تزئینی از شیشه کار شده به وسیله چراغ شامالو غیر  

میلیمتر   یک  از  آن  قطر  ای که  ریز کروی شیشه  دانه   ، بدلی  زیورآالت  از 

 بیشتر نیاشد 

 10   جهت ایمنی  جاده ها ـ ـ ـ  70182010

 10   جهت ایمنی  جاده ها ـ ـ ـ  70189020 ها ویژگی

240    ( مواد  این  از  ( و اشیای ساخته شده  از جمله پشم شیشه   ( الیاف شیشه 

 مثل نخ ، پارچه تار و پودباف ( 

 ها ویژگی 2   و اشیا از پشم شیشه  ـ ـ ـ پشم شیشه 70198000

 سایر اشیای از شیشه  241

 

 مقاومت در برابر آتش COI  2الزام ارائه  *در و پنجره مقاوم در برابر حریق )ضد حریق(  70200099

از  242  نیمه یا خام  اشکال به پالتین( یا طال  با  شده  آبکاری  نقره  جمله نقره) 

 پودر  شکل به یا ساخته،

 ها ویژگی 6   نقره آلیاژی به صورت مفتول یا نوار  ـ ـ ـ 71069210

 ها ویژگی 6   ـ ـ ـ  سایر 71069290

 نیمه یا خام اشکال به ) پالتین با شده  آبکاری طالی جمله از ( طال  243

 .پودر شکل به یا ساخته،

 ها ویژگی 6   ـ ـ پودر  71081100

 ها ویژگی 6   ساختهـ ـ دیگر اشکال نیمه 71081300

 زیور آالت ، جواهر آالت و سایر منصوعات  244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6   *شده با فلزات گرانبهااز نقره حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش  71131110

 ها ویژگی

 6   *از نقره حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها 71131190

 6   *از نقره حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها 71131910

 6   *پوشش شده با فلزات گرانبهااز نقره حتی آبکاری شده یا روکش شده یا  71131990

 6   *از نقره حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها 71132010

 6   * از نقره حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات  گرانبها 71132090
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

فلزات    245 از  آنها  اجزای  و  آالت  نقره  یا  آالت  دارای  طال  فلزات  از  یا  گرانبها 

 روکش یا پوشش از فلزات گرانبها 

 

 

 

 

 

 

دارای   فلزات  از  یا  گرانبها  فلزات  از  آنها  اجزای  و  آالت  نقره  یا  آالت  طال 

 روکش یا پوشش از فلزات گرانبها 

از فلزات گرانبها حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات      71141110

 *گرانبها
  6 

از فلزات گرانبها حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات    71141120

 *گرانبها
  6 

از فلزات گرانبها حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات    71141130

 *گرانبها
  6 

فلزات   از فلزات گرانبها حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده با   71141190

 *گرانبها
  6 

از فلزات گرانبها حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات    71141910

 *گرانبها
  6 

از فلزات گرانبها حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات    71141920

 *گرانبها
  6 

روکش شده یا پوشش شده با فلزات   از فلزات گرانبها حتی آبکاری شده یا   71141930

 *گرانبها
  6 

از فلزات گرانبها حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات    71141990

 *گرانبها
  6 

از فلزات گرانبها حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات    71142000

 *گرانبها
  6 

 600 پهنای با غیرممزوج، فوالدهای از یا آهن از نوردشده  تخت محصوالت  246

 .نشده  اندود و نشده  آبکاری نشده، روکش گرم نوردشده، بیشتر، یا میلیمتر

72081000 ( طومار  صورت  به  گرمCoilـ  فقط  به  (،  نقوش  و  طرح  دارای  نوردشده، 

 صورت برجسته 

 ها ویژگی 6  
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ادامه(

 

 600 پهنای با غیرممزوج، فوالدهای از یا آهن از نوردشده  تخت محصوالت

 نشده  اندود و نشده  آبکاری نشده، روکش گرم نوردشده، بیشتر، یا میلیمتر

 6   میلیمتر یا بیشتر  4/ 75ـ ـ به ضخامت  72082500

 6   متر میلی 4/ 75  میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از  3ـ ـ به ضخامت  72082600

 6   میلیمتر  3ـ ـ به ضخامت کمتر از  72082700

 6   میلیمتر  1850میلیمتر و کمتر و عرض کمتر از  16ـ ـ ـ به ضخامت  72083610

 6   ـ ـ ـ سایر  72083790

 6   میلیمتر   4/ 75میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از   3ـ ـ به ضخامت  72083800

 6   میلیمتر  3ـ ـ به ضخامت کمتر از  72083900

شده، دارای طرح و نقوش به صورت ـ به صورت غیر طومار، فقط گرم نورد  72084000

 برجسته

  6 

 6   میلیمتر   1850ـ ـ ـ ورق به عرض بیشتر از   72085110

 6   ـ ـ ـ سایر  72085190

 6   میلیمتر 1850بیشتر از ـ ـ ـ ورق با عرض  72085210

 6   ـ ـ ـ سایر  72085290

 6   میلیمتر 1850ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از  72085310

 6   ـ ـ ـ سایر  72085390
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

از   72085410 بیشتر  عرض  با  ورق  ـ  ـ  از    1850ـ  بیشتر  با ضخامت  و    2/ 5میلیمتر 

 میلیمتر 

  6 

 6   ـ ـ ـ سایر  72085490

 6   ـ سایر 72089000

 600 پهنای  با غیرممزوج، فوالد از  یا آهن از شده، نورد تخت محصوالت  247

 .یا اندودنشده  نشده  آبکاری نشده، روکش سرد نوردشده، بیشتر، یا میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 600 پهنای  با غیرممزوج، فوالد از  یا آهن از شده، نورد تخت محصوالت

 .یا اندودنشده  نشده  آبکاری نشده، روکش سرد نوردشده، بیشتر، یا میلیمتر

 6   میلیمتر یا بیشتر   3ـ ـ به ضخامت  72091500

 ها ویژگی

 6   میلیمتر  3میلیمتر ولی کمتر از  1ـ ـ به ضخامت بیش از  72091600

 6   میلیمتر تجاوز نکند  1میلیمتر یا بیشتر ولی از   5/0ـ ـ به ضخامت  72091700

 6   میلیمتر  0/ 5ـ ـ به ضخامت کمتر از  72091810

 6   سایر-- 72091890

 6   میلیمتر یا بیشتر   3ـ ـ به ضخامت  72092500

 6   میلیمتر  3میلیمتر ولی کمتر از  1ـ ـ به ضخامت بیش از  72092600

 6   میلیمتر تجاوز نکند  1میلیمتر یا بیشتر ولی از   5/0ـ ـ به ضخامت  72092700

 6   میلیمتر  0/ 5ـ ـ به ضخامت کمتر از  72092800

 6   ـ سایر 72099000

 پهنای با ممزوج، غیر فوالدهای از یا آهن از شده، نورد تخت محصوالت  248

 .شده  اندوده  یا شده  آبکاری  شده، بیشتر، روکش یا میلیمتر 600

 ها ویژگی 6   میلیمتر یا بیشتر  5/0ـ ـ به ضخامت  72101100
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6   میلیمتر  0/ 5ـ ـ به ضخامت کمتر از  72101200

( یا اندوده شده با سرب، همچنین با آلیاژ سرب و Platedـ آبکاری شده ) 72102000

 قلع

  6 

 6   لیت الکتروـ آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریق  72103000

 6   ایـ ـ کنگره  72104100

 6   ـ ـ سایر  72104900

72105000 ( شده  آبکاری  و Platedـ  کروم  با  یا  کروم  اکسیدهای  با  شده  اندود  یا   )

 اکسیدهای کروم 

  6 

 6   ـ ـ آبکاری شده یا اندوده شده با آلیاژهای روی ـ آلومینیوم 72106100

 6   ـ ـ سایر  72106900

 زده یا اندود شده با مواد پالستیکشده، ورنیـ رنگ  72107010

و کمتر   600میلیمتر و عرض حداقل   0/ 6و حداکثر  0/ 4حداقل ضخامت  با

 میلیمتر  1100از 

  6 

 ها ویژگی

 6   ـ ـ ـ سایر  72107090

 6   ـ سایر 72109000

 پهنای با غیرممزوج، فوالدهای از یا آهن از شده، نورد تخت محصوالت  249

 .نشده  اندود  یا نشده  آبکاری نشده؛ میلیمتر، روکش 600 از کمتر

 

بسته  72111300 شیاردار  دستگاه  در  شده  نورد  یا  طرف  چهار  از  شده  نورد  ـ  ـ 

(Closed box pass  از بیش  پهنای  با  ضخامت    150(،  و    4میلیمتر 

 غیر طومار و بدون طرح و نقش برجسته میلیمتر یا بیشتر، به صورت 

  6 
 ها ویژگی
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 6   میلیمتر یا بیشتر   4/ 75ـ ـ سایر، به ضخامت  72111400 

 6   میلیمتر  0/ 5ـ ـ ـ با ضخامت کمتر از  72111910

 6   ـ ـ ـ سایر  72111990

 6   میلیمتر  0/ 5ـ ـ ـ به ضخامت کمتر از  72112310

 6   سایر ـ ـ ـ  72112390

 6   میلیمتر  0/ 5ـ ـ ـ به ضخامت کمتر از  72112910

و    میلیمتر  0/ 5حداقل      ضخامتمیلیمتر،    100نوار با عرض کمتر از  ـ ـ ـ   72112920

 مگا پاسکال  1000میلیمتر و مقاومت کششی بیشتر از   1/ 2کمتر از 

  6 

 6   ـ ـ ـ سایر  72112990

 6   ـ سایر 72119000

 پهنای با غیرممزوج، فوالدهای از یا آهن از شده، نورد تخت محصوالت  250

 .شده  اندود یا شده  آبکاری شده، میلیمتر، روکش 600 از کمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 6   قلع  شده یا اندوده شده باـ آبکاری  72121000

 ها ویژگی

 6   شده یا اندوده شده با روی به طریقه الکترولیت ـ آبکاری  72122000

 6   میلیمتر 1/ 5ـ ـ ـ ورق گالوانیزه به ضخامت بیشتر از   72123010

 6   میلیمتر 0/ 3ـ ـ ـ ورق گالوانیزه به ضخامت کمتر از  72123020

 6   ـ ـ ـ سایر  72123090

www.maghamico.com



   110  
 

  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 
 

 

 پهنای با غیرممزوج، فوالدهای از یا آهن از شده، نورد تخت محصوالت

 .شده  اندود یا شده  آبکاری شده، میلیمتر، روکش 600 از کمتر

به ضخامت  ـ   72124010 پلیمر  و  روی  با  شده  داده  پوشش  ممزوج  غیر  فوالدی  نوار 

 میلیمتر 60میلیمتر و عرض حداکثر   0/ 5حداکثر 

  6 

 6   ـ ـ ـ سایر  72124090

 6   با پوشش آلومینایزـ ـ ـ  72125010

 6   ـ ـ ـ سایر  72125090

 6   شده ـ روکش 72126000

 آهن از شده، پیچیده  نامنظم طومارهای  صورت به نوردشده، گرم ها، میله  251

 .غیرممزوج فوالدهای از  یا

 6   میلیمتر  9ـ ـ ـ میلگرد کالف با قطر کمتر از  72131010

 ها ویژگی

 6   ـ ـ ـ سایر  72131090

 Non-alloy)   –تراش(  ـ سایر، از فوالدهای غیر ممزوج تراشکاری )خوش   72132000

free-cutting steel ) 

  6 

از   72139110 کمتر  قطر  با  کالف  صورت  به  ـ  ـ  فوالدی    9ـ    5/5میلیمتر)مفتول 

 میلیمتر پرکربن( 

  6 

 6   ـ ـ ـ مفتول فوالدی جهت ساخت الکترود جوشکاری  72139120

 6   ـ ـ ـ سایر  72139190

 6   ـ ـ سایر  72139900

 گرم شده، آهنگری فقط ممزوج غیر های فوالد از یا آهن از ها میله سایر  252

 که  آنهایی همچنین شده، اکسترود گرم شده یا کشیده  گرم یا  شده  نورد

 .اند شده  داده  تاب شدن از نورد بعد

 

 6   شده ـ آهنگری  72141000
 ها ویژگی

 6  هایی باشند که ـ دارای دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل یافتگی 72142000
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 اند.شده در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده  

 6   ـ سایر، از فوالدهای غیرممزوج تراشکاری )خوش تراش(  72143000

 6   ـ ـ با سطح مقطع عرضی مستطیل )غیر از مربع( 72149100

 6   ـ ـ سایر  72149900

 غیرممزوج فوالدهای  از یا  آهن از ها میله سایر  253

 

 غیرممزوج فوالدهای  از یا  آهن از ها میله سایر

 
 

 6   میلی متر  32لغایت  5/ 2قطر --- 72151010

 ها ویژگی

 6   سایر---  72151090

 6   ـ سایر، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده  72155000

 6   سایر 72159000

 غیرممزوج فوالدهای از  یا آهن از (profile) پروفیل  254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم  Hیا    U  ،Iـ پروفیل با مقطع   72161000

 میلیمتر   80اکسترود شده، با بلندی کمتر از 

  6 

 ها ویژگی

 L   6ـ ـ پروفیل با مقطع  72162100

 T   6ـ ـ پروفیل با مقطع  72162200

 U   6ـ ـ پروفیل با مقطع  72163100

 I   6ـ ـ پروفیل با مقطع  72163200

 H   6ـ ـ پروفیل با مقطع  72163300

 6   میلیمتر 160و حداکثر میلیمتر   80ـ ـ ـ با بلندی  72164010
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 
 

 6   ـ ـ ـ سایر  72164090

پروفیل 72165000 سایر  گرمـ  فقط  اگسترود  ها،  گرم  یا  شده  کشیده  گرم  شده،  نورد 

 شده 

  6 

 6   ( Flat-rolled productsنورد شده)حاصل از محصوالت تخت ـ ـ 72166100

 6   ـ ـ سایر  72166900

ـ ـ سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصوالت تخت نورد  72169100

 ( Flat-rolled Productsشده )

  6 

 6   آسانسورـ ـ ـ انواع ریل مورد مصرف در صنعت  72169910

 6   ـ ـ ـ سایر  72169990

 .غیرممزوج فوالدهای از یا آهن از مفتول  255

 
 

 6   ـ آبکاری نشده یا اندودنشده، حتی صیقل شده  72171000

 ها ویژگی

 6   ـ ـ ـ سایر  72172090

 6   ـ ـ ـ سایر  72173090

 6   ـ سایر 72179090

 یا میلیمتر 600 باپهنای  نزن، زنگ فوالد از  نوردشده  تخت محصوالت  256

 .بیشتر

 

 

 

 

 6   میلیمتر 10ـ ـ به ضخامت بیش از  72191100

 6   میلیمتر 10میلیمتر یا بیشتر ولی حداکثر  4/ 75ـ ـ به ضخامت  72191200 ها ویژگی

 6   میلیمتر  4/ 75  میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از  3ـ ـ به ضخامت  72191300
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طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 6   میلیمتر  3ـ ـ به ضخامت کمتر از  72191400

 6   میلیمتر 10ـ ـ به ضخامت بیش از  72192100

 6   میلیمتر  10میلیمتر یا بیشتر و حداکثر  4/ 75ـ ـ به ضخامت  72192200

 6   میلیمتر   4/ 75میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از   3ـ ـ به ضخامت  72192300

 6   میلیمتر  3ـ ـ به ضخامت کمتر از  72192400

 6   میلیمتر یا بیشتر  75/4ـ ـ به ضخامت 72193100

 6   میلیمتر 75/4میلیمتر  یا بیشتر  ولی کمتر از   3ـ ـ به ضخامت  72193200

 6   میلیمتر 3ـ ـ به ضخامت بیش از یک میلیمتر ولی کمتر از  72193300

 6   میلیمتر  1میلیمتر یا بیشتر و حداکثر  5/0به ضخامت  ـ ـ 72193400

 6   میلیمتر  0/ 5ـ ـ به ضخامت کمتر از  72193500

 6   ـ سایر 72199000

 600 از کمتر پهنای با نزن، زنگ فوالد از نوردشده  تخت محصوالت  257

 .میلیمتر
 

 6   میلیمتر یا بیشتر  4/ 75ـ ـ به ضخامت  72201100

 ها ویژگی

 6   میلیمتر   4/ 75ـ ـ به ضخامت کمتر از  72201200

 6   ـ فقط سرد نوردشده  72202000

 6   ـ سایر 72209000
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طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 فوالد از شده، نامنظم پیچیده  طومارهای صورت به  نوردشده، گرم ها، میله  258

 .نزن زنگ

نامنظم پیچیده ها، گرم  میله 7221000 از فوالد  نوردشده، به صورت طومارهای  شده، 

 نزن.زنگ 

 ها ویژگی 6  

 6   ـ ـ با سطح مقطع دایره  72221100 .نزن زنگ فوالد از پروفیل نزن، نگ ز  فوالد از ها میله سایر  259

 ها ویژگی

 6   ـ ـ سایر  72221900

 6   سرد تمام شده ها، فقط سردشکل داده شده یا ـ میله 72222000

 6   هاـ سایر میله 72223000

 6   ـ پروفیل 72224000

 ها ویژگی 6   نزن.مفتول از فوالد زنگ 72230000 .نزن زنگ فوالد از مفتول  260

 میلیمتر 600 پهنای  با ممزوج، فوالدهای سایر از نوردشده  تخت محصوالت  261

 بیشتر یا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میلیمتر 600 پهنای  با ممزوج، فوالدهای سایر از نوردشده  تخت محصوالت

 بیشتر یا

 6   ـ سایر، فقط گرم نورد شده، به صورت طومار  72253000

 ها ویژگی

 6   میلیمتر  1200با پهنای بیش از  ـ ـ ـ 72254010

 6   سایر   ـ ـ ـ 72254090

 6   ـ سایر، فقط سرد نوردشده 72255000

 6   ـ ـ آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریقه الکترولیت  72259100

 6   ـ ـ آبکاری شده یا اندوده شده با روی به نحوی دیگر  72259200

 6   ـ ـ سایر  72259900
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مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

262   

 از   کمتر پهنای با ممزوج، فوالدهای سایر از شده  نورد تخت محصوالت

 میلیمتر 600

 6   فوالدهای تندبر ـ از  72262000

 ها ویژگی

 6   ـ ـ فقط گرم نوردشده 72269100

 6   شده ـ ـ فقط سرد نورد 72269200

 6   ـ ـ سایر  72269900

 سایر  از  شده، پیچیده  نامنظم طومارهای  صورت  به شده، نورد گرم ها، میله  263

 .ممزوج فوالدهای

 6   ـ از فوالدهای تندبر  72271000

 6   ـ از فوالدهای سیلیکو منگنز  72272000 ها ویژگی

 6   ـ سایر 72279000

 ممزوج، فوالدهای سایر از پروفیل، ممزوج؛ فوالدهای سایر از  ها، میله سایر  264

 .غیرممزوج یا ممزوج فوالدهای از

 

 

 

 

 

 
 

 6   ها، از فوالدهای تندبرـ میله 72281000

 ها ویژگی

 6   ها، از فوالد سیلیکو منگنز ـ میله 72282000

 6   با سطح مقطع مثلث توپر ـ  72283010

 6   ـ سایر 72283090

 6   ها، فقط آهنگری شده ـ سایر میله 72284000

 6   ها که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده ـ سایر میله 72285000

 6   هامیلهـ سایر  72286000

 6   ـ پروفیل 72287000
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طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 ممزوج  فوالدهای سایر از مفتول  265

 

 

 

 

 

 ممزوج  فوالدهای سایر از مفتول

 6   ـ از فوالدهای سیلیکومنگنز 72292000

 6   ـ ـ ـ از فوالد فنری کرم سیلیکون  72299010 ها ویژگی

 6   از فوالد فنری کرم وانادیوم   ـ ـ ـ  72299020

های ممزوج سرد کشیده شده، آنیل و فسفاته شده به صورت  مفتولـ ـ ـ   72299030

 میلیمتر     35تا  2 رکالف به قط

  6 

 ها ویژگی

 6   ـ ـ ـ سایر  72299090

(  Cold-rolledیا سرد نورد شده )  (Cold-dranـ ـ سرد کشیده شده ) 73043100 )چدن از  غیر( فوالد از یا آهن از درز، بدون  توخالی، های  پروفیل و ها لوله  266

 (( Cold-reduced)سرد از ضخامت آن کاسته شده )

  6 

 ها ویژگی

 6   ـ ـ سایر  73043900

 6   ـ ـ سرد کشیده شده یا سرد نورد شده )سرد از ضخامت آن کاسته شده(  73044100

 6   ـ ـ سایر  73044900

 6   ـ ـ سرد کشیده شده یا سرد نورد شده )سرد از ضخامت آن کاسته شده(  73045100

 6   ـ ـ سایر  73045900

 6   ـ سایر 73049000

 مسدود   مشابهی  طریق  به  یا  شده   پرچ  شده،  داده   جوش  مثالً،)  ها  لوله  سایر  267

 بیش آن خارجی قطر که مدور،/   میلیمتر 406عرضی  مقطع سطح با ،(شده 

 .فوالد از یا آهن از باشد، 4 از

 6   ور( الکتریکی غوطهARCداده شده از درازا با قوس )ـ ـ جوش 73051100
 ها ویژگی

 6   داده شده از درازاسایر، جوش ـ ـ 73051200
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داخل  در 

 كشور ندارد 
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 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 6   ( Coatingـ ـ ـ اندود شده ) 73051910

 6   ـ ـ ـ سایر  73051990

  جوش   یا  شده   داده   جوش    درز  با  مثالً،)  توخالی  های  پروفیل  و  ها  لوله  سایر  268

 .فوالد از یا آهن از ،(شده  مسدود مشابهی به طریق یا شده   پرچ نشده، داده 

 

 

 

 

 

 

 

  جوش   یا  شده   داده   جوش    درز  با  مثالً،)  توخالی  های  پروفیل  و  ها  لوله  سایر

 .فوالد از یا آهن از ،(شده  مسدود مشابهی به طریق یا شده   پرچ نشده، داده 

 6   میلیمتر  203/ 2کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی  73061110

 ها ویژگی

 

 6   میلیمتر   406/ 4میلیمتر و حداکثر  203/ 2حداقل ـ ـ ـ با قطر خارجی  73061190

 6   ( Coatingـ ـ ـ اندود شده ) 73061910

 6   ـ ـ ـ سایر  73061990

 6   میلیمتر  203/ 2کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی  73062110

 6   میلیمتر   406/ 4میلیمتر و حداکثر  203/ 2حداقل ـ ـ ـ با قطر خارجی  73062190

 6   ـ ـ سایر  73062900

 6   متر و کمترها با قطر خارجی یک سانتی ـ ـ ـ لوله 73063010

 6   میلیمتر 203/ 2کمتر  از   میلیمتر و 10ها با قطر خارجی بیش از ـ ـ ـ لوله 73063020

لوله  73063090 سایر  ـ  ـ  خارجی ـ  قطر  با  حداکثر    203/ 2   ها  و    406/ 4میلیمتر 

 میلیمتر 

  6 

 6   میلیمتر  203/ 2کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی  73064010

 6   میلیمتر   406/ 4میلیمتر و حداکثر  203/ 2حداقل ـ ـ ـ با قطر خارجی  73064090

www.maghamico.com



   118  
 

  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 
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ه 
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 6   میلیمتر   203/ 2کمتر  از ـ ـ با قطر خارجی   73065010

 6   میلیمتر   406/ 4میلیمتر و حداکثر  203/ 2حداقل ـ ـ ـ با قطر خارجی  73065090

 6   میلیمتر    203/ 2کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی  73066110

 COI  6الزام ارائه  میلیمتر و باالتر   203/ 2 ـ ـ ـ با قطر خارجی  73066190

 6   میلیمتر    203/ 2کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی  73066910

 6   میلیمتر و باالتر   203/ 2 ـ ـ ـ با قطر خارجی  73066990

 6   میلیمتر    203/ 2کمتر  از ـ ـ ـ با قطر خارجی  73069010

 COI  6الزام ارائه  میلیمتر و باالتر   203/ 2 ـ ـ ـ با قطر خارجی  73069090

لوازم یا  اتصاالت لوله کشی مثال کوپلینگ زانویی مهره و ماسوله از چدن    269

 آهن یا از فوالد 

 اجباری نمی باشد. كوپلینگ حفاری مشمول استاندارد توضیح : 

 

 

 6   ـ از چدن غیر چکش خوار ـ 73071100

 ها ویژگی

 6   سایر   ـ ـ 73071900

 6   ( Flangeفالنج )ـ ـ  73072100

 6   شدهـ ـ زانویی و مهره و ماسوره حدیده  73072200

 6   ( Butt weldingـ ـ لوازم و اتصاالت برای جوشکاری لب به لب ) 73072300

 6   اندود شده    --- 73072910

 6   به استثناء کوپلینگ حفاریسایر  --- 73072990
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ه 

كاالی 
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 6   ( Flangeـ ـ فالنج ) 73079100

 6   (حدیده شده Sleeveـ ـ زانویی و مهره و ماسوره ) 73079200

 6   ( Butt weldingـ ـ لوازم و اتصاالت برای جوشکاری لب به لب ) 73079300

 6   ـ ـ سایر  73079900

باستثنای   270 فوالد  از  یا  آهن  چدن  از  آن  قطعات  و  اجزا  و  فلزی  اسکلت 

پیش ساخته شده شماره   های  ،    9406ساختمان  پروفیل   ، میله  ، صفحه 

در   استفاده  برای  شده  آماده   ، فوالد  از  یا  آهن   ، از چدن   ، همانند  و  لوله 

 ساختمان 

73083010 

 COI  6الزام ارائه  درب اتوماتیک طبقات آسانسور 

 ها ویژگی

باستثنای   271 فوالد  از  یا  آهن  چدن  از  آن  قطعات  و  اجزا  و  فلزی  اسکلت 

پیش ساخته شده شماره   های  ،    9406ساختمان  پروفیل   ، میله  ، صفحه 

برای   شده  آماده   ، فوالد  از  یا  آهن   ، از چدن   ، همانند  و  در  لوله  استفاده 

   ساختمان

73083090 

 *در و پنجره مقاوم در برابر حریق )ضد حریق( 

 

 COI  6الزام ارائه 

 مقاومت در برابر آتش

استثنای   272 به   ( مواد  گونه  هر  برای  همانند  ظروف  و  بشکه   ، منبع   ، مخزن 

گازهای فشرده یا مایع شده ( از چدن ، آهن یا از فوالد ، با گنجایش بیش  

لیتر ، بدون دستگاهای مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی    300از  

 یا پوشش عایق حرارت 

 

برای   همانند  ظروف  و  بشکه   ، منبع   ، استثنای مخزن  به   ( مواد  گونه  هر 

گازهای فشرده یا مایع شده ( از چدن ، آهن یا از فوالد ، با گنجایش بیش  

لیتر ، بدون دستگاهای مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی    300از  

 یا پوشش عایق حرارت 

 5   قوطی نوشابه و آبمیوهـ ـ ـ  73102110

 ها ویژگی

 5   کمپوت و کنسرو ـ ـ ـ قوطی  73102120

 5   *  قوطی کمپوت و کنسروقوطی نوشابه و آبمیوه، ـ ـ ـ  73102190

     

 5   *   قوطی کمپوت و کنسرو، قوطی نوشابه و آبمیوه،   قوطی اسپری ـ ـ ـ  73102990

 ها ویژگی COI  6الزام ارائه برای خودرو و جایگاه های سوخت فاقد درز     CNGمخزن ویژه گاز    ـ ـ ـ   73110010 شده  مایع یا فشرده  گازهای برای فوالدی یا آهنی چدنی، ظروف  273
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 بار  200جوشکاری با حداقل تحمل فشار 

 5   ـ ـ ـ قوطی اسپری 73110020

 6   سایر   ـ ـ ـ  73110090

  طناب   (Plaited band)باف،    گیس   نوار  کابل،   تابیده،طناب،  هم  به   مفتول   274

 .مصرف برق برای نشده  ،عایق فوالد یا آهن از اشیاءهمانند، و (Sling)بار 

 ) سیم بکسل ) طناب فوالدی((  

توضیح: با توجه به طوالنی بودن زمان آزمون کابل پیش تنیده پیشنهاد می  

 وارد گردد.  COIگردد با 

73121020 

 3قطر هر رشته  کابل پیش تنیده چند رشته به هم تابیده فوالدی به    ---

گالوانیزه    10تا   یا  پالستیکی  روکش  با  حتی  کالف،  صورت  به  میلیمتر 

 جهت استفاده در بتن 

 COI 6الزام ارائه  

 ها ویژگی
 6   های به هم تابیده، طناب و کابلـ ـ ـ سایر مفتول 73121090

 6   ـ سایر 73129000

 ها ویژگی 6     * زنجیر موتورسیکلت  --- 73151100 فوالدزنجیر و اجزا قطعات آن از چدن ، آهن یا از   275

 ها ویژگی 6   *زنجیر مانع لغزندگی خودرو  - 73152000 زنجیر و اجزا قطعات آن از چدن ، آهن یا از فوالد  276

آنهایی که   277 از  ، ) غیر  ، میخ دوپا  ، میخ مسمار  پونز   ، ، میخ سر پهن  میخ 

، باشند و    8305مشمول شماره   از فوالد  یا  ، آهن  از چدن  اشیای همانند 

 ختی دارای سر از مواد دیگر ، به استثنای آنها که سر مسی دارند

 6   *(Tackمیخ، میخ سرپهن )  73170000
 ها ویژگی

،  پیچ  مهره  مهره،  خور،  مهره  پیچ  پیچ،  278  قالب   (Coach Screw)بزرگ 

، ،    میخ  (Screw hook)پیچی  اشپیل  میخ   ، خار  اشیای پرچ  و  واشر 

از چدن، به حفاری  .فوالد  از  یا  آهن  همانند  : مهره های مربوط  توضیح 

 مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.

 

،  پیچ  مهره  مهره،  خور،  مهره  پیچ  پیچ،  قالب   (Coach Screw)بزرگ 

 6   ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل  73181110

 ها ویژگی

 6   ـ ـ ـ سایر  73181190

 6   ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل  73181210

 6   ـ ـ ـ سایر  73181290
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

، اشیای   میخ  (Screw hook)پیچی  و  واشر   ، اشپیل  میخ   ، خار  پرچ 

از چدن، به حفاری  .فوالد  از  یا  آهن  همانند  : مهره های مربوط  توضیح 

 مشمول استاندارد اجباری نمی باشند 

 

 

 

 

 

 

 

 6   استنلس استیل ـ ـ ـ از جنس  73181310

 6   ـ ـ ـ سایر  73181390

 6   ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل  73181410

 6   ـ ـ ـ سایر  73181490

 6   ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل  73181510

 6   ـ ـ ـ سایر  73181590

 6   ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل  73181610

 6   به استثناء مهره های حفاری هاسایر مهره ـ ـ ـ  73181690

 6   ـ ـ سایر  73181900

 6   میخ پرچ ـ ـ 73182300

 COI 6الزام ارائه   * فنرهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه  73201000 فنرهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه   279
 ها ویژگی

73209090 6 

  دیگ   دارای  که  آنهایی  جمله  از)    طبخ  اجاق  منقل،  فردار،  اجاق  بخاری،  280

  اجاق  پز   کباب  (Barbecue)کن،   بریان  ، (مرکزی باشند  حرارت  برای  فرعی

  همانند   غیربرقی  وسایل  و  (Plate-Warmer)  کن  گرم  خوراک  گازدستی،

 همچنین اجزا و قطعات آنها از چدن ، آهن یا از فوالد خانگی، مصارف با

با    ها  آن  ورود  و  بوده  انرژی  برچسب  برقی خانگی مشمول بخاری    - 

 6   ـ ـ ـ اجاق گاز فردار مبله 73211110

 6   توکار ـ ـ ـ اجاق گاز رومیزی  73211120 ها ویژگی

 6   ـ ـ ـ فر گازی توکار  73211130
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

   .باشد می ممنوع  B از  تر پایین گرید

دودكش دار و    گازسوز  وسایل پخت و پز گاز سوز خانگی و بخاری  -

انرژی    بدون برچسب  نصب  و  انرژی  مصرف  معیار  مشمول  دودكش 

 .می باشند

  دیگ   دارای  که  آنهایی  جمله  از)    طبخ  اجاق  منقل،  فردار،  اجاق  بخاری،

  اجاق  پز   کباب  (Barbecue)کن،   بریان  ، (مرکزی باشند  حرارت  برای  فرعی

  همانند   غیربرقی  وسایل  و  (Plate-Warmer)  کن  گرم  خوراک  گازدستی،

 همچنین اجزا و قطعات آنها از چدن ، آهن یا از فوالد خانگی، مصارف با

با    ها  آن  ورود  و  بوده  انرژی  برچسب  بخاری برقی خانگی مشمول   - 

   .باشد می ممنوع  B از  تر پایین گرید

دودكش دار و    گازسوز  وسایل پخت و پز گاز سوز خانگی و بخاری  -

انرژی    بدون برچسب  نصب  و  انرژی  مصرف  معیار  مشمول  دودكش 

 .می باشند

 6   ـ ـ ـ سایر  73211190

 6   ـ ـ با سوخت مایع 73211200

 6   * ( Solid fuelوسایل با سوخت جامد ) به استثناء ـ ـ سایر 73211900

 6   ـ ـ با سوخت گازی یا هم با گاز و هم با سایر سوختها 73218100

 6   ـ ـ با سوخت مایع 73218200

 آنها،  قطعات  و  اجزاء  و  غیربرقی،  کننده   گرم  با   مرکزی،  حرارت  برای  رادیاتور  281

  از)گرم    هوای  های  کننده   توزیع  و   هوا  کننده  گرم  ازفوالد،  یا  آهن  چدن،  از

تازه   توزیع  عمل  که  هایی  کننده   توزیع  جمله   انجام  نیز  را  مطبوع  یا  هوای 

غیربرقی،  گرم  با  ،(دهند  می محرک    موتور  یا  بادزن  یک  دارای  کننده 

(Ventilator)  موتوری،  دم  یا(Blower)  چدن،  از  آنها،  قطعات  اجزاء و   و  

 فوالد  از یا آهن

و   باشند  می  انرژی  برچسب  نصب  مشمول  فوالدی  )رادیاتورهای 

 امکان انجام آزمون آنها در داخل كشور وجود دارد ( 

 COI  6الزام ارائه  از چدن  ـ ـ 73221100

 ها ویژگی

 COI  6الزام ارائه  ـ ـ سایر  73221900

به    --- 73229010 حرارت  انتقال  آنها  در  که  تاب  گرما  های  دستگاه  قطعات  و  اجزا 

 روش تابش بوده و با سوخت گاز کار می کند .

 COI  6الزام ارائه 

 COI  6الزام ارائه  بخاری درجا مخصوص وسایل نقلیه -- 73229020

 COI  6الزام ارائه  سایر --- 73229090

اشیا سر میز ، اشیای آشپزخانه ، یا سایر اشیای خانه داری و اجزا و قطعات   282

آنها ، از چدن ، آهن یا از فوالد ، پشم آهن یا فوالد ، اسفنج ، قاب دستمال  
 ها ویژگی 6  ظروف غذاخوری و نوشیدنی،  ظروف مورد مصرف برای پخت و پز، قاشق و   73239190
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

صیقلی   و  کردن  پاک  برای   ، همانند  اشیا  و  دستکش  یا ،  ظروف  کردن 

 مصارف همانند از آهن یا از فوالد 
  6 *چنگال و کارد،  کتری رو گازی، دیگ زودپز     73239290

73239390 6 

73239490 6 

73239990 6 

 ها ویژگی 6   نزن ـ ظرفشویی و روشویی، از فوالد زنگ 73241000 لوازم بهداشتی  یاپاکیزگی و اجزا و قطعات آنها از چدن  ، آهن یا از فوالد  283

( یا مس ـ نیکل ـ روی )ورشو  Cupro-nickelـ ـ براساس مس ـ نیکل ) 74112200 مسی های لوله  284

Nickel-silver ) 

 ها ویژگی 6  

  عایق  برق  مصرف  برای  که  مس  از  همانند،  و  بافگیس  نوار  کابل،  طناب،  285

 .باشند نشده 

نوار گیس 74130000 کابل،  عایق طناب،  برق  برای مصرف  که  از مس  همانند،  و  باف 

 نشده باشند.

 ها ویژگی 6  

یم ) حتی چاپ شده یا ملصق بر روی کاغذ ، مقوا ،  وورق نوار نازک از آلومین   286

( به ضخامت حداکثر  مواد   از مواد همانند  تکیه گاه  یا روی   0.2پالستیک 

   میلیتر ) بدون احتساب تکیه گاه(

 

 

 

 

 

 

 و   مری  پلی  های  الیه  با  بندی   بسته  مخصوص  الیه  چند  های  لفاف 76071110

 :  *آلومینیومی 

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

  خوراکی مواد

 آب   بندی  بسته  جهت   آلومینیوم  الیه  با  پالستیکی  های  کیسه -

   میوه 

  برای   آلومینیوم  و   پلیمر  از  الیه  چند  انعطاف  قابل  های  کیسه -

   آسپتیک روش به غذایی مواد بندی بسته

 مواد  بندی  بسته  برای  آلومینیوم  الیه  با  شده   آماده   های  لفاف  -

  خوراکی

 بندی بسته برای آلومینیومی پلیمری الیه چند های تیوپ -

 با   الیه  چند  انعطاف  قابل  های  ،کیسه  زعفران  بندی  بسته  -

   آلومینیوم

  شده   داده   شکل  ظروف  در  موادخوراکی  بندی  بسته  انواع  -

  5 

 ها ویژگی

 

  

76071190 5 

76071910 5 

76071990 5 

76072000 5 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 آلومینیوم های ورق  و پلیمری مواد  از( استرال) 

 فویل آلومینیوم جهت بسته بندی مواد خوراکی  -

بسته بندی تک نفره    بسته بندی لفاف های چند الیه جهت -

 مواد غذایی)ساشه( 

آرایشی    تیوپ  - غذایی،  مصارف  برای  نرم  آلومینیومی  های 

 بهداشتی و مصارف صنعتی خاص

مواد  - بندی  بسته  جهت  آماده  های  فراورده  و  محصوالت 

 خوراکی و دارویی 

 کوپلینگ درپوش دار و کوپلینگ ثابت شیلنگ آتش نشانی   287

 

 COI  6الزام ارائه  * کوپلینگ درپوش دار و کوپلینگ ثابت شیلنگ آتش نشانی 76090000
 ها ویژگی

باستثنای   288 فوالد  از  یا  آلومینیوم  از  آن  قطعات  و  اجزا  و  فلزی  اسکلت 

پیش ساخته شده شماره   های  ،    9406ساختمان  پروفیل   ، میله  ، صفحه 

  لوله و همانند ، از آلومینیوم ، آماده شده برای استفاده در ساختمان

 *در و پنجره مقاوم در برابر حریق )ضد حریق(  76101000

 

 COI  6الزام ارئه 
 مقاومت دربرابر آتش

باستثنای   289 فوالد  از  یا  آلومینیوم  از  آن  قطعات  و  اجزا  و  فلزی  اسکلت 

پیش ساخته شده شماره   های  ،    9406ساختمان  پروفیل   ، میله  ، صفحه 

  لوله و همانند ، از آلومینیوم ، آماده شده برای استفاده در ساختمان

 COI  6الزام ارئه  * (Fire damper)دمپرهای آتش نشانی و دمپرهای ضد حریق  76109090
 ها ویژگی

ظروف    290  ، قوطی   ، پیت   ، بشکه   ، جمله  چلیک  از   (  ، آلومینیوم  از  همانند 

ظروف لوله سخت یا نرم ( برای هرگونه مواد ) به استثنای گازهای فشرده 

ا=لیتر /ف بدون دستگاهای   300شده یا مایع شده ( به گنجایش حداکثر  

 عایق حرارت مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی یا پوشش

 5   ی برای انواع نوشابه و نوشیدنی بدون درز آلومینیومـ ـ ـ قوطی  76129020

 5   ظروف بدون درز برای بسته بندی مواد غذایی ـ ـ ـ  76129030 ها ویژگی

 5   *  ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد غذاییـ ـ ـ  76129090

 ها ویژگی 5   سایر  ـ ـ ـ 76130090 .شده  مایع یا فشرده  گازهای برای آلومینیومی ظروف  291

اشیا سر میز ، اشیای آشپزخانه ، یا سایر اشیای خانه داری و اجزا و قطعات    292

آنها ، از آلومینیوم ، اسفنج ، قاب دستمال ، دستکش و اشیا همانند ، برای 

 مصرف انرژی  –ها ویژگی 6   رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی ـ ـ ـ 76151010
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

لوازم    ، آلومینیوم  از  همانند  یا مصارف  و صیقلی کردن ظروف  پاک کردن 

 ز آلومینیوم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزا و قطعات آنها ا

با پوشش نچسب ) ظروف آشپزخانه ای   76151090 آلومینیومی  ظروف آشپزخانه ای 

 *  ظروف مورد مصرف در پخت و پزتفلون( و 
  6 

 ها ویژگی

 ویزگی ها  6   درصد روی داشته باشند 99/ 99که از لحاظ وزن  79011100 روی به صورت کار نشده ، شمش    293

 ابزارهای دستی به شرح زیر :  294

بیل بیلچه کلنگ به هر شکل ، کج بیل باغبانی ، چنگک ، شن کش و گل  

تراش ، تبر و تیشه ، دهره و ابزارهای برنده همانند ، قیچی باغبانی از هر  

نوع ، داس و داسغاله ، یونجه بر و علف بر ، قیچی پرچین بر ، گوه ) قلم  

هیزم شکنی ( و ابزارهای دیگر برای کارهای کشاورزی ، باغبانی و گلکاری 

   یا جنگلداری

 6   و بیلچه بیل  - 82011000

 ها ویژگی

 ها ویژگی 6   *تیشه بنایی، تبر 82014000 تبر و تیشه بنایی  295

 6   ـ اره دستی 82021010 اره و تیغه اره از یا هر نوع   296
 ها ویژگی

 6   های مستقیم برای کارکردن روی فلزاتتیغه اره ـ ـ 82029100

297    ، ساب  چوب   ، انبردستسوهان  جمله  )از  گازانبر،  انبردست  برنده(،  های 

کن  مقاش   سوراخ  منگنه    ، بر  پیچ   ، بر  لوله   ، بری  فلز  ابزارهای قیچی  و 

  هماننددستی 

  ، ساب  چوب   ، انبردستسوهان  جمله  )از  گازانبر،  انبردست  برنده(،  های 

کن  مقاش   سوراخ  منگنه    ، بر  پیچ   ، بر  لوله   ، بری  فلز  ابزارهای قیچی  و 

  هماننددستی 

 6   *انواع سوهان و چوب ساب 82031000

 ها ویژگی
انبردست 82032000 جمله  )از  انبردست  ابزارهای  ـ  و  مقاش  گازانبر،  برنده(،  های 

 همانند 

  6 

 6   *  قیچی فلزبری 82033000

آچار   ولی  دینامومتریک  آچارهای  جمله  از)  آچاردستی  298   باستثنای 

(   Interchangeable spanner Socket)آچاربکس    ؛  (  قالویزکردن

 دسته  دارای حتی

 6   مجموعه آچار قفل بازکن  ـ ـ ـ 82041110
 ها ویژگی

 6   سایر   ـ ـ ـ 82041190
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 6   ـ ـ دارای دندانه متغیر 82041200

 6   ـ آچاربکس، حتی دارای دسته  82042000

مشمول شماره دیگر تعرفه دستی که در جای دیگر گفته نشده و    ابزارهای  299

نشده باشد ، چراغ لحیم کاری ، گیره قید و همانند ، غیر از آنهایی که لوازم 

یا اجزا و قطعات ماشین ابزارها یا ماشین های برش با فشار آب را تشکیل  

میدهند ، سندان ، کوره آهنگری قابل حمل ، چرخ تیز کنی پایه دار دستی 

 یا پایی 

 

 COI  6الزام ارائه  کردن یا قالویز کردنکردن، حدیده ابزار برای سوراخـ  82051000

 ها ویژگی

درودگری، - 82052000 زدا،  پوسته  سرگرد،  کش،  میخ  سرپهن،  مهندسی،  چکش 

 * سنگین فوالدی، آلومینیومی، مسی، الستیکی، چوبی و پتک فوالدی

  6 

 6   پیچ گوشتی با حسگر ولتاژ  ـ ـ ـ 82054010

 6   سایر  ـ ـ ـ 82054090

 6     *آچار آلن  82055900

 6   *گیره رومیزی –گیره لوله رومیزی  82057000

 ها ویژگی 6   جنگلداری های کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا ـ برای ماشین 82084000 ماشین ها یا برای وسایل مکانیکی برنده برای های تیغه و کارد  300

از    301 نشده  سوار   ، ابزارها  برای  همانند  اشیای  و  نوک   ، قلم   ، کوچک  صفحه 

 سرمت ها

 

 6   *قلم فوالدی، سنبه فوالدی و سنبه حکاکی 82090000
 ها ویژگی

تاشو   302 از جمله چاقوهای   ( دندانه  یابدون  با  برنده  تیغه های  با  کادر و چاقو 

 می شوند و تیغه آنها  8208آنهایی که مشمول شماره باغبانی غیر از 

   * قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی )با تیغه ثابت( سر میز و آشپزخانه ای 82111000

 

  6 

 6 82119100 ها ویژگی

82119290 6 

 ها ویژگی 6     (double edgeـ ـ ـ تیغ دولبه بدون دسته ) 82129010 سلمانی و خود تراش و تیغه آنها تیغ   303
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

قاشق چنگال مالقه کفگیر کفگیرک برای کیک کاردهای مخصوص ماهی یا    304

 کره قند گیر و اشیای همانند برای آشپزخانه یا سرمیز  

 6    * قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی )با تیغه ثابت( سر میز و آشپزخانه ای 82152000
 ها ویژگی

82159900 6 

که با کلید ، با رمز یا با برق باز و بسته می قفل مغزی و کلونی  قفل آویز ،    305

شود از فلزات معمولی ، چفت و بست ، دوره های چفت و بست دار ، دارای  

 قفل ، از فلزات معمولی ، کلید برای اشیا فوق از فلزات معمولی 

 COI  6الزام ارائه  آویز ـ قفل 83011000

 6   رودـ قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای وسایل نقلیه موتوری به کار می 83012000 ها ویژگی

 6   *قفل درب آسانسور ـ ـ ـ  83014090

 6   دارای روکش ـ ـ ـ  83071010 .ملحقات بدون یا با معمولی انحناء  از فلزات قابل های لوله  306

 6   سایر ـ ـ ـ  83071090 ها ویژگی

 6   ـ از سایر فلزات معمولی  83079000

چفت و بست ، دوره های چفت و بست دار ، سگک ، گل کمر ، قزنقفلی ،    307

قالب ، چنگک ، حلقه  ، منگنه پرچ ، و اشیای همانند ، از فلزات معمولی از  

نوعی که برای لبای و متفرقات لباس ، پایپوش ، جواهرات ، ساعت مچی ،  

محصوالت چرمی ، اشیای سفری یا زین و برگ سازی و یا کتاب ، سایبان ،  

از   چاکدار  یا  ای  لوله  های  پرچ  میخ   ، رود  می  کار  به  شده  ساخته  اشیای 

 فلزات معمولی ، منجوق و پولک از فلزات معمولی

 6   ای و چاکدار های لولهـ میخ پرچ 83082000

 ها ویژگی

اشیای همانند ، از فلزات معمولی یا مفتول ، میله ، لوله ، صفحه ، الکترود و    308

کننده   سیال  یا  کننده  پاک  مواد  از  شده  پر  یا  اندود   ، فلزی  کربورهای  از 

و   مفتول   ، فلزی  کربورهای  یا  فلز  رسوب  یا  ، جوشکاری  کاری  لحیم  برای 

میله ، از پودر به هم فشرده فلزات معمولی ، برای فلز نما کردن به وسیله  

 پاشیدن 

 

فلزات   83111000 از  الکتریکی،  قوس  با  جوشکاری  برای  اندودشده  الکترودهای  ـ 

 معمولی

  6 

 6   معمولی  های پرشده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزاتـ مفتول   83112000 ها ویژگی

کاری یا جوشکاری با  های اندودشده و مفتولهای پرشده، برای لحیم ـ میله 83113000

 شعله، از فلزات معمولی

  6 
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 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 
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ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 6   ـ سایر 83119000 

  حرارت   گرم  آب  های  دیگ  از  غیر)   بخارها  سایر  یا  آب  بخار   مولد  های  دیگ  309

؛  (   باشند  می  نیز   کم  فشار  با  آب  بخار  تولید  به   حال قادر  عین   در  که   مرکزی

 گرم  العاده  فوق آب مولد های دیگ

 اجباری استاندارد برچسب انرژی می باشد( )دیگ بخار مشمول مقررات اجرای 

 COI  6الزام ارائه  تن در ساعت 45ای با تولید بخار بیشتر از ـ ـ دیگهای بخار آب لوله  84021100

 ها ویژگی

 COI  6الزام ارائه  تن بخار در ساعت 45ای با تولید حداکثر ـ ـ دیگهای بخار آب لوله  84021200

 COI  6الزام ارائه  ( Hybridهای مولد بخار، همچنین دیگهای مختلط بخار )سایر دیگ ـ ـ  84021900

 COI  6الزام ارائه  العاده گرم ـ دیگهای مولد آب فوق 84022000

می    8402شماره    که مشمول  آنهایی  غیراز  مرکزی   حرارت  گرم  آب  دیگهای  310

 اجرای   مقررات  کیلو وات مشمول  70) دیگهای بخار با توان ورودی حداکثر    باشند.

 (  .باشد می انرژی برچسب استاندارد اجباری

 COI  6الزام ارائه  های آب گرمـ دیگ  84031000
 ها ویژگی

 دوار   یا تناوبی احتراقی  -ای  جرقه سوز درون پیستونی موتورهای  311

 سنگین خودروهای  دیزلی توضیح : از این تعرفه ها فقط موتورهای

 و معدنی ساختمانی، راهسازی، آالت ماشین و  سنگین نیمه و

تعیین نظر  از   دستورالعمل و سوخت مصرف  معیار كشاورزی 

مابقی   برچسب برای  و  باشند  می  اجباری  استاندارد  مشمول  انرژی 

 موتورها فقط آزمون توان انجام می شود.

 

مستعمل - اجباری مشمول موتورهای  استاندارد  نمی   رعایت 

 باشند.

 6   ـ ـ ـ دوزمانه  84073110

 مصرف انرژی -توان

 

 سایر --- 84073190

 6   ـ ـ ـ دوزمانه  84073210

 6   * چهارزمانهو  دوزمانه  --- 84073220

 6   سایر --- 84073290

 6   ـ ـ ـ دوزمانه  84073310

 6   سی سی گاز سوز  1000ظرفیت حداکثر  موتورهای پیستونی تناوبی با  84073320

 6   ـ ـ ـ سایر برای انواع موتور سیکلت  84073330
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طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 6   ـ ـ ـ دوگانه سوز )بنزین و گاز(  84073340

 6   ـ ـ ـ سایر  84073390

 6   ـ ـ ـ گازسوز و دوگانه سوز )بنزین و گاز(  84073410

 6   ـ ـ ـ سایر  84073490

 6   ـ سایر موتورها  84079000

 نیمه   و  دیزل  موتورهای)  احتراقی  –  تراکمی  سوز  درون  پیستونی  موتورهای  312

  (دیزل

 توضیح :

 آالت ماشین و سنگین نیمه و سنگین خودروهای دیزلی موتورهای

 مصرف معیار کشاورزی از نظر تعیین و معدنی ساختمانی، راهسازی،

 انرژی مشمول استاندارد اجباری می باشند. برچسب دستورالعمل و سوخت

نمی   رعایت استاندارد اجباری مشمول موتورهای مستعمل -

 باشند.

 شناورها کشتی،  دیزل موتورهای لکوموتیوها، دیزل موتورهای  -

ساکن مشمول استاندارد اجباری نمی   دیزل موتورهای و

 باشند.

 6   ـ ـ ـ گاز سوز )پایه گازسوز(  84082010

 مصرف انرژی -توان

 6   ـ ـ ـ سایر  84082090

 6   اسب بخار  150با قدرت تا  ـ سایر موتورها 84089010

 6   ـ ـ ـ سایر  84089090

که معلوم باشد منحصرا یا اساسا مربوط به موتورهای شماره   قطعاتی  و  اجزاء  313

 می باشد  8408یا  8407

 COI 6الزام ارائه   ـ ـ ـ کیت کامل گازسوز 84099110
 ها ویژگی

 COI 6الزام ارائه   ـ ـ ـ کیت کامل گازسوز 84099910

 ها ویژگی COI  6الزام ارائه  پمپ انژکتور موتورهای دیزلی و نیمه دیزلیـ ـ ـ  84133010 تلمبه برای آبگونها ، حتی دارای وسایل اندازه گیری ، باالبرهای آبگون  314
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 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

)پمپ انژکتور خودرو، پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز  

 (پمپ کولر آبیخودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلمبه برای آبگونها ، حتی دارای وسایل اندازه گیری ، باالبرهای آبگون

)پمپ انژکتور خودرو، پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز  

 (پمپ کولر آبییدرولیک فرمان خودرو، خودرو، پمپ ه

 COI  6الزام ارائه  پمپ سوخت خودروهای بنزینی انژکتوری  ـ ـ ـ 84133020

خودرو، پمپ  پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز  ـ ـ ـ 84133030

 * پمپ آب خودرو، هیدرولیک فرمان خودرو
 COIالزام ارائه 

)به استثناء پمپ آب  

 ( خودرو

 6 

84133090 6 

84136020 6 

84136030 6 

84136090 6 

 ایمنی الکتریکی –ها ویژگی 6    ـ ـ ـ پمپ کولر آبی 84137010

ـ  84137090 ـ  پمپ    ـ  خودرو،  ترمز  پمپ  خودرو،  روغن  پمپ  خودرو،  سوخت  پمپ 

 *شیر آتش نشانی هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ آب خودرو 

)به   COIالزام ارائه 

استثناء پمپ آب 

 ( خودرو

 6 
 ها ویژگی

 ایمنی الکتریکی و عملکردی 6   * الکتروپمپ آب خانگی 84138200

315    ، خال  یا  هوا  های  ،  تلمبه  ها  بادبزن  و  گازها  سایر  یا  هوا  کمپرسورهای 

 کالهک های تهویه یا تخلیه هوا توام با بادبزن حتی مجهز به فیلتر 

 یا   های تسویه  کالهک  ها،  بادزن  )انواع کمپرسور یخچال، هود آشپزخانه و 

 ( .فیلتر به مجهز  حتی بادزن با توام تخلیه هوا

 توضیحات :

کار می کنند(    R134aفقط کمپرسور های هرمتیک خانگی )که با گاز    -

ـ ـ ـ کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی )سازگار با الیه ازون( با قدرت   84143011

 1/ 35با ضریب کارایی حداقل   کیلووات(  0/ 75حداکثر یک اسب بخار )

 ها ویژگی COI  6الزام ارائه 

ـ ـ ـ کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی )سازگار با الیه ازون( با قدرت   84143019

 1/ 35با ضریب کارایی کمتر از  کیلووات(  0/ 75اسب بخار )حداکثر یک 

 COI  6الزام ارائه 
 ها ویژگی

) مطابق با موارد مندرج در  

 –توضیحات ایمنی الکتریکی  

با قدرت    ـ ـ ـ کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی )سازگار با الیه ازون( 84143020

 کیلووات(  0/ 75)بیش از یک اسب بخار 

 COI  6الزام ارائه 
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طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

  برچسب  مشمول   متر مکعب بر ساعت    3500تا    170و بادزن ها از ظرفیت  

 است   انرژی

 ممنوع می باشد Bورود بادزن های با گرید انرژی پایین تر از  -

کمپرسورهای هرمتیک خانگی از لحاظ ایمنی الکتریکی نیز مشمول می    -

 . باشند

 برچسب انرژی ( COI  6الزام ارائه  *غیر فریونیکمپرسورهای برودتی با گاز فریونی و   --- 84143090

بادزن  84145100 ـ  هواکشـ  سقفی،  دیواری،  زمینی،  رومیزی،  پشتهای  یا  های  بام 

 وات  125پنجره، توام شده با موتور برقی به قدرت حداکثر 

  7 

84145920 -- ( برقی  موتور  با  شده  توام  دیواری، بادزن  بادبزن  زمینی،  رومیزی،  های 

هواکش قدرت  های پشتسقفی،  به  برقی  موتور  با  شده  توام  پنجره،  یا  بام 

 * (وات 125حداکثر 

  7 

 dc   7 سایر بادبزن ها با جریان مستقیم-- 84145960

 ac   7وات جریان متناوب  125سایر بادبزن ها با قدرت حداکثر -- 84145970

 ایمنی الکتریکی - هاویژگی 7   هود آشپزخانه ـ  84146010

 ایمنی الکتریکی - هاویژگی 7   * هواساز خانگی  84148010

 و   موتوری  بادزن  یک  از  متشکل  مطبوع  تهویه  دستگاههای  و  ها  ماشین  316

  دستگاههایی   و  ها  ماشین  همچنین  و رطوبت،  حرارت  تغییر  مختص  وسایل

 نیست  تنظیم قابل جداگانه درجه رطوبت در آنها که

 توضیح :

کولر  های گازی که مشمول برچسب انرژی می باشند، ورود  -

از   تر  پایین  گرید  با  همچنین   Bآنها  باشد.  می  ممنوع 

نیز  گازی،  کولرهای  کلیه  برای  الکتریکی  ایمنی  استاندارد 

 اجباری می باشد.

تکه،   - دو  از  بیشتر  اسپیلیت  گازی  کولرهای  آزمون  امکان 

از   بیشتر  دار  کانال  گازی  کولرهای   8کولرهای  و  وات  کیلو 

 قابل حمل )غیر پنجره ای( در داخل کشور وجود ندارد.

ب - اسپیلت  واردات بخش  گازی  کولرهای  درونی  و بخش  یرونی 

برای کولر اسپلیت   ( Split Unit) جدا از همـ ـ ـ دستگاه تهویه مطبوع  84151010

 COIالزام ارائه 

 6 

  ایمنی الکتریکی - هاویژگی

 انرژی   مصرف -

برای دستگاه های   ـ ـ ـ سایر  84151090

هواساز الزام ارائه 

COI 

 COI 6الزام ارائه 

 COI  6الزام ارائه  دستگاه تهویه مطبوع جهت خودروهای سواری و وانت  --- 84152010

 COI  6الزام ارائه  سایر --- 84152090

توام شده با یک دستگاه مولد سرما و یک سوپاپ برای برگشت گردش      - 84158100

 سرما/گرما   ) تلمبه های قابل برگشت حرارتی (

  6 
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( حتی در صورت اظهار مجزا و منفک  CBUبه صورت کامل )

 آنها، مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری می باشد.

 و   موتوری  بادزن  یک  از  متشکل  مطبوع  تهویه  دستگاههای  و  ها  ماشین

  دستگاههایی   و  ها  ماشین  همچنین  و رطوبت،  حرارت  تغییر  مختص  وسایل

 نیست  تنظیم قابل جداگانه درجه رطوبت در آنها که

 توضیح :

کولر  های گازی که مشمول برچسب انرژی می باشند، ورود  -

از   تر  پایین  گرید  با  همچنین   Bآنها  باشد.  می  ممنوع 

نیز  گازی،  کولرهای  کلیه  برای  الکتریکی  ایمنی  استاندارد 

 اجباری می باشد.

تکه،   - دو  از  بیشتر  اسپیلیت  گازی  کولرهای  آزمون  امکان 

از   بیشتر  دار  کانال  گازی  کولرهای   8کولرهای  و  وات  کیلو 

 قابل حمل )غیر پنجره ای( در داخل کشور وجود ندارد.

ب بخش  صورت  واردات  به  اسپیلت  گازی  کولرهای  درونی  بخش  و  یرونی 

( رعایت  CBUکامل  آنها، مشمول  و منفک  اظهار مجزا  در صورت  ( حتی 

 مقررات استاندارد اجباری می باشد.

 6   دستگاه مولد سرما، توام شده با یک ـ ـ  سایر 84158200

 6   بدون دستگاه مولد سرما  -- 84158300

  - الکتریکی ایمنی -عملکرد 6   *قسمت داخلی یا  قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم  ـ 84159010

 انرژی مصرف

  - الکتریکی ایمنی -عملکرد 6   *قسمت داخلی و  قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم  ـ 84159020

 انرژی مصرف

 ایمنی الکتریکی  -عملکرد 6   فن کویل ـ ـ 84159070

 6   *قسمت داخلی و  قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم  ـ ـ 84159090

  - الکتریکی ایمنی -عملکرد

 انرژی مصرف

یوخت    گاز  یا  گردشده  جامد  سوخت   مایع،  سوخت  برای  کوره   های  مشعل   317

  ، مکانیکی  های  و همچنین شبکه   ) ها  پیش کوره   ( مکانیکی  های  رسانه 

 تخلیه کننده های مکانیکی خاکستر و وسایل همانند آنها 

 6   های کوره برای سوخت مایعـ مشعل 84161000

 ها ویژگی

 6   های مختلطـ سایر مشعلهای کوره، همچنین مشعل 84162000

 ها ویژگی COI  6الزام ارائه  پزیپزی یا بیسکویتـ تنورهای نانوایی، شیرینی 84172000 صنعتی یا آزمایشگاهی همچنین زباله سوزهای غیر برقیکوره ها و تنورها   318

یخچال ها ، فریزرها ، سایر تجهیزات سرد کننده یا منجمد کننده ، برقی یا   319

غیر برقی ، تلمبه های حرارتی غیر از ماشین ها و دستگاهای تهویه مطبوع 

انواع یخچال و فریزر    8415شماره   ها فقط   تعرفه  این شماره  از   : توضیح 

 و انواع چیلر  مشمول استاندارد اجباری می باشند خانگی

 -  ایمنی الکتریکی  - عملکرد 6   ـ یخچال فریزرهای مجهز به درهای خارجی جداگانه 84181010

 انرژی   مصرف
84181090 
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 كاالیی 
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 كشور ندارد 
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 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 

 -  ایمنی الکتریکی  - عملکرد 6   ـ نوع تراکمی ـ 84182100

 انرژی   مصرف

   ایمنی الکتریکی  - عملکرد 6   سایر ـ ـ  84182900

 6   لیتر  800ـ فریزر از نوع صندوقی، به گنجاش حداکثر   84183010

 -  ایمنی الکتریکی  - عملکرد

 انرژی   مصرف

84183090 

 6   لیتر  900ـ فریزر از نوع ایستاده به گنجایش حداکثر  84184010

84184090 

 6   *انواع یخچال و فریزر خانگی ـ 84185000

 ها ویژگی COI  6الزام ارائه  ـ ـ ـ انواع چیلرهای جذبی  84186910

 ها ویژگی COI  6الزام ارائه  چیلرهای تراکمی و مینی چیلر تراکمی --- 84186970

 ایمنی الکتریکی –ها ویژگی COI  6الزام ارائه  ـ ـ ـ سایر  84186990

ماشین آالت ، مجموعه ماشین آالت یا تجهیزات آزمایشگاهی ، حتی آنهایی   320

ادوات مشمول   به استثنا کورهها و فرها و سار   ( با برق گرم می شوند  که 

( برای عمل آوردن مواد با فرایندی که مستلزم تغییر درجه    8514شماره  

  ، کردن  گرم  قبیل  از  باشند  ،  حرارت  کردن  پاستوریزه   ، کردن  استرلیزه 

  ، دادن  بخار   ، کردن  تبخیر   ، کردن  ، خشک  دادن  قرار  بخار  فشار  تحت 

مورد  نوع  از  مجموعه  یا  آالت  ماشین  از  غیر   ، کردن  سرد  یا  کردن  غلیظ 

آبگرمکن  ، خانگی  مصارف  برای  غیر    استفاده   ، مخزنی  یا  زودجوش  های 

 برقی

گازی   جوش  زود  های  گرمکن  آب  یا  ا  –)  جراحی  طبی،  های  کننده  ستریلیزه 

 6   وگرمایشی( بهداشتی منظوره )آبگرم دو پکیجـ ـ ـ  84191110

 ها ویژگی

 6   ـ ـ ـ سایر  84191190

 6   خورشیدیآب گرم کن --- 84191200

 6   سایر  ـ ـ 84191900

 ایمنی الکتریکی – هاویژگی COI 9الزام ارائه   لیتر  24اتوکالو دندانپزشکی تا حجم  --- 84192010

www.maghamico.com



   134  
 

  ردیف 

 كاالیی 
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مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

برای تهیه کردن نوشیدنیهای گرم یا برای پختن ماشین آالت و ادوات    -آزمایشگاهی

 ( کن و آب سردکن توأمدستگاههای آبگرم  - و یا گرم کردن غذا

 گرمکن   ، آبمخزن دار  گازیآبگرمکن های  دار ،   مخزن  برقی  های  توضیح : آبگرمکن

با توان اسمی    گازی  جوش  زود  های )آبگرمکن فوری گازسوز( و پکیج های گازسوز 

 کیلووات مشمول معیار مصرف انرژی و نصب برچسب انرژی می باشند.  75حداکثر 

 COI 6الزام ارائه   سایر --- 84192090
 ها ویژگی

 7   کردن غذا ـ ـ برای تهیه کردن نوشیدنیهای گرم یا برای پختن و یا گرم  84198100

 ها ویژگی    کن و آب سردکن توأمـ ـ ـ دستگاههای آبگرم  84198910

گریز از مرکز ها، همچنین خشک کن های گریز از مرکز ، ماشین آالت و    321

 وسایل برای صافی گذراندن یا تصفیه کردن مایعات یا گازها 

 مبدل کاتالیست خودرو

 

 

 

مورد مصرف در    مرکز آزمایشگاهی ) سانتریفیوژ(دستگاههای گریز از  ـ ـ   84211910

 *پزشکی

 COI 9الزام ارائه  
 ایمنی الکتریکی

84211990 

 6   *خودرویی  سوزهای روغن یا مواد سوختی برای موتورهای درون صافی  84212300

 ها ویژگی

 6   * خودرویی  سوزهای هوای ورودی برای موتورهای درون صافی  84213100

 6   فیلترهای تصفیه دود اگزوز خودرو و موتورسیکلت به صورت کامل 84213910

 6   صورت کامل های دیزلی بهفیلترهای تصفیه دود اگزوز خودرو  84213920

 6   سایر 84213990

یا   ماشین  322 تمیز کردن  برای  دستگاهای  و  آالت  ماشین   ، های ظرف شویی 

برای   دستگاها  و  آالت  ماشین  پف  ظروف  سایر  یا  بطری  کردن  خشک 

یا برچسب زدن بطری ، ظروف فلزی استوانه   ، درزگیری  بستن   ، پرکردن 

ای ، قوطی ، کیسه یا سایر ظروف ، ماشین آالت و دستگاها برای درپوش 

، شیشه  بطری  ماشین    گذاشتن  ، سایر  همانند  لوله وظروف   ، دهان گشاد 

ماشین   )همچنین  کاال  کردن  لفاف  یا  بندی  بسته  برای  دستگاها  و  آالت 

آالت و دستگاها برای لفاف کردن با فرایند حرارتی( ماشین آالت و دستگاها 

 برای گاز دار کردن نوشابه

برای سنجش معیار    *  ز نوع خانگیا ظرفشویی های ماشین ـ ـ 84221100

مصرف آب الزام 

 COIارائه 

7 

برچسب   – ایمنی الکتریکی

 آب 

84221900 7 

  یا  گرم  سانتی  5  حساسیت  با  ترازوها  باستثنای)  توزین  ادوات  و  آالت  ماشین  323

کنند،    می  ر   کا  وزنه  با  که   کنترل  و  شمارش  های  ماشین  همچنین  ،(  کمتر

 ها ویژگی COI 6الزام ارائه   ـ ترازوی توزین اشخاص، همچنین ترازوی توزین نوزادان، ترازوهای خانگی  84231000
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ه 
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 ی
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 توزین های ماشین برای وزنه انواع

 

 

 

 

 

 

 

 

  یا  گرم  سانتی  5  حساسیت  با  ترازوها  باستثنای)  توزین  ادوات  و  آالت  ماشین

کنند،    می  ر   کا  وزنه  با  که   کنترل  و  شمارش  های  ماشین  همچنین  ،(  کمتر

 توزین های ماشین برای وزنه انواع

 COI 6الزام ارائه   ـ باسکول برای توزین استمراری کاال روی نقاله 84232000

کیسه 84233000 باسکول  و  ترازوها  و  ثابت  توزین  باسکول  کیلهـ  یا  گیری،  گیری 

 ( Hopper Scalesهمچنین ترازوهای قیفی شکل )

 COI 6الزام ارائه  

 COI 6الزام ارائه   کیلوگرم  30 ـ ـ با ظرفیت توزین حداکثر    84238100

 COI 6الزام ارائه   کیلوگرم به باال  500ـ ـ ـ باسکول الکترونیکی سیار با ظرفیت توزین  84238210

 COI 6الزام ارائه   کیلو گرم  500کیلوگرم تا کمتر از  30ادوات توزین با ظرفیت --- 84238220

 COI 6الزام ارائه   ـ ـ ـ سایر  84238290

 COI 6الزام ارائه   ـ ـ ـ سایر باسکولهای الکترونیکی سیار 84238910

 COI 6الزام ارائه   ـ ـ ـ سایر  84238990

 COI 6الزام ارائه   آالت و ادوات توزینـ ـ ـ قطعات ماشین 84239010

 COI 6الزام ارائه   نمایشگر مخصوص ترازو و باسکول --- 84239020

  COIالزام ارائه  سایر --- 84239090

وزنه های کالس 

E1 

 6 

برای    324  ) کنند  می  کار  دست  نیروی  با  که  آنهایی  حتی   ( مکانیکی  وسایل 

  ( ریز  ذرات  صورت  به  پاشیدن  و  پراکندن   ، مواد   (  sprayingافشاندن 

آبگون یا پودر  ، دستگاه های آتش نشان حتی پر شده ، پیستوله مخصوص  

پاشیدن به صورت ذرات ریز و وسایل همانند  ، ماشین های پاشنده فورانی 

 6   کپسولهای آتش نشانی  ـ  84241010

 ها ویژگی

 6   سایر- 84241090
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ه 
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 ی

 ها آزمون

 7   *دستگاه شستشوی خودرو از نوع خانگی 84242000 بخار یا ماسه و ماشین های پاشنده فورانی همانند .

 ایمنی الکتریکی

84243000 

 ماشین های پاشنده فورانی بخار 

 * بخارشوی خانگی 

  7 

 7   *دستگاه شستشوی خودرو از نوع خانگی 84248920

 *دستگاه شستشوی خودرو از نوع خانگی 84248930

اصول کلی و   –عملکردی  7   سمپاشهایی که به تراکتور متصل می شود -- 84244910

 عالئم ایمنی 

اصول کلی و   –عملکردی  7   سمپاش های شاسی بلند خودرو  -- 84248920

 عالئم ایمنی 

  از چرخهای  باالکشنده به غیر  چرخهای  باالکشنده و  دار  طناب  های  قرقره  325

 طناب . جکها چرخهای کشنده و های دار، چرخ  محفظه باالکشنده 

دنده، پولی و ترمز  ـ ـ ـ موتور گیربکس آسانسور شامل الکتروموتور، جعبه 84253110

 بر روی یک پایه مشترک 

 COI  6الزام ارائه 

 ها ویژگی
ـ    84253120 ـ  )  ـ  دنده  جعبه  بدون  محرکه  آسانسور Gearlessسیستم  برای   )

شامل الکتروموتور، پولی و ترمز و سیستم محرکه با مغناطیس دائم شامل  

 موتور با مغناطیس دائم، پولی و ترمز   

 COI  6الزام ارائه 

326    ، کابلی  های  جرثقیل  همچنین   ، چرثقیل   ، کشتی  یک  در  ها  جرثقیل 

شاسی  جرثقیل های شاسی دار متحرک ، جرثقیل های جا به جا کننده با  

 خورجینی ، و ارابه های کارگاهی مجهز به جرثقیل

مشمول  (ROUGH TERRAIN CRANE)  جرثقیل های کارگاهیتذکر :  

 /.رعایت مقررات استاندارد اجباری نمی باشند

 8   های الستیکیـ ـ با چرخ 84264100

 بازرسی فیزیکی –تایید نوع 

 ها ویژگی COI  6الزام ارائه  کامل  ـ ـ ـ آسانسور 84281010جا به جا کردن ، بار کردن یا  سایر ماشین آالت و دستگاه های بلند کردن ،    327
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 كشور ندارد 
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 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 تخلیه کردن

 (های متحرک و راهروهای متحرکپلکانکامل ،  آسانسور)

برقی   - آسانسورهای  فرمان  تابلوهای  ایمنی  مدار  باید   بردهای 

 باشند.دارای گواهی آزمون نوعی 

 COI  6الزام ارائه  های متحرک و راهروهای متحرکپلکانـ  84284000

های باالرو، سیم باالکشنده اسکی بازان، نقاله هوایی، صندلی کابل راهها، ـ   84286000

)از جمله   برای حمل مسافر  ریلی  های  نقاله  برای  های کشیدن  مکانیسم 

 تله کابین حمل مسافر( 

 COI  6الزام ارائه 

328    ، ،  بولدوزر  مکانیکی  بیل   ، اسکریپر   ، کننده  تسطیح   ، گریدر   ، انگلدوز 

و سفت کردن   کوبیدن  ماشین   ، دار  بیل  لودر   ، لودر   ، ماشین گودبرداری 

 زمین  و غلتک را سازی ، قادر به حرکت بدون نیروی محرکه خارجی

  ماشین آالت راه سازی ، معدنی و ساختمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    نو  ----  84291111

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تایید نوع 

 

 

 

 

 

   سال و کمتر 5مستعمل با سال ساخت  ---- 84291112

   سایر ---- 84291119

   نو  ----  84291121

   سال و کمتر 5مستعمل با سال ساخت  ---- 84291122

   سایر ---- 84291129

   سایر ) انگلدوزر (  --- 84291190

   سایر-- 84291900

   نو  ----  84292011

   سال و کمتر 5مستعمل با سال ساخت  ---- 84292012

   سایر ---- 84292019

   نو  ----  84292021

   سال و کمتر 5مستعمل با سال ساخت  ---- 84292022
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داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 
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 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 ادامه

  راه سازی ، معدنی و ساختمانیماشین آالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    سایر ---- 84292029

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تایید نوع 

   سایر ) تسطیح کننده (  --- 84292090

   اسکریپر - 84293000

 ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین -- 84294011

 نو --

  

   سال و کمتر 5مستعمل با سال ساخت  ---- 84294012

   سایر-- 84294019

   ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین - 84294090

   نو  ----  84295111

   سال و کمتر 5مستعمل با سال ساخت  ---- 84295112

   سایر ---- 84295119

   نو  ----  84295121

   سال و کمتر 5مستعمل با سال ساخت  ---- 84295122

   سایر ---- 84295129

   سایر  --- 84295190

   نو  ----  84295211
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 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 ادامه

  ماشین آالت راه سازی ، معدنی و ساختمانی

 

   سال و کمتر 5مستعمل با سال ساخت  ---- 84295212

   سایر ---- 84295219

   نو  ----  84295221

   سال و کمتر 5مستعمل با سال ساخت  ---- 84295222

   سایر ---- 84295229

   سایر  --- 84295290

   نو  ----  84295911

   سال و کمتر 5مستعمل با سال ساخت  ---- 84295912

   سایر ---- 84295919

   نو  ----  84295921

   سال و کمتر 5مستعمل با سال ساخت  ---- 84295929

   سایر ---- 84295929

   سایر  --- 84295990

یا   329 آالت  ماشین  به  که  باشند  می  مشخص  اساسا  یا  منحصرا  که  قطعاتی 

 می باشد . 8430لغایت  8425دستگاه های مشمول شماره 

 متحرک(  پلکان یا دار محفظه  کشنده  باال  آسانسور، به )قطعات مربوط

 COI  6الزام ارائه  انواع درب اتوماتیک آسانسور )درب کابین(ـ ـ ـ  84313110

 COI  6الزام ارائه  ـ ـ ـ انواع کابین و فریم کابین آسانسور 84313120 ها ویژگی

 COI  6الزام ارائه   * کابین تله کابین، پاراشوت، گاورنر، ضربه گیر و قفل درب آسانسور  ـ ـ   84313190
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 * درب لوالیی کابین آسانسور

ـ   84313900 آسانسورـ  درب  قفل  و  گیر  گاورنر، ضربه  پاراشوت،  کابین،  تله  ،    کابین 

 * درب لوالیی کابین آسانسور

 COI  6الزام ارائه 

 جنگل   یا  گلکاری  و  باغبانی  کشاورزی،  وسایل  و  دستگاهها  و  آالت  ماشین  330

زرع  کشت   یا  کردن  آماده   برای  داری   زمین   یا  چمن   برای  غلتک  زمین؛  و 

 ورزش

. 

 

 

 

 

 

 

 6   * گاو آهن )خیش( دارای موتور )از قبیل روتیواتور، تیلر ، کولتیواتور(  ـ   84321010

اصول و عالئم  -هاویژگی

 ایمنی 

84321020 6 

84321090 6 

 6   ـ ـ کلوخ شکن دیسکی 84322100

و جا به جا کردن بدون  خاک نشاء  کاشت مستقیم بذر،    دستگاههایـ ـ   84323110

 ، نشا کار برنج (NO- TILL) ورزی

  6 

 6   بذر کارهای کشت مستقیم  -- 84323120

 6   ـ ـ سایر  84323190

 6   ـ ـ سایر  84323900

 6   پخش کننده های فضوالت حیوانی ـ  84324100

 6   توزیع کننده های کود  84324200

 6   وسایل ـ سایر ماشین آالت، دستگاهها و  84328000

 6   * پره دیسک در ادوات کشاورزی از نوع مقعر و مسطح ـ  84329000
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

  

  محصوالت   کوبیدن  یا  برداشت  برای  وسایل  و  دستگاهها  آالت،  ماشین  331

یا  منگنه  همچنین  کشاورزی،  علف  ماشین  و  زنی  چمن  ماشین  علوفه؛  کاه 

  مرغ، تخم کردن بندی درجهیا  کردن جور کردن، پاک برای ها زنی؛ ماشین

شماره   و دستگاههای   آالت  ماشین  از  غیر  کشاورزی،  سایر محصوالت  یا  میوه 

8437    

 توضیح :

نیز   - ایمنی  عالئم  و  اصول  نظر  از  باید  کشاورزی  های  ماشین 

 بررسی گردد.

برداشت   - های  دستگاه  و  کشاورزی  های  کمباین  جهت 

در فصل غیر برداشت محصول  محصوالت کشاورزی و چاپر ها  

مبدا در  بازرسی  گواهی  باشدCOI)ارائه  می  الزامی  در    (  و 

محصول فصل   ارائه    برداشت  سازمان  این  گواهی  پیشنهاد 

مبدا در  از  COI)بازرسی  صورت  این  غیر  باشد.در  می   )

نمونه برداری در مزرعه آزمون های عملکردی و سایر  محموله  

 آزمونها انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 6   چرخدـ ـ دارای موتور، که آالت برش در یک سطح افقی می 84331100
اصول و عالئم   -ها ویژگی

 ایمنی 
 6   ـ ـ سایر  84331900

کردن روی سوارهای برش برای  زنی، همچنین میلههای علف ـ سایر ماشین 84332000

 تراکتور

  6 

 اصول و عالئم ایمنی -عملکرد 

 6   کردن علفـ سایر ماشین آالت و دستگاهها برای بریدن و خشک 84333000

 COI  8الزام ارائه  آوری و منگنه کردنـ منگنه کاه و علوفه، همچنین ماشین جمع 84334000

 8   بیشتر اسب بخار و  140ـ ـ ـ با قدرت  84335111

 8   اسب بخار  140ـ ـ ـ با قدرت کمتر از  84335119

 8   ـ ـ ـ کمباین برنج با چرخ شنی )زنجیری( با عمل برش و جداکردن دانه  84335120

 8   ـ ـ ـ کمباین مخصوص برداشت پنبه با مکانیزم مکش  84335130

 8   ـ ـ ـ سایر  84335190

 8   سایر ماشین آالت و دستگاهها برای کوبیدنـ ـ  84335200

چغندرقند 84335310 برداشت  مخصوص  کمباین  ـ  ـ   Suger Bee combineـ 

harvester 

  8 

سیب 84335320 برداشت  ویژه  کمباین  ـ  ـ   Potato combineزمینی  ـ 

harvester 

  8 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

  محصوالت   کوبیدن  یا  برداشت  برای  وسایل  و  دستگاهها  آالت،  ماشین

یا  منگنه  همچنین  کشاورزی،  علف  ماشین  و  زنی  چمن  ماشین  علوفه؛  کاه 

  مرغ، تخم کردن بندی یا درجه کردن جور کردن، پاک برای ها زنی؛ ماشین

شماره   و دستگاههای   آالت  ماشین  از  غیر  کشاورزی،  سایر محصوالت  یا  میوه 

8437    

 توضیح :

نیز   - ایمنی  عالئم  و  اصول  نظر  از  باید  کشاورزی  های  ماشین 

 بررسی گردد.

برداشت   - های  دستگاه  و  کشاورزی  های  کمباین  جهت 

در فصل غیر برداشت محصول  محصوالت کشاورزی و چاپر ها  

مبدا در  بازرسی  گواهی  باشدCOI)ارائه  می  الزامی  در    (  و 

محصول فصل   ارائه    برداشت  سازمان  این  گواهی  پیشنهاد 

مبدا در  از  COI)بازرسی  صورت  این  غیر  باشد.در  می   )

نمونه برداری در مزرعه آزمون های عملکردی و سایر  محموله  

 آزمونها انجام می شود

 8   ـ ـ ـ سایر  84335390

ای و  ای، ساقههای برداشت صیفی و سبزی از نوع برگی، غده ـ ـ ـ ماشین 84335910

 Vegetable harvester machineدار میوه 

  8 

 Chopper harvester   8ـ ـ ـ ماشین برداشت علوفه سبز )چاپر( خودرو  84335920

 Picker and husker   8ـ ـ ـ ماشین برداشت بالل  84335930

 Picker sheller   8ای( ای )ذرت دانهـ ـ ـ ماشین برداشت بالل دانه 84335940

 Pulse harvester   8ـ ـ ـ ماشین برداشت حبوبات  84335950

 8   ـ ـ ـ دستگاه برداشت خرما از نوع خودرو  84335960

 8   لرزاننده دهنده و ـ ـ ـ دستگاه برداشت از نوع تکان 84335970

 8   ماشین برداشت نیشکر  --- 84335980

 8   سایر--- 84335990

و    332 نشده  گفته  فصل  این  دیگر  جای  در  که  دستگاهایی  و  آالت  ماشین 

مشمول شماره های دیگر این فصل نباشد برای تهیه یا تولید صنعتی غذاها 

و   پپاالت  ماشین  از  غیر   ، ها  نوشابه  تهیه  یا  یا  استخراج  برای  دستگاهای 

   چربی یا روغن نباتی ثابت یا حیوانی

،    پزی، بیسکویت سازیهای نانوایی، نان شیرینیـ ماشین آالت و دستگاه  84381000

آالت،   ماشین   ، غیر مستقیم  با حرارت شعله  و شیرینی  نان  پخت  فرهای 

 *  وسایل و تجهیزات خط تولید نان های حجیم و نیمه حجیم

 COI  6الزام ارائه 

 ها ویژگی

مورد   چاپی  آالت  ماشین  333 اداری  کاربردی    بوسیله  چاپ  برای  استفاده   با 

سایر   8442ردیف  مشمول    چاپی  اجزای  سایر  و  سیلندرها  صفحات،  ، 

 نشده؛   یا  شده   توأمان  چه  فکس،  های  و ماشین  کپی  های  ماشین  چاپگرها،

گرفتن یا کردن، کپیهایی که دارای دو یا تعدادی کارکرد چاپ ـ ـ ماشین 84433100

داده  ماشین  به  اتصال  قابلیت  با  فکس،  شبکه ارسال  یا  اتوماتیک  پردازی 

(Networkباشند ) 

  مصرف -ایمنی الکتریکی   7  

 انرژی 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 .مربوطه و ملحقات قطعات

توضیح : از چاپگرها فقط چاپگرهای اداری ویژه چاپ بر روی کاغذ و یا مقوا  

 مشمول استاندارد اجباری می باشند.

 نیز باید انجام شود EMCجهت چاپگرهای اداری آزمونهای  

ـ چاپگر خطی سوزنی   84433210 ـ  با سرعت    132ـ  باال به کاغذ پیوست  به  ستونی 

 CPS 600باالی 

  7 

 7   ـ ـ ـ سایر  84433290

 7   ـ ـ  سایر 84433900

خانگی  رختشویی  های  ماشین  334 غیر  یا   خشک  تجهیزات  با   حتی  ،   خانگی 

 .کردن

و    خانگی  اتوماتیک  تمام  لباسشویی   ماشین بوده  انرژی  برچسب  مشمول 

 ممنوع می باشد. Bورود آنها با گرید پایین تر از 

 برای   آب  مصرف  برچسب  نصب  و  آب  مصرف  معیار  رعایت -

  ملی  بر اساس استاندارد  خانگی  برقی  لباسشویی  های  ماشین

 .الزامی می باشد 18614 شماره  به ایران

 COIالزام ارائه  *( خانگی رختشوییانواع ماشین لباسشویی ) 84501100

  مصرف معیار برای 

آب تا زمان تایید  

صالحیت حداقل دو  

آزمایشگاه در داخل 

 کشور

 7 

ایمنی   -ها ویژگی

انرژی    مصرف -الکتریکی  

 مصرف آب   –

 

84501210 7 

84501290 7 

84501900 7 

84502000 7 

 اتو پرس خانگی( کردن خانگی و  خشک های )ماشین  335

برای شستن ، پاک    8450ماشین آالت و دستگاها ) غیر از ماشین شماره  

  ، زدن  آهار    ، رنگ کردن   ، اتو کردن   ، ،  خشک کردن  ، چالندن  کردن 

پرداخت کردن ، اندودن ، یا آغشتن نخهای نسجی ، پارچه یا اشیای نسجی  

  آماده و مهیا و ماشین ها برای روکش دادن به منسوجات یا سایر تکیه گاه

هایی که برای تهیه کف پوش به کار می روند از قبیل لینولوم ، ماشین های 

 پیچیدن ، باز کردن ، تا کردن ، برش دادن ، کنگره دار کردن منسوجات  

: و    خانگی  اتوماتیک  تمام  لباسشویی  ماشینتوضیح  بوده  انرژی  برچسب  مشمول 

 ممنوع می باشد.  Bورود آنها با گرید پایین تر از 

 7   کیلوگرم شستنی خشک 10ـ ـ باظرفیت حداکثر  84512100

 ایمنی الکتریکی  

 7   * کردن خانگی  خشک های ماشین 84512900

 7   اتو پرس خانگی 84513010

84513020 

 

 

 اتو برقی خانگی دارای مولد بخار مجزا

، مبل   8440دوزندگی غیر از ماشین های دوخت اوراق مشمول ردیف  چرخ  336

، پایه و سرپوش که بویژه برای چرخ دوزندگس طراحی شده ، سوزن چرخ  

 ایمنی الکتریکی  7   * خانگی برقی ـ چرخ دوزندگی 84521000
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

  دوزندگی 

کائوچوی  ماشین ابزار برای کار کردن روی چوب ، چوب پنبه ، استخوان ،    337

 سفت ، مواد پالستیکی ، سخت یا مواد همانند 

 

 7   *دریل و پیچ گوشتی برقی دستی و  اره  برقی دستی ـ ـ  84659500

 ایمنی الکتریکی
84659600 

 با   شده   توأم  یا  هیدرولیک  پنوماتیک،  دست،  در  کارکردن  برای  ابزارها  338

 غیربرقی  یا موتوربرقی

 7   هر نوع دریل از  ـ ـ 84672100

ایمنی ) برای نوع برقی آزمون  

 ایمنی الکتریکی(
 7   * دستگاه شیارزن – هااره  ـ ـ 84672200

 7   زنی دستی مجهز به موتور برقی ـ ـ ـ دستگاه سنگ 84672920

قرائت   339 های  ماشین   ، آنها  واحدهای  و  پردازی  داده  خودکار  های  ماشین 

و  به صورت کد  داده  روی حامل  به  داده  انتقال  های  ماشین   ، مغناطیسی 

مشمول   و  نشده  گفته  دیگر  جای  در  که  ها  داده  این  بررسی  های  ماشین 

 شماره های دیگر نباشد . 

  ، تبلت   ، بوک  نوت  داده ماشین)مثال  خودکار  رایانه، پهای  شامل  ردازی 

و    مدار بسته، درایو، تلویزیون، دوربین  پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن

 ( به صورت یکپارچه DVDو  CDهای ضبط و پخش دستگاه 

 توضیح :

اداری مشمول استاندارد اجباری می   - از اسکنرها فقط اسکنر 

 باشد 

پرینتر داده   خودکار  هایماشین - رایانه،  شامل  ،  اداری  پردازی 

  نوت بوک ، تبلت ، چند کاره   ، فاکس،  ، فتوكپیاداری  اسکنر

 مانیتور مشمول رعایت معیار مصرف انرژی می باشند .و 

پرینتر، داده   خودکار  هایماشینجهت   - رایانه،  شامل  پردازی 

فاکس،فتوكپیتبلت،  اسکنر،   کاره  ،  چند   ، بوک  و    نوت 

 نیز باید انجام شود EMCمانیتور آزمونهای ایمنی الکتریکی و 

 7   به صورت کامل ( PCپردازی شخصی )های خودکار داده ـ ـ ـ ماشین 84713010

  مصرف-ایمنی الکتریکی

 انرژی 

EMC 

ماشین 84713020 ـ  ـ  داده ـ  خودکار  )های  شخصی  )PCپردازی  کیفی   )Note 

Book ) 

  7 

 7   اینچ  7با صفحه نمایش لمسی حداقل ( tablet PCرایانه لوحی )ـ ـ ـ  84713040

 7   سایر --- 84713090

 7   صورت کامل( بهPCپردازی شخصی )های خودکار داده ـ ـ ـ ماشین 84714110

 7   *صورت کامل( بهPCپردازی شخصی )های خودکار داده ـ ـ ـ ماشین 84714190

 7   صورت کامل( بهPCپردازی شخصی )های خودکار داده ـ ـ ـ ماشین 84714910

84714930 

پردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، فتوکپی،  های خودکار داده ـ ـ ـ ماشین

های ضبط و و دستگاه  مدار بسته، درایو، تلویزیون، دوربین فاکس، تلفن

 به صورت یکپارچه DVDو  CDپخش 

  7 
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

صرفا تبلت های غیر سیم کارت خور مشمول رعایت مقررات   -

 .  استاندارد اجباری از نظر مصرف انرژی می باشند

وارداتی منوط به اخذ فرایند تایید نوع می  ترخیص تبلت های   -

 باشد .

قرائت  های  ماشین   ، آنها  واحدهای  و  پردازی  داده  خودکار  های  ماشین 

و  به صورت کد  داده  روی حامل  به  داده  انتقال  های  ماشین   ، مغناطیسی 

مشمول   و  نشده  گفته  دیگر  جای  در  که  ها  داده  این  بررسی  های  ماشین 

 شماره های دیگر نباشد . 

 توضیح :

اداری مشمول استاندارد اجباری می   - از اسکنرها فقط اسکنر 

 باشد 

پرینتر داده   خودکار  هایماشین - رایانه،  شامل  ،  اداری  پردازی 

و    نوت بوک ، تبلت ، چند کاره   ، فاکس،  ، فتوکپیاداری  اسکنر

 مانیتور مشمول رعایت معیار مصرف انرژی می باشند .

شامداده   خودکار  هایماشینجهت   - پرینتر، پردازی  رایانه،  ل 

مانیتور و    نوت بوک ، چند کاره   فتوکپی، فاکس،تبلت،  اسکنر،  

 نیز باید انجام شود EMCآزمونهای ایمنی الکتریکی و 

تاریخ  - از  ارز  رمز  كاالی  انرزی  مصرف  معیار  آزمون 

 اجباری می باشد.  01/06/1401

 7   سایر   --- 84714990

  -  ایمنی الکتریکی 

EMC 

84715010 
( شامل کلیه واحدها و متفرعات  PCی کامپیوتر شخصی )ـ ـ ـ جعبه

 داخلی از جمله درایوها، بردها، حافظه و هارد و ...

  7 

84715020 

کامپیوتر   کامل  دستگاه  ـ  ـ  متفرعات    SERVERـ  و  واحدها  کلیه  شامل 

داخلی از جمله درایوها، بردها، حافظه، هارد و کارت شبکه بدون واحدهای 

  ورودی و خروجی

  7 

 7    ـ ـ ـ سایر 84715090

 7   ( Keyboardـ ـ ـ صفحه کلید ) 84716010

 7     (Mouseـ ـ ـ موشواره ) 84716020

 7   *  ، اسکنر اداری، صفحه کلید، موشواره اداری  پرینتر --- 84716090

 7   دیسک خوان نوری  84717010

84719020 
  مصرف  -ایمنی الکتریکی   7   دستگاهای استخراج رمز ارز)ماینر(--

 EMC  -انرژی  

چاپ    340 ماشین  تکثیر  ماشین  مثال   ( دفتری  دستگاهای  و  ها  ماشین  سایر 

 مسکوکات و...( آدرس شمردن یا بسته بندی کردن 

  مصرف  -ایمنی الکتریکی   7   های تکثیرـ ماشین 84721000

 EMC  -انرژی  
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

ستفاده با ماشین های ااجزا و قطعات و متفرعات فقط یا اساسا مناسب برای   341

 8472تا  8470ردیف 

 تغذیه(  منبع  بدون یا و با( Case)  کامپیوتر )جعبه

: آزمون   توضیح   ، باشد  تغذیه  منبع  با  کامپیوتر  جعبه  که  صورتی  در 

EMC  .نیز باید انجام گردد 

 ایمنی الکتریکی  7   ( با و یا بدون منبع تغذیهCaseـ ـ ـ جعبه کامپیوتر ) 84733010

 7   * فلش ، رم 84733060

 ایمنی الکتریکی  7   * فلش ، رم   ---- 84733090

این فصل  ماشین ها و    342 با کار خاص که در جای دیگر  دستگاهای مکانیکی 

 گفته نشده یا مشمول شماره های دیگر این فصل نباشد

دستگاهها محرک  طریق  از  هوا  کردن  خنک  برای  )   و   درب   های  تبخیر 

 اتوماتیک (

فوت مکعب در دقیقه    8000ـ ـ ـ کولرهای آبی خانگی با هوادهی حداکثر   84796010

(C.F.M)  * 

ایمنی   -ها ویژگی 6  

 انرژی   مصرف  -الکتریکی  

ایمنی   -ها ویژگی 6   ـ ـ ـ سایر  84796090

 الکتریکی 

 ایمنی الکتریکی  7   * محرک های درب اتوماتیک ـ ـ ـ  84798990

انواع شیر و وسایل همانند برای لوله ، دیگ آب گرم یا بخار ، منبع ، بشکه    343

شیرهای   همچنین   ، همانند  به  یا  شونده  کنترل  شیرهای  و  فشار  تقلیل 

 وسیله ترموستات

انواع  بخار،   یا  گرم  آب  دیگ  لوله،  برای  همانند  وسایل  و  شیر  )رگوالتور، 

و  تقلیل  شیرهای  همچنین  همانند،  یا  بشکه  منبع،   کنترل  شیرهای  فشار 

 ( .ترموستات وسیله   به شونده 

 

 توضیح: 

- ( منفصله  قطعات  ذیل CKDواردات  گاز   اجاق  شیرهای   )

های   و    84818037و    84818036،  84818035تعرفه 

مجاز   تولید کنندگان شیر اجاق گاز  فقط توسط    84819090

 6   ـ ـ ـ رگوالتور مخصوص سیلندرگاز مایع  84811010

 ها ویژگی

 6   ـ ـ ـ سایر  84811090

 ABS     6مدوالتور سیستم   --- 84812010

 6   سایر--- 84812090

 6   طرفه )غیر قابل برگشت( ـ شیر یک  84813000

 6   ـ شیر اطمینان یا فشار شکن 84814000

 برچسب آب  –ویژگی  6   ..حمام و دستشویی، پیسوار و ـ ـ ـ شیر آالت بهداشتی، شیر مخلوط 84818010
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 می باشد.

کشور  - داخل  در  آزمون  امکان  گازی  اطمینان  شیرهای  برای 

 وجود ندارد 

الکتریکی  - ایمنی  آزمون  انجام  برقی  شیر  خصوص  در 

 الزامی می باشد .

 

 

انواع شیر و وسایل همانند برای لوله ، دیگ آب گرم یا بخار ، منبع ، بشکه  

به   شونده  کنترل  شیرهای  و  فشار  تقلیل  شیرهای  همچنین   ، همانند  یا 

 وسیله ترموستات

انواع  بخار،   یا  گرم  آب  دیگ  لوله،  برای  همانند  وسایل  و  شیر  )رگوالتور، 

و  تقلیل  شیرهای  همچنین  همانند،  یا  بشکه  منبع،   کنترل  شیرهای  فشار 

 ( .ترموستات وسیله   به شونده 

 

 توضیح: 

- ( منفصله  قطعات  ذیل CKDواردات  گاز   اجاق  شیرهای   )

های   و    84818037و    84818036،  84818035تعرفه 

مجاز   تولید کنندگان شیر اجاق گاز  فقط توسط    84819090

 می باشد.

در   - آزمون  امکان  گازی  اطمینان  شیرهای  کشور برای  داخل 

 وجود ندارد 

 ایمنی الکتریکی الزامی می باشد   در خصوص شیر برقی انجام آزمون

 ها ویژگی

 6   اینچ( از جنس برنج لغایت سه gate valveـ ـ ـ شیر فلکه کشویی ) 84818015

 6   اینچ  2/ 5 تا( از جنس برنج  Ball valveـ ـ ـ شیر توپی ) 84818020

 6     مایع ـ ـ ـ شیر مخصوص سیلندر گاز 84818030

 6   ـ ـ ـ شیر مخصوص اجاق گاز  84818035

 6   )ترموکوپل دار( ـ ـ ـ شیر مخصوص اجاق گاز 84818036

 6   )ترموستاتیک( مخصوص اجاق گازـ ـ ـ شیر  84818037

 6   ـ ـ ـ شیر مخصوص بخاری گازی  84818040

 6   کن گازی، مخزنی، دیواری ـ ـ ـ شیر مخصوص آبگرم 84818045

 6   شیر کشویی  --- 84818060

 COI  6الزام ارائه  ـ ـ ـ ترموستات خودرو )شیر ترموستاتیک( 84818065

84818070 ( انژکتوری  خودروهای  ورودی  هوای  تنظیم  شیر  ـ  ـ   Digital Linerـ 

Actuator-Stepper Motor) 

 COI  6الزام ارائه 

و شیر قطع جریان گاز    شیر آتش نشانی،    ـ ـ ـ شیر مخصوص سیلندر گاز 84818090

 .*اضافی )فیوز گازی( برای نصب خانگی

 

  COIالزام ارائه 

برای شیر قطع  

جریان گاز اضافی و  

 شیر آتش نشانی

 6 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 ها ویژگی COI 6الزام ارائه   ـ ـ ـ مغزی برنجی شیر آالت بهداشتی  84819010

 ها ویژگی 6   *( شیرهای اجاق گاز  CKDقطعات منفصله ) --- 84819090

 خودرو بلبرینگ یا رولبرینگ )انواع بلبرینگ یا رولربیرینگ مورد مصرف در    344

 اینچ (  10بلبرینگ یا رولربیرینگ صنعتی با قطر داخلی تا و انواع 

 

 

 بلبرینگ یا رولبرینگ 

و انواع    )انواع بلبرینگ یا رولربیرینگ مورد مصرف در خودرو 

 اینچ 10بلبرینگ یا رولربیرینگ صنعتی با قطر داخلی تا 

84821000 
بلبرینگ یا رولربیرینگ صنعتی با  انواع بلبرینگ مورد مصرف در خودرو و ـ 

 * اینچ 10قطر داخلی تا 

  6 

 ها ویژگی

84822000 

رولربیرینگ همچنین  مخروطی،  رولبیرینگ  شده  ـ  جور  و  جفت  های 

مخروطی غلتک  و  و    مخروطی  خودرو  در  مصرف  یا انواع  مورد  بلبرینگ 

 *اینچ   10رولربیرینگ صنعتی با قطر داخلی تا 

  6 

84823000 
بلبرینگ انواع  مورد مصرف در خودرو    (Sphericalـ رولربیرینگ کروی )

    * اینچ 10یا رولربیرینگ صنعتی با قطر داخلی تا 

  6 

84824000 
بلبرینگ یا رولربیرینگ انواع  مورد مصرف در خودرو    ـ رولربیرینگ سوزنی

 *  اینچ 10صنعتی با قطر داخلی تا 

  6 

84825000 
بلبرینگ یا انواع  مورد مصرف در خودرو    ایهای استوانهـ سایر رولربیرینگ

   *  اینچ 10رولربیرینگ صنعتی با قطر داخلی تا 

  6 

84828000 
سایر، شده همچنین  ـ  توأم  رولربیرینگ  خودرو   بلبرینگ،  در  مصرف  مورد 

    * اینچ 10بلبرینگ یا رولربیرینگ صنعتی با قطر داخلی تا انواع 

  6 

345    ، دسته محور  و  نیرو  انتقال   ) لنگ  و میل  بادامک  از جمله میل  بازوهای) 

پوسته یاتاقان و یاتاقان ساده محور ، چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها ، 

پیچ ساچمه درا یا غلتک دار ، جعبه دنده یا سایر تغییر دهنده های سرعت  

، همچنین مبدل گشتاور  پیچشی چرخ لنگر و قرقره تسمه همچنین بلوک  

 قرقره کالچ و کوپلینگ های محور ) از جمله قفل گاردان (

84832000 

،  ـ    یاتاقان  شده پوسته  دررولربیرینگ    یا  بلبرینگ  با  توأم  مصرف   مورد 

    * اینچ 10بلبرینگ یا رولربیرینگ صنعتی با قطر داخلی تا انواع  خودرو
  6 

 ها ویژگی

 ها ویژگی 7   ولت  24و   12ـ ـ ـ الکتروموتورهای با جریان مستقیم  85011010 برق ژنراتورهای و موتورها  346
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

: توان   توضیح  با  الکتروموتورهای  برقی،  جارو  الکتروموتور  آزمون  امکان 

از   کمتر  پایین)مانند    10خروجی  توان  و  ولتاژ  میکروموتورهای  وات، 

مورد   نصویری(،  موتورهای  و  صوتی  وسایل  و  ها  بازی  اسباب  در  استفاده 

داخل کشور وجود  در  ژنراتور  و  پنکه سقفی  الکتروموتورهای  موتور،  استپ 

 ندارد.

 محرک های خودرویی مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد 

 

 

 

 

 

 

 7   ـ ـ ـ الکتروموتورهای جریان متناوب  85011020
 انرژی   مصرف  -ها ویژگی

 7   ـ ـ ـ سایر  85011090

85012000 ( سال  اونیور  موتورهای  مستقیم  Universalـ  و  متناوب  جریان  با   )

(AC/DC با قدرت بیشتر )  وات    37/ 5از 

  7 

 ها ویژگی

ـ   85013110 ـ  با جریان مستقیمـ  قدرت    24و    12   (DC)  الکتروموتورهای  تا  ولت 

 وات  200حداکثر 

  7 

 7   وات  200الکتروموتورهای پرنده های بدون سرنشین با قدرت بیش از  --- 85013120

 7   ـ ـ ـ سایر  85013190

 کیلو وات  75وات و حداکثر  750ـ ـ به قدرت بیشتر از  85013210

 الکتروموتورمخصوص پرنده های بدون  ------

  7 

85013290 

 7   ( Asynchronousـ ـ ـ الکتروموتور قفس سنجابی )اسنکرون  85014010
 انرژی   مصرف  -ها ویژگی

 7   ـ ـ ـ سایر  85014090

  مصرف انرژی  -ها ویژگی 7   ( Asynchronousـ ـ ـ الکتروموتور قفس سنجابی )اسنکرون  85015110

 7   ـ ـ ـ سایر  85015190 
 مصرف انرژی   -ها ویژگی

 7   ( Asynchronousـ ـ ـ الکتروموتور قفس سنجابی )اسنکرون  85015210

 مصرف انرژی   -ها ویژگی 7   ـ ـ ـ سایر  85015290 برق ژنراتورهای و موتورها  347
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

: آزمون    توضیح  توان امکان  با  الکتروموتورهای  برقی،  جارو  الکتروموتور 

از   کمتر  پایین)مانند    10خروجی  توان  و  ولتاژ  میکروموتورهای  وات، 

نصویری(،   و  صوتی  وسایل  و  ها  بازی  اسباب  در  استفاده  مورد  موتورهای 

داخل کشور وجود  در  ژنراتور  و  پنکه سقفی  الکتروموتورهای  موتور،  استپ 

 یی مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد محرک های خودرو ندارد.

 COI  7الزام ارائه  (KVAکیلوولت آمپر ) 75ـ ـ به قدرت حداکثر  85016100

 ها ویژگی

 ها ویژگی COI  7الزام ارائه  کیلو ولت آمپر  75ـ ـ به قدرت حداکثر  85021100 (Generating sets)مولدها  مجموعه  348

(  ها  کننده   مثالً، یکسو)  برقی  های استاتیک   مبدل  برقی،  ترانسفورماتورهای  349

 ها کننده  القا و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ القایی  85041010

 انرژی   مصرف  -ها ویژگی

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ الکترونیکی  85041020

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ سایر  85041090

 COI  7الزام ارائه  کیلو ولت آمپر  650ـ ـ به قدرت حداکثر  85042100

از   85042200 بیشتر  قدرت  به  ـ  و    650ـ  آمپر  ولت    10000حداکثر  کیلوولت  کیلو 

 آمپر

 COI  7الزام ارائه 

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ ترانسفورماتور جریان     85043110

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ ترانسفورماتور ولتاژ 85043120

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ سایر  85043190

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ ترانسفورماتور جریان 85043210

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ ترانسفورماتور ولتاژ 85043220

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ سایر  85043290
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

(  ها  کننده   مثالً، یکسو)  برقی  های استاتیک   مبدل  برقی،  ترانسفورماتورهای

 ها کننده  القا و

 

ایمنی   -ها ویژگی 7   ـ ـ ـ شارژر باطری  85044020

 EMC   -الکتریکی  

 led*   7درایو و   ـ ـ ـ منبع تغذیه رایانه 85044030
 مصرف -ایمنی و عملکرد 

ایمنی الکتریکی     -انرژی  

EMC 

برای منبع تغذیه   * ledدرایو و  منبع تغذیه سایر ـ ـ ـ  85044040

الزام ارائه  صنعتی 

COI 

 7 

ایمنی   -ها ویژگی COI  7الزام ارائه  U.P.Sـ ـ ـ انواع  85044060

 7   ـ ـ ـ سایر  EMC 85044090   -الکتریکی  

 قوه ها و باتری ها  350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوه  85061010 ـ  ـ  استوانهـ  )های  قلمی  سایزهای  به  شکل    AA/R6/UM3ای 

)قوه و باطری با بی    (  D/R20/um1(، بزرگ )C/R14/UM2متوسط )

 اکسید منگنز( 

  7 

 ایمنی و عملکرد

 7   ( AAA/LR03/AM4نیم قلمی ) قوه ـ ـ ـ  85061020

 7   ( Round Cellای )های دکمه ـ ـ ـ قوه  85061030

 7   ـ ـ ـ سایر  85061090

قوه  85063010 ـ  ـ  استوانهـ  )های  قلمی  سایزهای  به  شکل  (،  AA/R6/UM3ای 

 (D/R20/UM1( و بزرگ )C/R14/UM2متوسط )

  7 

 7   ( AAA/LR03/AM4قلمی )نیم  ـ ـ ـ قوه  85063020

 7   ( Round Cellای )های دکمه ـ ـ ـ قوه  85063030
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 )ادامه(

 قوه و باتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ادامه(

 7   ـ ـ ـ سایر  85063090

قوه  85064010 ـ  ـ  استوانهـ  )های  قلمی  سایزهای  به  شکل  (،  AA/R6/UM3ای 

 (D/R20/UM1( و بزرگ )C/R14/UM2متوسط )

  7 

 7   (AAA/LRO3/AM4های نیم قلمی )ـ ـ ـ قوه  85064020

 ایمنی و عملکرد

 7   ( Round Cellای )های دکمه ـ ـ ـ قوه  85064030

 7   ـ ـ ـ سایر  85064090

قوه  85065010 ـ  ـ  استوانهـ  )های  قلمی  سایزهای  به  شکل  (،  AA/R6/UM3ای 

 (D/R20/UM1( و بزرگ )C/R14/UM2متوسط )

  7 

 7   (AAA/LRO3/AM4های نیم قلمی )قوه ـ ـ ـ  85065020

 7   ( Round Cellای )های دکمه ـ ـ ـ قوه  85065030

 7   ـ ـ ـ سایر  85065090

قوه  85066010 ـ  ـ  استوانهـ  )های  قلمی  سایزهای  در  شکل  (،  AA/R6/UM3ای 

 (D/R20/UM1( و بزرگ )C/R14/UM2متوسط )

  7 

 7   (AAA/LRO3/AM4های نیم قلمی )قوه ـ ـ ـ  85066020

 7   ( Round Cellای )های دکمه ـ ـ ـ قوه  85066030

 7   ـ ـ ـ سایر  85066090

قوه  85068010 ـ  ـ  استوانهـ  )های  قلمی  سایزهای  در  شکل   AA/R6/UM3  ،)  7ای 

www.maghamico.com



   153  
 

  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی
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 (D/R20/UM1( و بزرگ )C/R14/UM2متوسط ) قوه و باتری

 7   (AAA/LRO3/AM4های نیم قلمی )قوه ـ ـ ـ  85068020

 7   ( Round Cellای )های دکمه ـ ـ ـ قوه  85068030

 7   ـ ـ ـ سایر  85068090

یا   351 مربع  شکل  به  حتی   ، آنها  های  کننده  جدا  شامل  برقی  های  انباره 

 مستطیل)انواع باتری(

نوع   تایید  گواهینامه  دریافت  به  ملزم  های خودرویی  از  باتری  قبل 

 ثبت سفارش می باشند

 

 

 

 

 COI 7الزام ارائه   ( Sealedـ ـ ـ از نوع سربسته ) 85071010
 ایمنی و عملکرد

 COI 7الزام ارائه   ـ ـ ـ سایر  85071090

 COI 7الزام ارائه   ( Sealedـ ـ ـ از نوع سربسته ) 85072010

 ایمنی و عملکرد

 COI 7الزام ارائه   ـ ـ ـ سایر  85072090

 COI 7الزام ارائه   ـ با نیکل ـ کادمیوم 85073000

 COI 7الزام ارائه   فلز هیدرات)باتری(  -نیکل ـ 85075000

85076010 
ـ ـ  از    ـ  باالتر  لیتیومی استوانه ای شکل  لیتیومی    2سل  آمپرساعت، سل 

 آمپر ساعت  2/ 5تخت باالتر از 

 COI 7الزام ارائه  

 COI 7الزام ارائه   سایر  ـ ـ ـ 85076090

 COI 7الزام ارائه   سایر انباره ها  ـ ـ ـ 85078000

قدرت   85081100 جاروهای مکنده   352 با  ـ  )  1500  حداکثرـ  یک کیسه خاکروبه  و  یا Dust bagوات   )

 لیتر  20 حداکثرمخزن دیگری با ظرفیت 

  7 
 مصرف -ایمنی الکتریکی
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 برقی خانگی ( )جاروهای

 برقی خانگی مشمول استاندارد اجباری می باشند فقط جاروهای توضیح :

 انرژی  7   سایر ـ ـ  85081900

 7   مکنده سایر جاروهای ـ  85086000

لوازم خانگی الکترومکانیکی ، با موتور الکتریکی تعبیه شده در دستگاه ، غیر    353

 8508از جاروهای برقی مشمول ردیف 

آسیاب و مخلوط کن های مواد خوراکی ، دستگاهای آبمیوه گیر و آب -- 85094000

 سبزی گیر 

  7 

ردیف  -- 85098010 ایمنی الکتریکی  مشمول  نبوالیزرهای  از  غیر  آلتراسونیک  بخور  دستگاهای 

90192010 

   

    سایر ـ ـ ـ  85098090

 7   ـ ریش تراش  85101000 توام شده با موتور برقی  های موزدایی دستگاه ، ماشین موزنی و ریش تراش  354

 7   ـ ـ ـ سایر  85102090 ایمنی الکتریکی 

 7   ـ دستگاههای موزدایی  85103000

 استفاده   مورد  نوع  از  انداختن  راه   به  یا کردن  روشن  برقی  ادوات  و  دستگاه ها   355

  مثالً، )  احتراقی   تراکمی  یا  احتراقی  ای  جرقه   درونسوز  موتورهای  برای

روشن روشن  کویل  ماگنتویی،  های  دینام  کردن،  ماگنتوهای    کردن،  های 

ژنراتورها  کن،  گرم  یا  زن  جرقه  های  شمع  ، ها    دینام  مثالً،)  استارتر موتور 

از  و  قطع  دستگاههای  و(  آلترناتورها   قبیل   این  با  استفاده   مورد  نوع  وصل 

 .موتورها

 

 

 

 8   زنجرقههای ـ شمع  85111000

 ها ویژگی

 COI  8الزام ارائه  کار و وانت   دلکو جهت خودروهای سواری، سواری ـ ـ ـ  85113010

 COI  8الزام ارائه  ـ ـ ـ دلکو جهت موتورسیکلت  85113020

 COI  8الزام ارائه  ـ ـ ـ سایر دلکوها  85113030

 8   های روشن کردنـ ـ ـ کوئل 85113090

 8   ـ ـ ـ استارتر و دینام جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت  85114010
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مینی 85114020 اتوبوس،  خودروهای  جهت  دینام  و  استارتر  ـ  ـ  کامیون،ـ     بوس، 

 * ، ماشین آالت کشاورزی  کامیونت

  8 

 8   ـ ـ ـ استارتر و دینام مخصوص موتورسیکلت  85114030

 8   ـ ـ ـ سایر  85114090

 COI  7الزام ارائه  ـ سایر ژنراتورها  85115000

  ،( 8539شماره  اشیاء باستثنای) دادن عالمت یا روشنایی برقی دستگاه های  356

مورد  از  بخار،  رافع  و  شیشه   کن   گرم  کن،  پاک  برف   برای  استفاده   انواع 

 .موتوری وسایل نقلیه یا پایی چرخهای

 

 

 

 

  ،( 8539شماره  اشیاء باستثنای) دادن عالمت یا روشنایی برقی دستگاه های

مورد  از  بخار،  رافع  و  شیشه   کن   گرم  کن،  پاک  برف   برای  استفاده   انواع 

 .موتوری وسایل نقلیه یا پایی چرخهای

دستگاهای روشنایی یا عالمت دادن بصری از نوع مورد استفاده برای  ـ ـ ـ   85121000

 دوچرخه

 COI  8الزام ارائه 

 ها ویژگی

 COI  8الزام ارائه  ـ ـ ـ جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت  85122010

 COI  8الزام ارائه  *  بوس، کامیون، کامیونتـ ـ ـ جهت خودروهای اتوبوس، مینی 85122020

 COI  8الزام ارائه  ـ ـ ـ جهت موتورسیکلت  85122030

 COI  8الزام ارائه  ـ ـ ـ سایر  85122090

 COI  8الزام ارائه  * ـ ـ ـ جهت خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت  85123010

 8   ـ ـ ـ سایر  85123090

 8   گرم کن شیشه و رافع بخار کن،ـ برف پاک 85124000

 COI 8الزام ارائه   ـ ـ ـ تیغه کامل برف پاک کن  85129010

 ها ویژگی 8   * تیغه برف پاک کن و مجموعه تیغه و بازوی برف باک کن --- 85129090
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برای  طراحی   (Portable)حمل  قابل  برقی  چراغ  357   منبع   با  کارکردن  شده 

باطری)  خود  همراه   نیروی   ادوات  از  غیر  ،(ماگنتو  انباره،  خشک،  مثالً، 

 8512شماره  مشمول روشنایی

 7   ـ چراغ 85131000
 ایمنی الکتریکی-هاویژگی

به   358 آنهایی که  آزمایشگاهی ) همچنین  یا  کوره ها و فرهای برقی ، صنعتی 

( سایر  کنند  الکتریک عمل می  دادن دی  از دست  از طریق  یا  القا  وسیله 

دستگاه های صنعتی یا آزمایشگاهی برای عمل آوردن مواد با گرما از طریق  

 دست دادن دی الکتریکالقایی یا از 

 COI 9الزام ارائه   کوره دندانسازی  - 85141910

 ایمنی الکتریکی

 حتی   جوشکاری،  یا  جوشکاری  زرد  کاری،  لحیم  دستگاه های  و  ها  ماشین  359

سایر    یا  لیزر  وسیله  به  ،(  برق  با   شده   گرم  جمله گاز  از)    برقی  برش،  به  قادر

 یا   مغناطیسی،  ضربان  اولتراسونیک، پرتوالکترونی،  فوتونی،  یا  نوری  پرتوهای

 فلزات یا   افشانی  داغ  برای  برقی  دستگاههای  و  ها  ؛ ماشین  پالسمایی  قوس

   ها سرمت

 

 

 

 حتی   جوشکاری،  یا  جوشکاری  زرد  کاری،  لحیم  دستگاه های  و  ها  ماشین

سایر    یا  لیزر  وسیله  به  ،(  برق  با   شده   گرم  جمله گاز  از)    برقی  برش،  به  قادر

 یا   مغناطیسی،  ضربان  اولتراسونیک، پرتوالکترونی،  فوتونی،  یا  نوری  پرتوهای

 فلزات یا   افشانی  داغ  برای  برقی  دستگاههای  و  ها  ؛ ماشین  پالسمایی  قوس

 ها سرمت

 7   کاری های لحیم ها و طپانچههویه ـ ـ  85151100

 ایمنی الکتریکی 

 

 

 

 ایمنی الکتریکی  

 7   ماشین جوش کاری زیرپودری ـ ـ ـ  85153110

 7   (TIGاثر )کاری الکترود تنگستن با گاز بیـ ـ ـ ماشین جوش 85153120

 7   کاری پالسما ـ ـ ـ ماشین جوش 85153130

 7   ـ ـ ـ سایر  85153190

 7   *  اینورتر کاریماشین جوش ـ ـ 85153900

 7   کاری القایی جوشـ ـ ـ ماشین  85158010

 7   دستگاه جوش لیزری با پرتو نوری --- 85158020

 7   ـ ـ ـ سایر  85158090

دستگاه   برقی؛  ور  غوطه  های  کن  گرم  و  برقی  مخزنی  یا   فوری  های  آبگرمکن  360

  کردن زمین؛   گرم  برقی  دستگاههای  و   اماکن  فضای  گرم کردن   برقی  های

  گرم   مو،   فرزن   کن،   خشک   مثالً، مو)  مو   آرایش  برای  الکتروترمیک   دستگاه 

دستگاه های    سایر  برقی؛  اتوی  کن؛  خشک  دست  و  (  فرزنی  انبرکی  های  کن

 7   خانگی ـ ـ ـ دستگاههای آبگرمکن و آب سردکن توام  85161010
 ایمنی الکتریکی 

 7   ـ ـ ـ سایر  85161090
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  از  غیر   الکتریکی،  کننده   مقاومتهای گرم  خانگی،  مصارف  برای  الکتروترمیک

شماره    که  آنهایی شوند.  8545مشمول  :  می  برقی  توضیح  های  آبگرمکن 

با  مخزن   انرژی بوده و ورود آن ها  اتوی برقی و سماور برقی مشمول برچسب  دار ، 

 ممنوع می باشد.  B گرید پایین تر از

 

 

 

 

 

 

 7   مخزنیکننده ـ ـ رادیاتورهای گرم  85162100

سایر 85162900 ـ  انرژی  ـ  برچسب  برقی مشمول  بخاری  تعرفه  ردیف  این  از   (

 می باشد.( 

  7 

 7   کن ـ ـ مو خشک 85163100

 7   ـ ـ سایر دستگاههای آرایش مو  85163200

 7   کردن دستـ ـ دستگاههای خشک  85163300

 مصرف -  ایمنی الکتریکی 7   برقیـ ـ ـ  اتوی  85164000

 انرژی 

      

 EMC  - ایمنی الکتریکی 7   ( میکروویو Ovenـ فر ) 85165000

اجاقها، حلقه 85166000  Boilingآوردن آب )های جوشـ سایر فرها، خوراک پزها، 

Ringها دهنده (، کباب پزها و تفت 

  7 

 ایمنی الکتریکی 

ـ   85167100 چای ـ  یا  قهوه  کردن  درست  تنها  دستگاههای  تعرفه  این  از   (

 سماور برقی مشمول برچسب انرژی می باشد( 

  7 

 7   ( Toastersـ ـ دستگاه برشته کردن نان ) 85167200

 7   ـ ـ سایر  85167900

 7   ـ ـ ـ سایر  85168090
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محفظه آن ، هدفون و  میکروفن و پایه آن ، بلندگو ، تعبیه شده یا نشده در    361

یک  بر  مستمل  هایی  مجموعه  و  میکروفن  با  شده  توام  حتی  گوشی 

میکروفن و یا چند بلندگو ، تقویت کننده های برقی فرکانس قابل شنوایی ،  

 دستگاه های الکتریکی تقویت صدا

 

 

 7   تک بلندگو، تعبیه شده یا نشده در محفظه آن ـ ـ 85182100

سازگاری   –ایمنی  –ها ویژگی

 الکترومغناطیسی 

 7   چند بلندگو، تعبیه شده یا نشده در محفظه آن ـ ـ 85182200

 7   ـ ـ ـ انواع بلندگوی خودرو 85182910

 7   مجموعه سینمای خانوادگی ـ ـ ـ  85182920

 7   بلندگوها به صورت چند پارچه  ـ ـ 85182930

 7   آمپلی فایر-- 85185000

  –ایمنی الکتریکی   - هاویژگی 7   ( Answering machinesتلفن ) گیرپیامهای ـ ماشین 85195000 دستگاه های ضبط یا بازتولید صوت  362

EMC  

85198900 Mp4 player *   7  ایمنی الکتریکی 

 7   از نوع نوار  مغناطیسی  85211000 ئو، حتی توام شده با یک ویدئو تیونر یدیا پخش و  ضبط دستگاه های  363
  –ایمنی الکتریکی   - هاویژگی

EMC 
85219090 

تیونر     ئو، حتی توام شده با یک ویدئویدیا پخش و ضبط سایر )دستگاههای

(DVR ) )* 
  7 

364    ، ها  ، دیسک  جامد   حالت  به  ناپایدار  غیر  سازی  ذخیره  وسایل   ، نوارها 

کارتهای هوشمند و سایر رسانه ها جهت ضبت کردن صوت یا سایر پدیده 

ها ، خواه ضبط شده شده یا نشده ، شامل نسخه های مادر و نسخه های 

اصلی نوار یا صفحه های گرامافون ، برای تولید دیسک ها ، لیکن به اثتثنای  

 37مشمول فصل   محصوالت

85235100 

  

 * فلش ، رم

  7 

 ایمنی الکتریکی 

  –ایمنی الکتریکی   - هاویژگی 7   *  (DVR)ویدیویی   ضبط دستگاههای دوربین مدار بسته و ـ 85258100دستگاه های فرستنده یا تلوزیون ، چه با دستگاه گیرنده ، دستگاه ضبط  یا    365
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 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

  ، تلوزیونی  های  دوربین   ، باشند  نشده  یا  شده  یکپارچه  صوت  تولید  باز 

 دوربین های دیجیتال و دوربین های ضبط ویدئویی 

 

85258200 EMC 

85258300 

85258910 

  –ایمنی الکتریکی   - هاویژگی 7   85258990

EMC 

 بازتولید   یا  ضبط  دستگاه   با  خواه   رادیویی،  پخش  برای  گیرنده   دستگاه های  366

 باشند یا نشده  شده  توأمان محفظه واحد در یک ساعت، یک یا صوت

 

 

 

 

ضبط   85271310 دارای  رادیویی  پخش  دستگاه  ـ  ـ  با    یاـ  دیجیتالی  صوت  پخش 

 کیلوگرم  2از نوع پرتابل به وزن کمتر از  و غیره  MP3قابلیتهای 

  7 

  –ایمنی الکتریکی   - هاویژگی

EMC 

 7   سایر ـ ـ ـ  85271390

 7   ـ ـ سایر  85271900

 7   توأمان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت ـ ـ 85272100

 7   ـ ـ سایر  85272900

 7   ـ ـ توأمان شده با دستگاه ضبط یا بازتولید صوت 85279100

 ها ویژگی
یا   85279200 دستگاه ضبط  با  نشده  توأمان  ـ  با  ـ  شده  توأمان  لیکن  بازتولید صوت 

 ساعت

  7 

 7   ـ ـ سایر  85279900

 تلویزیونی؛  گیرنده   دستگاه   با  نشده   یکپارچه  پروژکتورها،  و  مانیتورها     367

خواه   برای  گیرنده   دستگاه    یا   رادیویی  پخش  های  گیرنده   با  تلویزیون، 

 نشده باشند  یا شده  یکپارچه صوت یا ویدئو بازتولید ضبط یا دستگاه 

 مصرف -الکتریکی ایمنی 7   اینچ  19لغایت  CRT  14 ـ ـ ـ مانیتور با صفحه نمایش 85284210

 7   ـ ـ ـ سایر  EMC 85284290  -انرژی  
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قابلیت آزمون  
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مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دستگاه   تلویزیونی؛  گیرنده   دستگاه   با  نشده   یکپارچه  پروژکتورها،  و  مانیتورها

ضبط   دستگاه   یا  رادیویی  پخش  های  گیرنده   با  تلویزیون، خواه   برای  گیرنده 

 نشده باشند یا شده  یکپارچه صوت یا ویدئو بازتولید یا

 

 7   اینچ  24لغایت  L.C.D 14 نمایش کریستال مایع ـ ـ ـ مانیتور با صفحه 85285210

 7   ـ ـ ـ سایر  85285290

 7   ـ ـ سایر  85285900

با قابلیت اتصال مستقیم و طراحی شده برای استفاده با یک ماشین    ـ ـ   85286200

 8471خودکار داده پردازی شماره 

  7 
 ایمنی الکتریکی  -عملکرد

EMC 85286900  7   سایر ـ ـ 

 7   انواع گیرنده تلویزیونی دیجیتال ـ ـ ـ  85287110

 ایمنی الکتریکی 

EMC 

 7   ( IP TVویدیوئی ) –گیرنده تلویزیونی   ـ ـ ـ 85287120

 7   سایر ـ ـ ـ  85287190

 نوع بازی از و ویدئو پخش دستگاه  با شده  توام حتی تلویزیون گیرنده   ـ ـ ـ  85287210

  نقلیه وسایل سقف یا صندلی روی بر نصب قابل

  7 

 7   سایر ـ ـ ـ  85287290

 7   ـ ـ سایر، سیاه و سفید   85287300

دستگاه های برقی عالمت دادن بصری )مثال زنگ ، آژیر ، تابلوهای شاخص،   368

مشمول  که  آنهایی  از  غیر  سوزی(  آتش  یا  دزدی  دهنده  خبر  دستگاهای 

 باشند  8530یا  8512شماره 

برای دستگاه های   سوزی و دستگاههای همانند ـ دستگاههای خبردهنده دزدی یا آتش  85311000

خبر دهنده دزدی  

   COIالزام ارائه 

 7 
 ها ویژگی

هرتز با   60یا    50های ثابت طراحی شده برای استفاده در مدارهای  ـ خازن  85321000 خازن های برقی ، ثابت ، متغیر یا قابل تنظیم  369

از   کمتر  که  واکنشی  قدرت  تحمل  )  0/ 5ظرفیت  آمپر  ولت  (  Kvarکیلو 

 ها ویژگی COI  7الزام ارائه 
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 
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داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 های قدرت( نباشد )خازنراکتیو  

 COI  7الزام ارائه  *  انواع خازن اصالح ضریب قدرت 85322590

85322900 7 

85323000 7 

 یا   برقی،  مدارهای  حفاظت  یا  تغییر   و  وصل  و  قطع  برای  برقی  دستگاه های  370

  گیر،  فیوز، برق  کلید، مثالً،) برقی مدارهای در یا با مدارها ارتباط ایجاد برای

ناگهانی  مسدودکننده   ولتاژ،  محدودکننده    های   شاخه  دو  ولتاژ،  افزایش 

برای    تقسیم  ( جعبهConnectors)ها    دهنده   سایر اتصال  و  Plugs اتصال

 ولت . 1000 از بیشتر ولتاژ 

 توضیح : امکان آزمون برق گیر در داخل كشور وجود ندارد  

 یا   برقی،  مدارهای  حفاظت  یا  تغییر   و  وصل  و  قطع  برای  برقی  دستگاه های

  گیر،  فیوز، برق  کلید، مثالً،) برقی مدارهای در یا با مدارها ارتباط ایجاد برای

ناگهانی  مسدودکننده   ولتاژ،  محدودکننده    های   شاخه  دو  ولتاژ،  افزایش 

برای    تقسیم  ( جعبهConnectors)ها    دهنده   سایر اتصال  و  Plugs اتصال

 ولت . 1000 از بیشتر ولتاژ 

 توضیح : امکان آزمون برق گیر در داخل كشور وجود ندارد  

 COI  7الزام ارائه  ـ فیوز 85351000

 ایمنی الکتریکی  -عملکرد

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ سایر  85352190

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ سایر  85352990

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ سایر  85353090

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ سایر  85354090

 COI  7الزام ارائه  اینتراپتور خالـ  85359010

 COI  7الزام ارائه  سایر-- 35909058

یا    371 محافظ  الکتریکی  مدارهای  یا  سوئیچینگ  برای  الکتریکی  های  دستگاه 

اتصاالت به یا در مدارهای الکتریکی ) برای مثال سوئیچ ، رله  برای برقراری  

ها ، فیوز ها ، محدود کننده های تغییرات جریان یا ولتاژ ، دو شاخه های 

اتصال ، سوکت ها ، سرپیچ ها و سایر اتصال دهنده ها ، جعبه های تقسیم(،  

نوری ولت ، اتصال دهنده ها برای فیبر های    1000برای ولتاژی نه بیش از  

)انواع کلید، پریز، چند شاخه و سرپیچ    ، کابل ها یا کالف های فیبر نوری

 برقی ( 

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ چاقویی  85361010

 ایمنی الکتریکی  -عملکرد

 COI  7الزام ارائه  ایـ ـ ـ استوانه 85361020

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ فشنگی 85361030

 COI  7الزام ارائه  ولت  24حرارتی مخصوص خودرو حداکثر  فیوز  --- 85361050

www.maghamico.com



   162  
 

  ردیف 

 كاالیی 
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 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 توضیح : امکان آزمون برق گیر در داخل كشور وجود ندارد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ادامه(

یا   محافظ  الکتریکی  مدارهای  یا  سوئیچینگ  برای  الکتریکی  های  دستگاه 

مدارهای الکتریکی ) برای مثال سوئیچ ، رله  برای برقراری اتصاالت به یا در  

ها ، فیوز ها ، محدود کننده های تغییرات جریان یا ولتاژ ، دو شاخه های 

اتصال ، سوکت ها ، سرپیچ ها و سایر اتصال دهنده ها ، جعبه های تقسیم(،  

ولت ، اتصال دهنده ها برای فیبر های نوری   1000برای ولتاژی نه بیش از  

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ سایر  85361090

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ کلیدهای اتوماتیک  85362010

 COI 7الزام ارائه  COIالزام ارائه  ـ ـ ـ کلیدهای مینیاتوری  85362020

 COI  7الزام ارائه  حفاظت جانـ ـ ـ کلیدهای  85362030

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ کلیدهای حفاظت موتوری 85362040

الزام  برای کنناکتور  ـ ـ ـ سایر  85362090

 COIارائه 

 COI 7الزام ارائه 

 7   ـ ـ ـ کلیدهای قطع و وصل غیراتوماتیک یک طرفه 85363010

 7   کلید قطع و وصل دوطرفه  ـ ـ ـ 85363020

برای کلیدهای   ـ ـ ـ سایر  85363090

حفاظت جان الزام  

 COIارائه 

 7 

 ایمنی الکتریکی  -عملکرد

 7   ـ ـ ـ کلید گردان 85365010

 7   ـ ـ ـ کلید روشنایی  85365020

 7   ـ ـ ـ استارتر مهتابی 85365030

 7   ( Push buttom Switchفشاری )ـ ـ ـ کلید  85365040
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 کالف های فیبر نوری ، کابل ها یا

 توضیح : امکان آزمون برق گیر در داخل كشور وجود ندارد  

 

برای سوئیچ استپ   ـ ـ ـ سایر  85365090

الزام ارائه  ترمز 

COI 

 7 

برای نگهدارنده  ـ ـ سرپیچ المپ  85366100

المپ فلورسنت  

 COIالزام ارائه 

 7 

 7   ـ ـ ـ سایر  85366990
 ایمنی الکتریکی  -عملکرد

 7   ـ ـ ـ با سداکت 85369020

تابلو ، پانل ، کنسول ، میز ، کابینت و سایر تکیه گاه ها ، مجهز به دو یا   372

، برای کنترل الکتریکی یا توزیع برق ،    8536یا    8535چند دستگاه شماره  

فصل   های  دستگاه  یا  آالت  با  که  آنهایی  و    90همچنین   ، اند  شده  ام  تو 

تغیی و  قطع  های  دستگاه  از  غیر   ، ای  شماره  کنترل  ارتباط  دستگاهای  ر 

 8517مشمول شماره 

 *های آتش نشانیهای محرک پمپکنترل کننده  85371090

 

  7 

 EMC-هاویژگی

المپ و لوله های برقی رشته ای یا تخلیه الکتریکی ، المپ موسوم به چراغ    373

سر بسته یا مادون قرمز ، المپ قوس الکتریکی ، المپ های ساخته شده از 

 (LEDنور ) –دیود ساطع  

 

 

 

 

 COI 7الزام ارائه   ( Sealed beam lamp unit)  ـ المپ موسوم به چراغ سربسته 85391000

 الکتریکیایمنی    -عملکرد

 COI 7الزام ارائه   برای مصارف عمومی   هالوژن تنگستن ـ ـ 85392100

 COI 7الزام ارائه   وات  200الی  25ای ـ ـ ـ المپ حبابی رشته 85392220

 COI 7الزام ارائه   ای مونتاژ شده بدون کالهک )سرپیچ(ـ ـ ـ المپ حبابی رشته 85392230

 COI 7الزام ارائه   سایر ـ ـ ـ  85392290

 COI 7الزام ارائه   وات  300لغایت  200ای ـ ـ ـ المپ حبابی رشته 85392920
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ه 
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 )ادامه(

المپ و لوله های برقی رشته ای یا تخلیه الکتریکی ، المپ موسوم به چراغ  

سر بسته یا مادون قرمز ، المپ قوس الکتریکی ، المپ های ساخته شده از 

 (LEDنور ) –دیود ساطع  

 

 COI 7الزام ارائه   ای مونتاژ شده بدون کالهک )سرپیچ(ـ ـ ـ المپ حبابی رشته 85392930

 ها ویژگی COI 8الزام ارائه   ـ ـ ـ المپ خودرو  85392940

 ها ویژگی COI 7الزام ارائه   ـ ـ ـ سایر  85392990

ـ   85393110 ـ  روشناییـ  تیوب  فلورسنت  بیرونی  قطر  به  کالهک  دو    26  خطی 

 میلیمتر  

 COI 7الزام ارائه  

ایمنی    -عملکرد

 مصرف انرژی   -الکتریکی

 COI 7الزام ارائه   ( Compactـ ـ ـ المپ کم مصرف ) 85393120

 COI 7الزام ارائه   مصرف بدون باالست ـ ـ ـ المپ کم 85393140

برای مصارف   (T5متر و کمتر )میلی  16ـ ـ ـ فلورسنت روشنایی به قطر   85393150

 عمومی 

 COI 7الزام ارائه  

85393160 
میلی    38فلورسنت روشنایی خطی دو کالهک به قطر بیرونی تیوپ    ـ ـ ـ  

 میلی متر     32متر و قطر بیرونی تیوپ 

 COI 7الزام ارائه  

 COI 7الزام ارائه   ـ ـ ـ سایر  85393190

 COI 7الزام ارائه   برای مصارف عمومی  وات  500ـ ـ ـ با بخار جیوه تا  85393210

 COI 7الزام ارائه   برای مصارف عمومی  وات 500با بخار سدیم تا ـ ـ ـ  85393220

 COI 7الزام ارائه   برای مصارف عمومی  وات 500ـ ـ ـ هالوژنه فلزی تا  85393230

 COI 7الزام ارائه   ـ ـ ـ سایر  85393290

 COI 7الزام ارائه   ـ ـ سایر  85393900
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طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

    LEDنور  -المپ های ساخته شده از دیودهای ساطع ـ  - 85395100

 (   ledنور )  –ماژول های دیود ساطع --

 (   led) المپهای دیود ساطع نور --

 COI 7الزام ارائه  

85395200 

توضیح: واردات اجزاء و قطعات انواع اجزاء و قطعات انواع المپ روشنایی  374

توسط   فقط  روشنایی  پروانه  المپ  دارای  المپ  تولیدی  واحدهای 

 باشد.برداری معتبر مجاز میبهره

. 

 

 COI 7الزام ارائه   *  اجزاء و قطعات انواع المپ روشنایی 85399010

 COI 7الزام ارائه   85399020

 COI 7الزام ارائه   85399030

 COI 7الزام ارائه    85399040

 COI 7الزام ارائه   85399090

  کابل   جمله  از)  کابل  ،(آنودیزه   یا  زده   لعاب  سیم  جمله   از)    شده   عایق  سیم  375

  شده  جور  شده،حتی   عایق  برق  های  هادی  سایر  و  «Co-axial)»محور    هم

 از  متشکل(optical fibre Cablesاپتیکی )  الیاف  کابل  اتصال؛  قطعات  با

منفرداً  الیاف برق  هادی  با  شده   جور  حتی  شده،  دار  غالف  ،    جور   یا  های 

کابل با مصارف خاص از قبیل کابلهای    توضیح:اتصال  قطعات  با  شده 

مقاوم در برابر آتش ، کاربرد زمین شناسی، نفت و گاز امکان آزمون  

 در داخل کشور ندارند 

 

 7   از مسـ ـ  85441100

 ها ویژگی

 7   ـ ـ سایر  85441900

 7   های برق هم محور ( و سایر هادی Co-axialمحور )ـ کابل هم  85442000

 7   زنهای جرقه های سیم برای شمعـ ـ ـ مجموعه 85443010

 7   ها برای وسایل حمل و نقل زمینی ـ ـ ـ سایر مجموعه سیم 85443020

 7   (CLOCK SPRINGکابل چرخشی مربوط به کیسه هوای خودرو ) ـ ـ ـ 85443030

 7   ـ ـ ـ سایر  85443090
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 7   ها دهنده ( اتصالFitted withمجهز به )  ـ ـ 85444200

 7   ـ ـ سایر  85444900

 COI  7الزام ارائه  کیلوولت  132ـ ـ ـ کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک لغایت  85446010

 ماده  هر از برق عایق های مقره  376

 

 

 

 

 

 

 

 COI 7الزام ارائه  COIالزام ارائه  ـ از شیشه  85461000

 ایمنی الکتریکی  -عملکرد

 COI 7الزام ارائه  COIالزام ارائه  آمپر  200کیلو ولت باالی  36زیر ـ ـ ـ  85462010

 COI 7الزام ارائه  COIالزام ارائه     آمپر 100کیلو ولت باالی  52کیلو ولت تا  36از ـ ـ ـ  85462020

 COI 7الزام ارائه  COIالزام ارائه  کیلو ولت  63بوشینگ خازنی تا ـ ـ ـ  85462030

 COIالزام ارائه  COIالزام ارائه  سایر--- 85462090

قوی   85462041 فشار  پستهای  مخصوص  ـ  ـ  ـ  نوع   63ـ  از  باال  به  و  کیلوولت 

 غیربشقابی

 COI 7الزام ارائه  COIالزام ارائه 

 COI 7الزام ارائه  COIالزام ارائه  کیلوولت و به باال  63ـ ـ ـ ـ مقره توخالی مخصوص ترانسهای فشار قوی  85462042

 COI 7الزام ارائه  COIالزام ارائه  ـ ـ ـ ـ سایر  85462049

    سایر--- 85462090

 COI 7الزام ارائه  COIالزام ارائه  ـ ـ ـ از پالستیک  85469010

  420کیلو ولت لغایت     63بوشینگ خازنی مخصوص ترانس با ظرفیت    --- 85469020

 کیلو ولت 

 COI 7الزام ارائه  COIالزام ارائه 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 COI 7الزام ارائه  COIالزام ارائه  ـ ـ ـ سایر  85469090

  مواد  از  تماماً  که  برقی  تجهیزات  یا  دستگاه ها  ها،  ماشین  برای  عایق،  قطعات  377

  مثالً، )  کردن  سوار  برای  فلزی  ساده   اجزاء  هرگونه  دارای  یا  شده   ساخته  عایق

 کارگذارده   بدنه اشیاء  در  گیری  قالب  حین  در  صرفاً  که(شده   سرپیچ حدیده 

  قطعات   و  ها  لوله  8546شماره    عایق مشمول  های  مقره   از  غیر  باشد،  شده 

 باشند عایق شده  داخل از که  معمولی فلزات از کشی، سیم آن برای اتصال

 COI  7الزام ارائه  قطعات عایق از مواد پالستیکی ـ 85472000

 COI  7الزام ارائه  ـ سایر 85479000 ها ویژگی

ترابری سیاالت ( مخصوصا طراحی شده  کانتینرها ) از جمله کانتینرها برای    378

 و تجهیز شده برای هر نوع وسیله حمل و نقل 

 بازرسی فیزیکی –تایید نوع  8   *تریلر تانکردار جاده ای جهت حمل مایعات  86090000

 8709 شماره( مشمول تراکتورهای از غیر ) تراکتورها  379

دارای کشاورزی  تراکتورهای  فقط    : از    توضیح  نوع  سازمان  تایید 

ملی استاندارد ایران اجازه ورود به کشور را دارند و برای آنها بازرسی  

به   ایران  ملی  )استاندارد  ایمنی  عالئم  و  اصول  بررسی  و  فیزیکی  

 ( انجام می گردد. 7256شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 اصول و عالئم ایمنی -عملکرد 8   تراکتور تک محور  ـ ـ ـ 87011000

تراکمی  ـ  - 87012100 درونسوز  پیستونی  موتور  با  نیمه    –فقط  یا  دیزل   ( احتراقی 

 دیزل (

  8 

 بازرسی فیزیکی –تایید نوع 

تراکمی  ـ   87012200 درونسوز  پیستونی  موتور  دو  هر  نیمه    –با  یا  دیزل   ( احتراقی 

 دیزل ( و موتور برقی به عنوان نیروی محرکه 

  8 

احتراقی  و موتور برقی به    –با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای  ـ   87012300

 عنوان نیروی محرکه 

  8 

 8   فقط با موتور برقی به عنوان نیروی محرکه ـ  87012400

 8   سایر-- 87012900

 8   اسب بخار 120تراکتور کشاورزی با قدرت کمتر از -- 87013010

 8   اسب بخار 120تراکتور کشاورزی با قدرت بیشتر از -- 87013020

 8   سایر 87013090
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 8709 شماره( مشمول تراکتورهای  از غیر ) تراکتورها -ادامه 

فقط     : دارایتوضیح  کشاورزی  ملی   تراکتورهای  سازمان  از  نوع  تایید 

استاندارد ایران اجازه ورود به کشور را دارند و برای آنها بازرسی فیزیکی  و  

ایران به شماره   )استاندارد ملی  ایمنی  انجام  7256بررسی اصول و عالئم   )

 می گردد.

 

 

 

 

 

 

 8709 شماره( مشمول تراکتورهای  از غیر ) تراکتورها -ادامه 

دارای کشاورزی  تراکتورهای  فقط    : ملی   توضیح  سازمان  از  نوع  تایید 

استاندارد ایران اجازه ورود به کشور را دارند و برای آنها بازرسی فیزیکی  و  

ایران به شماره   )استاندارد ملی  ایمنی  انجام  7256بررسی اصول و عالئم   )

 می گردد.

 8   ـ ـ ـ تراکتور شالیز ار ضد آب با چرخهای مخصوص الستیکی   87019110

 8   تراکتورهای باغی کمرشکن ـ ـ ـ 87019120

 8   ـ ـ ـ سایر  87019190

 8   ـ ـ ـ تراکتور شالیز ار ضد آب با چرخهای مخصوص الستیکی   87019210

 8   تراکتورهای باغی کمرشکن ـ ـ ـ 87019220

 8   ـ ـ ـ سایر  87019290

 8   تراکتورهای باغی کمرشکن ـ ـ ـ 87019310

 8   ـ ـ ـ سایر  87019390

 8   تراکتورهای باغی کمرشکن ـ ـ ـ 87019410

 8   کیلووات نباشد 130کیلووات اما بیش از  75بیشتر از  ـ ـ ـ 87019420

 8   ـ ـ ـ سایر  87019490

 8   تراکتورهای باغی کمرشکن ـ ـ ـ 87019510

 8   ـ ـ ـ سایر  87019590

وسایل  380  ، بوس  مینی  و   یا  نفر  ده   نقل  و  حمل  برای  موتوری  نقلیه  اتوبوس 

 .راننده  با  بیشتر،

 8   دیزل(تنها با موتور پیستونی درون سوز تراکمی احتراقی)دیزل یا نیمه - 87021000
 بازرسی فیزیکی   -تایید نوع

 8  احتراقی )دیزل یا نیمه دیزل(موتور   –با هر دو موتور درون سوز تراکمی  - 87022000
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 برقی به عنوان نیروی متحرکه)هیبریدی( 

ای- 87023000 درون سوز جرقه  =یستونی  موتور  دو  هر  موتور    -با  و  تناوبی  احتراقی 

 برقی به عنوان نیرو محرکه  

  8 

 8   تنها با موتور برقی به عنوان نیروی محرکه  - 87024000

 8   سایر - 87029000

  حمل  برای  اساساً  که  موتوری  نقلیه   وسایل  سایر  و  سواری  های  اتومبیل  381

اند. همچنین اتوموبیل ها از نوع استیشن و اتوموبیل    شده  طراحی  اشخاص

 های کورسی 

 : تجهیزات    توضیح  آزمون  زمان  می مدت  طوالنی  امدادی،  خودروهای 

 باشد 

جارو موتور  )همه  جاده  خارج  در  برای حرکت  چرخ  و سه  چهارچرخ  های 

ATV) 

   COIالزام ارائه 

 ویژگی ها 
های چهارچرخ و سه چرخ برای حرکت در خارج جاده )همه  موتورتوضیح :   87032120

( مشمول اخذ گواهینامه تایید نوع نمی شوند ولی می بایست با ATVجارو  

 استانداردهای مربوطه مطابقت داشته باشد

  8 

 8   سایر ـ  ـ ـ 87032190

 بازرسی فیزیکی   -تایید نوع
 

 

 

 

 

 

 

 8   آمبوالنس ـ  ـ ـ 87032210

 8   سایر ـ  ـ ـ 87032290

 8   آمبوالنس  ـ  ـ ـ  87032311

 بازرسی فیزیکی   -تایید نوع

 8   سایر ـ  ـ ـ 87032319

 8   آمبوالنس ـ  ـ ـ 87032321

 8   سایر ـ  ـ ـ 87032329
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

  برای   اساساً  که  موتوری  نقلیه  وسایل  سایر  و  سواری  های  اتومبیل    -ادامه  

و    شده   طراحی  اشخاص  حمل استیشن  نوع  از  ها  اتوموبیل  همچنین  اند. 

 اتوموبیل های کورسی

 

 توضیح : مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی، طوالنی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 8   آمبوالنس ـ  ـ ـ 87032331

 8   سایر ـ  ـ ـ 87032339

 8   آمبوالنس ـ  ـ ـ 87032410

 8   سایر ـ  ـ ـ 87032490

 8   آمبوالنس ـ  ـ ـ 87033110

 8   سایر ـ  ـ ـ 87033190

 8   آمبوالنس ـ  ـ ـ 87033211

 8   سایر ـ  ـ ـ 87033219

 8   آمبوالنس ـ  ـ ـ 87033221

 8   سایر ـ  ـ ـ 87033229

 8   آمبوالنس ـ  ـ ـ 87033311

 8   سایر ـ  ـ ـ 87033319

 8   آمبوالنس ـ  ـ ـ 87033321

 8   سایر ـ  ـ ـ 87033329

ـ  87034010  8  سی 1500احتراقی    –با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای    ـ  ـ 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 

  برای   اساساً  که  موتوری  نقلیه  وسایل  سایر  و  سواری  های  اتومبیل    -ادامه  

و    شده   طراحی  اشخاص  حمل استیشن  نوع  از  ها  اتوموبیل  همچنین  اند. 

 اتوموبیل های کورسی

 

 توضیح : مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی، طوالنی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 و کمتر)بنزین/ هیبرید( سی

تا  1501احتراقی از  –با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای  ـ ـ ـ 87034020

 )بنزین/ هیبرید( سی سی  2000کمتر از 

  8 

تا  2001احتراقی از  –با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای  ـ ـ ـ 87034030

 )بنزین/ هیبرید( سی سی  2500کمتر از 

  8 

 8   سی سی بدون پایه برق 2500بنزین/ هیبرید بیشتر از  –سایر  87034090

ـ  87035010 سی 1500احتراقی    –با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای    ـ  ـ 

 و کمتر)دیزل/ هیبرید(  سی

  8 

تا  1501احتراقی از  –با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای  ـ ـ ـ 87035020

 )دیزل/ هیبرید(  سی سی  2000کمتر از 

  8 

تا  2001احتراقی از  –با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای  ـ ـ ـ 87035030

 )دیزل/ هیبرید(  سی سی  2500کمتر از 

  8 

 8   سی سی بدون پایه برق 2500دیزل/ هیبرید بیشتر از  –سایر  87035090

ـ  87036010 سی 1500احتراقی    –با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای    ـ  ـ 

 و کمتر)بنزین/ هیبرید( سی

  8 

تا  1501احتراقی از  –با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای  ـ ـ ـ 87036020

 )بنزین/ هیبرید( سی سی  2000کمتر از 

  8 

تا  2001احتراقی از  –با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای  ـ ـ ـ 87036030

 )بنزین/ هیبرید( سی سی  2500کمتر از 

  8 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 

  برای   اساساً  که  موتوری  نقلیه  وسایل  سایر  و  سواری  های  اتومبیل    -ادامه  

و    شده   طراحی  اشخاص  حمل استیشن  نوع  از  ها  اتوموبیل  همچنین  اند. 

 اتوموبیل های کورسی

 

 توضیح : مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی، طوالنی می باشد.

 8   سی سی بدون پایه برق 2500بنزین/ هیبرید بیشتر از  –سایر  87036090

ـ  87037010 سی 1500احتراقی    –با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای    ـ  ـ 

 و کمتر)دیزل/ هیبرید(  سی

  8 

تا  1501احتراقی از  –با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای  ـ ـ ـ 87037020

 )دیزل/ هیبرید(  سی سی  2000کمتر از 

  8 

تا  2001احتراقی از  –با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای  ـ ـ ـ 87037030

 )دیزل/ هیبرید(  سی سی  2500کمتر از 

  8 

 8   سی سی بدون پایه برق 2500دیزل/ هیبرید بیشتر از  –سایر  87037090

 8   سایر وسایل نقلیه، تنها با موتور برقی برای نیروی محرکه  - 87038000

 8   سایر 87039000

 کاال نقل  و حمل برای موتوری نقلیه وسایل  382

 

 

 

 

 

 

 بازرسی فیزیکی   -تایید نوع 8   تن  3.5ـ ـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه  حداکثر  87042110

 بازرسی فیزیکی   -تایید نوع 8   سایر ـ ـ ـ  87042190

 8   آماده  بتون حمل مخصوص کامیونـ  ـ ـ 87042210

 بازرسی فیزیکی   -تایید نوع

 8   سایر ـ  ـ ـ 87042290

 8   آماده  بتون حمل مخصوص کامیونـ  ـ ـ 87042310

 8   سایر ـ  ـ ـ 87042390
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاال نقل  و حمل برای موتوری نقلیه وسایل

 

 8   تن  3.5ـ ـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه  حداکثر  87043110

 8   سایر ـ ـ ـ  87043190

 8   تن  5( بیش از g.v.wـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه ) 87043200

 8   تن  3.5وسیله نقلیه حداکثر وزن ناخالص -- 87044110

 8   سایر-- 87044190

 8   تن  20ولی حداکثر   تن 5( بیش از g.v.wـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه ) 87044200

 8     تن 20( بیش از g.v.wـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه ) 87044300

 8   تن  3.5وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر -- 87045110

 8   سایر-- 87045190

 8   تن  5( بیش از g.v.wـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه ) 87045200

 8   سایر فقط با موتور برقی به عنوان نیروی محرکه 87046000

 8   ـ سایر 87049000

غیر از آنهایی که اساسا برای حمل و   خاص  مصارف  با  موتوری  نقلیه  وسایل  383

و نقل   کردن  بلند  کامیونهای  مثال  اند  شده  طراحی  کاالها  یا  اشخاص 

کامیونهای   ، بتن سازی  های  کامیون   ، افتاده  کار  از  نقلیه  کشیدن وسایل 

 ، کارگاه  های  اتوموبیل   ، کننده  پخش  و  پاشنده  کامیونهاب   ، جاروب 

کابین  87051010 و  خودرو  هدایت  و  کنترل  )کابین  مجزا  کابین  دو  دارای  ـ  ـ  ـ 

 جرثقیل(، به نحوی که کامیون و جرثقیل برای یکدیگر طراحی شده باشند 

  8 

 بازرسی فیزیکی   -تایید نوع

 8   ـ ـ ـ سایر  87051090
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 اتوموبیل های رادیولوژی 

  : شمول م (ROUGH TERRAIN CRANE)  جرثقیل های کارگاهیذکر 

 /.رعایت مقررات استاندارد اجباری نمی باشند

 

 8   ـ کامیونهای دارای دکل حفاری  87052000

 8   نشانیـ وسایل نقلیه آتش 87053000

 8     ساز )بتونیر(ـ کامیونهای بتون 87054000

 8   برای بازرسی کاال X-Rayشده ـ ـ ـ کامیون دارای تجهیزات نصب 87059010

 8   ـ ـ ـ سایر  87059090

 8701های    شماره   موتوری مشمول  نقلیه   متفرعات وسایل  و  قطعات  و  اجزاء  384

   8705لغایت 

خودرو   در  استفاده  مورد  های  شیلنگ  انواع   : مشمول توضیح 

 استاندارد اجباری می باشند

 

 . کلیه اجزا و قطعات ترمز مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد

  

 8   ـ ـ کمربندهای ایمنی  87082110

 ها ویژگی

 8   *شیشه ساندروف -- 87082950

 8   برای سواری ، وانت و تراکتور کشاورزی لنت ترمز سوار شده ـ ـ ـ ـ  87083011

،  تبوس، کامیون خودروهای اتوبوس، مینیلنت ترمز سوار شده برای  ـ ـ ـ ـ   87083019

 * و کامیون کشنده تریلر و ون  کامیون

  8 

ـ   87083021 ـ  ـ  برای ـ  دیگر  ملحقات  و  ترمز  لنت  بدون  یا  با  ترمز  دیسک  و  کاسه 

   و کامیون کشنده تریلر  ، کامیونت بوس، کامیونخودروهای اتوبوس، مینی

 و ون 

 COI  8الزام ارائه 

 ها ویژگی
 8     وانت و ـ ـ ـ ـ برای سواری 87083022 

 COI  8الزام ارائه  سواری و وانت بوستر سیلندر کالیبر ترمز ---- 87083024

ـ   87083029 ـ  ـ  اتوبوس، مینیبرای  ـ  و کامیون    ، کامیونتبوس، کامیونخودروهای 

 *  برای سواری، وانتکشنده تریلر،  

  8 
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 COI 8الزام ارائه     *برای سواری، وانت چرخ و رینگ  ـ ـ ـ ـ  87087011

 

وسایل  و   قطعات  و   اجزاء  -ادامه   مشمول   نقلیه   متفرعات    شماره   موتوری 

 8705لغایت  8701های 

توضیح : رادیاتور بخاری و رادیاتور كولر خودرو و تراكتور كشاورزی  

 مشمول استاندارد اجباری نمی باشند .

 

 

 . کلیه اجزا و قطعات ترمز مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87087019 
ـ   ـ  ـ  برای  ـ  رینگ  و  مینیچرخ  اتوبوس،  کامیون خودروهای  ،  تبوس، 

 * و کامیون کشنده تریلر و ون  کامیون
 COI 8الزام ارائه  

 COI 8الزام ارائه     *برای سواری، وانت چرخ و رینگ  ـ ـ ـ ـ  87087021

87087029 
ـ   ـ  ـ  برای  ـ  رینگ  و  مینیچرخ  اتوبوس،  کامیون خودروهای  ،  تبوس، 

 * و کامیون کشنده تریلر و ون  کامیون
 COI 8الزام ارائه  

 8   برای سواری و وانت  --- 87087031

 8   سایر--- 87087039

 8   چرخ)رینگ(به صورت سوار شده با الستیک--- 87087040

 8   * برای سواری ، وانت کمک فنر  ـ ـ ـ  87088011

و    ، کامیون تبوس، کامیون خودروهای اتوبوس، مینیکمک فنر برای  ـ ـ ـ   87088019

 * کامیون کشنده تریلر و ون
  8 

 8   سیبک فرمان برای سواری، وانت و تراکتور کشاورزی   ـ ـ ـ  87088021

87088029 
  ، کامیون ت بوس، کامیونخودروهای اتوبوس، مینیسیبک فرمان برای  ـ ـ ـ  

 * و کامیون کشنده تریلر و ون 
  8 

 8   * برای سواری و وانت --- 87088031

 8   سایر--- 87088039
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

وسایل  و   قطعات  و   اجزاء  -ادامه   مشمول   نقلیه   متفرعات    شماره   موتوری 

 8705لغایت  8701های 

توضیح : رادیاتور بخاری و رادیاتور كولر خودرو و تراكتور كشاورزی  

 مشمول استاندارد اجباری نمی باشند .

 . کلیه اجزا و قطعات ترمز مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد

 

برای رادیاتور   *سواری، وانت برای رادیاتور ـ ـ ـ  87089110

الزام  آلومینیومی 

 COIارائه 

 COI 8الزام ارائه 

 8   *  برای تراکتور کشاورزی  رادیاتورـ ـ ـ  87089190

و صفحه    ---- 87089311 دیسک  )مجموعه شامل حداقل  وانت   ، برای سواری  کالچ 

 *  کالچ( ، ست کامل صفحه کالچ
  8 

 8   سایر ---- 87089319

 8   *صفحه کالچ و دیسک آن  ---- 87089321

 * کیسه های ایمنی هوا با سیستم باد کننده ) به صورت کامل( ـ ـ 87089510

 

 COI  8الزام ارائه 

87089590 8 

87089921 
ـ   ـ  )به صورت    ـ  هوا  خودرو، کیسه  رینگ  و  ، طوقه  ترمز خودرو  بوستر 

 *و سیبک فرمان خودرو  سواری، وانت برای کامل(، کالچ، رادیاتور 
برای بوستر ترمز،  

طوقه و رینگ 

خودرو و کیسه هوا  

 COIالزام ارائه 

 8 

بوستر ترمز خودرو ، طوقه و رینگ خودرو، کیسه هوا )به صورت    ـ ـ ـ     87089929

 *و سیبک فرمان خودرو  سواری، وانت برای کامل(، کالچ، رادیاتور 

8 

  به  مجهز  پایی  چرخهای  و  ،(  گازی  سیکلت  موتور  ازجمله)  ها  موتورسیکلت  385

سایدکار؛  یا  با   کمکی،  موتور های   توضیح  سایدکار    بدون  تعرفه  جهت   :

که-1  87116020و    87116010 صورتی  الکتروموتور   در  توان  حداکثر 

نقلیه از   وسیله  محسوب   وات  250بیشتر  الکتریکی  موتورسیکلت  باشد 

-2  و اخذ تایید نوع جهت ثبت سفارش و واردات آنها الزامی  می باشد شده 

 8   از نوع هیبریدی ـ ـ ـ ـ  87111011

  –بازرسی فیزیکی   -تایید نوع

 مصرف انرژی
 8   ـ ـ ـ سایر  87111019

 8   از نوع هیبریدی ـ ـ ـ ـ  87111091
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

وات    250  یا برابرکمتر   در صورتی که حداکثر توان الکتروموتور وسیله نقلیه

 باشد دوچرخه الکتریکی محسوب می شود.  

 

 

 

 

 

 

 

  به  مجهز  پایی  چرخهای  و  ،(  گازی  سیکلت  موتور  ازجمله)  ها  موتورسیکلت

 سایدکار  بدون سایدکار؛ یا با کمکی، موتور

 

 

 :   توضیح

 87116020و  87116010جهت تعرفه های 

که-1 صورتی  توان   در  نقلیهحداکثر  وسیله  از   الکتروموتور    250بیشتر 

و اخذ تایید نوع جهت ثبت   باشد موتورسیکلت الکتریکی محسوب شده  وات

 سفارش و واردات آنها الزامی  می باشد 

  250  یا برابرکمتر   در صورتی که حداکثر توان الکتروموتور وسیله نقلیه-2

 وات باشد دوچرخه الکتریکی محسوب می شود. 

 8   ـ ـ ـ سایر  87111099

 8   از نوع هیبریدی ـ ـ ـ ـ  87112012

 8   از نوع انژکتوریـ ـ ـ ـ  87112013

 8   ـ ـ ـ ـ سایر  87112019

 8   از نوع هیبریدی ـ ـ ـ ـ  87112092

 8   از نوع انژکتوریـ ـ ـ ـ  87112093

 8   ـ ـ ـ ـ سایر  87112099

 8   از نوع هیبریدی ـ ـ ـ ـ  87113012

 8   از نوع انژکتوریـ ـ ـ ـ  87113013

 8   ـ ـ ـ ـ سایر  87113019

 8   از نوع هیبریدی ـ ـ ـ ـ  87113092

 8   انژکتوریاز نوع ـ ـ ـ ـ  87113093

 8   ـ ـ ـ ـ سایر  97113099

 8   از نوع هیبریدی ـ ـ ـ ـ  87114012

 8   از نوع انژکتوریـ ـ ـ ـ  87114013
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 

  به  مجهز  پایی  چرخهای  و  ،(  گازی  سیکلت  موتور  ازجمله)  ها  یکلتموتورس

 سایدکار  بدون سایدکار؛ یا با کمکی، موتور

 

 

 :   توضیح

 87116020و  87116010جهت تعرفه های 

که-1 صورتی  نقلیه در  وسیله  الکتروموتور  توان  از   حداکثر    250بیشتر 

تایید نوع جهت ثبت  و اخذ   باشد موتورسیکلت الکتریکی محسوب شده  وات

 سفارش و واردات آنها الزامی  می باشد 

  250  یا برابرکمتر   در صورتی که حداکثر توان الکتروموتور وسیله نقلیه-2

 وات باشد دوچرخه الکتریکی محسوب می شود. 

 

 8   ـ ـ ـ ـ سایر  87114019

 8   از نوع هیبریدی ـ ـ ـ ـ  87114092

 8   از نوع انژکتوریـ ـ ـ ـ  87114093

 8   سایر  ـ ـ ـ ـ 87114099

 8   از نوع هیبریدی ـ ـ ـ ـ  87115012

 8   از نوع انژکتوریـ ـ ـ ـ  87115013

 8   ـ ـ ـ ـ سایر  87115019

 8   از نوع هیبریدی ـ ـ ـ ـ  87115092

 8   از نوع انژکتوریـ ـ ـ ـ  87115093

 8   ـ ـ ـ ـ سایر  87115099

 اسکوتر  ـ ـ ـ 87116010

: که   توضیح  نقلیه در صورتی  الکتروموتور وسیله  توان  از   حداکثر  بیشتر 

شده  وات  250 محسوب  الکتریکی  موتورسیکلت  نوع  باشد  تایید  اخذ  و 

 جهت ثبت سفارش و واردات آنها الزامی  می باشد 

در صورتی که 

حداکثر توان 

الکتروموتور وسیله  

کمتر یا برابر   نقلیه

  وات باشد ،   250

الزامی   COIارائه 

 می باشد

 8 

 8 در صورتی که  دوچرخه برقی  ـ ـ ـ 87116020
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داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

   : نقلیه در صورتی کهتوضیح  الکتروموتور وسیله  توان  از   حداکثر  بیشتر 

شده  وات  250 محسوب  الکتریکی  موتورسیکلت  نوع   .و باشد  تایید  اخذ 

 جهت ثبت سفارش و واردات آنها الزامی  می باشد 

حداکثر توان 

الکتروموتور وسیله  

  250کمتر از  نقلیه

ارائه   وات باشد ، 

COI   الزامی می

 باشد 

 موتورسیکلت برقی  ـ ـ ـ 87116030

   : نقلیه در صورتی کهتوضیح  الکتروموتور وسیله  توان  از   حداکثر  بیشتر 

شده  وات  250 محسوب  الکتریکی  موتورسیکلت  نوع   .و باشد  تایید  اخذ 

 جهت ثبت سفارش و واردات آنها الزامی  می باشد 

در صورتی که حداکثر 

توان الکتروموتور 

کمتر از  وسیله نقلیه

ارائه  وات باشد ،  250

COI  الزامی می باشد 

 8 

 8   سایر  ـ ـ ـ 87116090

 8   ـ سایر 87119000

 ها ویژگی 8   *دوچرخه  87120000  دوچرخه  386

 یا   دیگری  نحو  به  یا  موتور  با  حتی(    ناتوان  افراد)  معلولین  دار  چرخ  صندلی  387

 .رانده شود مکانیکی عمل

ـ ـ ـ ویلچر فاقد هرگونه امکانات ویژه از قبیل برانکاردی، ایستایی )دارای   87131010

 شده برای کار با یک دست()طراحیجک(، تک محوری 

  8 

 8   *ویلچر ـ  87131090 ها ویژگی

87139000 8 

لغایت   8711های    مشمول شماره   نقلیه  وسایل  متفرعات  و  قطعات  و  اجزاء  388

8713 

 ها ویژگی COI  8الزام ارائه  * اگزوز، ترک بند موتورسیکلت    --- 87141015

 ها ویژگی COI  8الزام ارائه  کمک فنر موتورسیکلت   --- 87141025
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 توضیح : 

  87142000ذیل تعرفه    CKDدر صورتی كه قطعات ویلچر به صورت  

مشمول  دهد،  كامل  ویلچر  تشکیل  آنها  مجموع  و  شوند  وارد 

آزمون   مورد  ویلچر  مونتاژ،   از  پس  و  باشند  می  اجباری  استاندارد 

اجباری  استاندارد  مشمول  نیز  ویلچر  تایر  ضمن  در  گیرد.  می  قرار 

 می باشد.

 8   چرخ کامل، طوقه، پره ) برای موتورسیکلت(    --- 87141030

 8   *  لنت ترمز موتورسیکلت ـ ـ ـ 87141055

 COI  8الزام ارائه  بنزین موتورسیکلت ـ ـ ـ باک  87141060

هاب موتور) چرخ توام شده با الکتروموتور برای موتورسیکلت های برقی  --- 87141070

) 

  8 

 8   * و تایر ویلچر  ـ صندلی چرخدار برای معلولین )افراد ناتوان(  87142000

 قطعات دوچرخه  389

 

 

 

 

 

 

 

 قطعات دوچرخه

 

 

 8   دوشاخه برای دوچرخه تنه و  87149110

 ها ویژگی

 8   قطعات سه پارچه و هفت پارچه 87149120

 8   * فرمان دوچرخه  87149190

 8   طوقه و پره چرخ برای دوچرخه    87149200

87149400 
و  اجزا   ، توپی  ترمزهای  و  معکوس  پدال  ترمز  توپی  همچنین   ، ترمزها 

 قطعات آنها 

  8 

 8   زین دوچرخه  87149500

 8   پنجه رکاب و رکاب برای دوچرخه 87149610

 8     * زنجیر دوچرخه 87149620

 8   سایر--- 87149690
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 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 
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داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 8   اجزا و قطعات اسکوتر برقی --- 87149920

 8     * زنجیر دوچرخه 87149990

 ها ویژگی 6   * های بچهکالسکه 87150000 آنها قطعات و  اجزاء و بچه های کالسکه  390

رانده   مکانیکی  عمل  بدون  که  نقلیه،  تریلرها و سایر وسایل  نیمه  و  تریلرها  391

 می شوند.اجزا و قطعات آنها

 8   تریلرها و نیمه تریلرها از نوع کاروانی، برای سکونت یا اردوزنی ـ 87161000

 بازرسی فیزیکی   -تایید نوع

 8   ـ ـ تریلرهای تانکردار و نیمه تریلرهای تانکردار 87163100

 8   دار ـ ـ ـ تریلرهای سردخانه  87163910

 8   سایر--- 87163990

 8   *تریلرهای حمل کاال یا افراد یا برای اقامت افراد ـ  87164000

رانده   مکانیکی  عمل  بدون  که  نقلیه،  تریلرها و سایر وسایل  نیمه  و  تریلرها

 می شوند. اجزا و قطعات آنها

 8   چرخ رینگ مخصوص تریلر و نیمه تریلر -- 87169030
 ها ویژگی

 8   لنت ترمز سوار شده-- 87169040

عدسی ، منشور آینه و سایر عناصر اپتیکی از هر ماده سوار شده به صورت    392

آنهایی که  شیشه ای بوده  قطعات یا ملحقات برای آالت و دستگاها ، غیر از  

 و به طریقه اپتیکی کار نشده باشند 

 10   *  ماسک جوشکاری شیشه های محافظ 90022000

 ها ویژگی
 غیره یا چشم حفاظت دید، اصالح برای همانند، و چشم محافظ عینک،  393

 غیره یا چشم حفاظت دید، اصالح برای همانند، و چشم محافظ عینک،

 10   آفتابی عینک ـ  90041000

 10   سایر ) از جمله ماسک جوشکاری و شیشه های محافظ آنها(  ـ 90049000

 ایمنی الکتریکی  -عملکرد 7   ـ پروژکتورها  90072000 دوربین و پروژکتور سینماگرافی حتی توام با دستگاه ظبط و پخش صوت  394
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 ها آزمون

از    395 غیر  ثابت  تصویر  دادن  نشان  برای  سینماتوگرافی  پروژکتورها  پروژکتور 

 عکس  کننده  کوچک و  کننده  بزرگ دستگاه،

 ایمنی الکتریکی  -عملکرد 7   ها، بزرگ کننده ها و کوچک کننده هاـ پروژکتور 90085000

 ها ویژگی 6   بدون وزنهگرم و یا کمتر با یا سانتی 5ـ ـ ـ ترازو با حساسیت  90160010 وزنه  بدون یا با کمتر یا و گرمسانتی  5 حساسیت با ترازو  396

397    ، ترسیم  ماشین  مثال   ( ریاضی  محاسبه  یا  کشی  خط   ، رسامی  آالت 

، دیسکهای محاسب (  نقاله ، جعبه رسم ، خط کش محاسبه   ، پانتوگراف 

اندازه    یا  ای  میله   متر   مثال،)   دست  با   کردن  کار  برای  طول،  گیری  آالت 

  مشمول  و  نشده   گفته  دیگر  جای  که در(  قطر  گیر  اندازه   میکرومتر،  نواری،

 نباشند  فصل های دیگراین شماره 

با    اندازه گیری که  : دستگاه های  لیزرتوضیح  بر    نور  کار می کنند عالوه 

آزمونهای مرتبط باید از لحاظ ایمنی نور لیزر جهت استفاده افراد  نیز مورد 

استاندارد    ( گیرند  قرار  ایران    IEC60825-1آزمون  ملی  استاندارد  یا 

 مربوط به ایمنی محصوالت لیزری وجود دارد. 3501

 6   گیر ظرفیت اندازه گیر قطر و ـ میکرومتر، اندازه  90173000

 ها ویژگی

 6   ـ متر لیزری 90178010

 6   سایر آالت - 90178090

 یا  دندانپزشکی   جراحی،   پزشکی،  علوم   در  استفاده  مورد  وسایل  و  آالت  398

طبی   –دامپزشکی همچنین دستگاهای سیتی گرافی سایر دستگاهای برقی 

 و آالت امتحان چشم

توضیح : انجام آزمون برای سر سوزن های داخل پک ست سرم الزامی می  )

 باشد (

 

 

 

 

   - ایمنی الکتریکی - هاویژگی COI 9الزام ارائه   * ساکشن های پزشکیـ ـ ـ  90181990

EMC 

 9   انواع سرنگ های انسولین بدون سوزن با کاربرد اختصاصی ـ ـ ـ 90183110

 ها ویژگی

 9   انواع سرنگ های سرپیچ دار و سرنگ های ساده ـ ـ ـ 90183120

 AD   9و   safetyسرنگهای  --- 90183130

 9   سر سوزن سرنگ و سر سوزن دندان پزشکی ـ ـ ـ 90183210

 9   فلزی تیز شده و آماده برای تولید سرسوزنلوله ـ ـ ـ 90183220
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 یا  دندانپزشکی   جراحی،   پزشکی،  علوم   در  استفاده  مورد  وسایل  و  آالت

طبی   –دامپزشکی همچنین دستگاهای سیتی گرافی سایر دستگاهای برقی 

 و آالت امتحان چشم

توضیح : انجام آزمون برای سر سوزن های داخل پک ست سرم الزامی می  )

 باشد (

 9   سوزن بخیه با نخ  ـ ـ ـ 90183230

 9   سایر سوزن بخیه با نخ جراحی  ---- 90183235

* انجام آزمون  ) ست سرم و خون  ـ ـ ـ 90183914

برای سر سوزن  

های داخل پک 

ست سرم الزامی  

 می باشد (

 9 

 9   میکروست   ـ ـ ـ 90183915

 9   آنژیوکتـ ـ ـ 90183916

ـ   90184100 با سایر تجهیزات دندان پزشکی روی ـ  توام  یونیت دندان پزشکی،حتی 

 یک پایه مشترک

   - ایمنی الکتریکی - هاویژگی 9 * 

EMC 

 9 *  * آمالگاماتور ـ ـ ـ 90184991

  -  ایمنی الکتریکی - هاویژگی

EMC 
 9 *  آنکوباتور نوزاد ـ ـ ـ 90189041

 9 *  ساکشن پزشکی -- 90189061

 ها ویژگی 9   دستگاه سنجش فشار خون از نوع غیر دیجیتالی با یا بدون گوشیـ ـ ـ 90189080 

399     ، روانی  توانایی  سنجش  دستگاهای   ، ماساژ  دستگاه   ، مکانوتراپی  وسایل 

های   ،  دستگاه  تراپی  آترسول  دستگاهای    ، اکسیژنوتراپی  اوزونوتراپی، 

 دستگاه های تنفس مصنوعی و  سایر دستگاهای درمان تنفس 

 –ویژگی  –ایمنی الکتریکی  9 *  دستگاه ونتیالتور پزشکی  ـ ـ ـ 90192020

EMC  
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وسایل ارتوپدی ، همچنین چوب زیر بغل ، فتق بندها و کمربندهای طبی   400

جراحی ، تخته های شکسته بندی و سایر وسایل شکسته بندی ، اعضای   –

مصنوعی بدن ، دستگاهای کمک شنوایی و سایر وسایلی که توسط شخص 

پوشیده یا حمل یا در بدن کار گذاشته می شوند . به منظور جبران نقص  

 اتوانی جسمی عضو یا ن

 9 *  * انواع عصای معلولین و انواع واکر ـ ـ ـ 90211090

 9   دندان های مصنوعیـ ـ  90212100 ها ویژگی

 فشارسنج   آذرسنج،  دماسنج،  مشابه،  شناور  آالت  و  سنج  غلظت  سنج،  چگالی  401

  این ترکیبی از هر و  ،  ثبت دستگاه  بدون یا با  سنج، پسیکرومتر، رطوبت هوا،

 .آالت

 

 فشارسنج   آذرسنج،  دماسنج،  مشابه،  شناور  آالت  و  سنج  غلظت  سنج،  چگالی

  این ترکیبی از هر و  ،  ثبت دستگاه  بدون یا با  سنج، پسیکرومتر، رطوبت هوا،

 .آالت

 

 

 

 

 9   ترمومتر پزشکی)تب سنج(  ـ ـ ـ 90251110

 ها ویژگی

 6   ـ ـ ـ سایر ترمومترها 90251190

 9   ترمومتر پزشکی)تب سنج(  ـ ـ ـ 90251910

 6   دار های ترموکوپلـ ـ ـ دماسنج  90251920

 6   دماسنج لیزری --- 90251930

 6   ـ ـ ـ سایر  90251990

 6   ـ ـ ـ رطوبت سنج دیجیتالی  90258010

 6   ـ ـ ـ سایر  90258090

های  و  آالت  402 جریان،  چک  یا  سنجش  دستگاه  سایر   یا  فشار  سطح،  کردن 

میزان  دستگاه   مثال،ً)  گازها  یا  مایعات  متغیرهای  تراز   جریان،  سنجش 

 دستگاه های   و  آالت  باستثنای  ،(کنتور حرارت  فشارسنج،  گازها،  و  مایعات

 9023یا   9028، 9015، 9014های  مشمول شماره 

 6   فلومتر  --- 90261010

 ها ویژگی

 6   طریق اولتراسونیک ـ ـ ـ سطح سنج به  90261020

 6   ـ ـ ـ ارتفاع سنج مایعات در مخازن  90261030

 6   ـ ـ ـ سایر  90261090
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طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 6   ( فشار Checkingـ برای سنجش یا چک کردن ) 90262000

مصارف   --- 90268010 برای  اکسیژن  کننده  مرطوب  با  شده  توام  دیواری  فلومتر 

 پزشکی )تنفس مصنوعی( 

  6 

 6   سایر--- 90268090

403    ، پوالریمتر  مثال   ( شیمیایی  یا  فیزیکی  تجزیه  برای  ها  دستگاه  و  آالت 

 ، دستگاها  و  آالت   ، دود  یا  گاز  تجزیه  دستگاه   ، سنج  طیف   ، انکسارسنج 

  ، کشش   ، انبساط   ، تخلخل   ، ویسکوزیته  کردن  چک  یا  سنجش  برای 

سنجش یا چک کردن مقادیر سطحی یا همانند ، آالت و دستگاه ها برای  

 حرارت ، صوت یا نور ، میکروتوم ها 

 6   متر  phدستگاه  --- 90278910

 ها ویژگی

 و   آزمایش  کنتورهای  همچنین  برق،  یا   مایعات  گاز،  مصرف  یا  تولید  کنتور  404

 .براساس استاندارد آنها کردن میزان

 

 

 و   آزمایش  کنتورهای  همچنین  برق،  یا   مایعات  گاز،  مصرف  یا  تولید  کنتور

 .براساس استاندارد آنها کردن میزان

 

 

 6   ـ کنتور گاز 90281000

 ها ویژگی

 6   ـ کنتور مایعات  90282000

 6   ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی  90283011

 6   ـ ـ ـ ـ سایر  90283019

 6   ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی  90283021

 6   ـ ـ ـ ـ سایر  90283029

 همانند؛   و   سنج  گام  شمار،  کیلومتر  تاکسیمتر،   تولید،  کنتور  دورسنج،  کنتور  405

  9015یا  9014های  شماره  مشمول که آنهایی غیر از تاکومتر سنج،  سرعت

 شوند می

و   90291000 سنج  گام  شمار،  کیلومتر  تاکسیمتر،  تولید،  کنتور  دورسنج،  کنتور  ـ 

 همانند 

  6 

 ها ویژگی

 6   ـ ـ ـ تاخوگراف  90292010
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 8   ـ ـ ـ ـ برای موتور سیکلت  90292021

 8   ـ ـ ـ ـ برای سواری، سواری کار و وانت  90292022

 8   ـ ـ ـ ـ برای کامیون و اتوبوس  90292023

 6   ـ ـ ـ ـ سایر  90292029

 6   ـ ـ ـ سایر  90292090

کننده طیف سایر آالت و دستگاه های سنجش یا چک  نوسان سنج ، تجزیه    406

آالت و    9028کردن مقادیر برق ، باستثنای وسایل سنجش مشمول شماره  

  ، ایکس  اشعه   ، گاما   ، بتا   ، آلفا  تشعشعات  یا کشف  های سنجش  دستگاه 

 تشعشعات کیهانی یا سایر تشعشعات یونیزه کننده 

 ولتاژ(  )انواع مولتی متر و تستر

ایمنی  الکتریکی   - هاویژگی 7   ( Recording deviceمترهای فاقد وسیله ثبت )ـ ـ مولتی 90303100

– EMC 

 ها ویژگی 7   مترهای دارای وسیله ثبتـ ـ مولتی 90303200

 ها ویژگی 7   سایر فاقد وسیله ثبت ـ ـ ـ  90303300

 ها ویژگی 7   ـ ـ سایر، دارای وسیله ثبت  90303900

این    و  آالت  407 دیگر  در جای  که  یا چک کردن  ماشینهای سنجش  و  وسایل 

 ، نباشد  فصل  این  دیگر  های  شماره  مشمول  یا  نشده  گفته  فصل 

 پروژکتورهای پروفیل 

 

 

 

 ها ویژگی 7    ـ ـ ـ تراز بنایی 90318010

 7   تراز لیزری با کاربرد بنایی 
صرفا ایمنی نور لیزر مشمول  

 است
 COI  7الزام ارائه  لودسل )سلول سنجش وزن(  --- 90318030

90318040 
های   کاشف  دود،  تصویری  و  ای  نقطه  خطی،  )آشکارساز(   های  کاشف 

   *حرارتی و کاشف های )آشکارساز( مونو اکسید کربن  
  7 

 ها ویژگی

 7   ـ ـ ـ سایر  90318090
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 خودکار و ترموستات کنترل یا تنظیم دستگاه های و آالت  408

 

 

 

 7   ( مخصوص خودرو PTHقطع کننده جریان موتور هنگام افزایش دما ) ـ  90321010

 ها ویژگی

 7   سایر -- 90321090

 7   ـ مانوستات 90322000

 7   ـ ـ هیدرولیکی یا پنوماتیکی  90328100

 7   اکسی پیلوت ـ ـ ـ 90328910

 7   رگوالتور ولتاژ--- 90328950

 7   * وسیله ایمنی حس کننده اکسیژن ـ ـ ـ 90328990

اجزا و قطعات و متفرعات که در جای دیگر این فصل گفته نشده و مشمول    409

شماره های دیگر این فصل نباشد برای ماشین ها ، وسایل ، آالت آالت یا 

 90دستگاه های فصل 

 7   هاـ ـ ـ سایر ترموکوبل 90330020
 ها ویژگی

 دیواری ، رومیزی و همانند سایر ساعتهای   410

 )ساعتهایی که با نیروی برق کار می کنند( 

 7   کنندـ ـ که با نیروی برق کار می 91051100

 7   کنندکه با نیروی برق کار میـ ـ 91052100 ایمنی الکتریکی

 7   کنندـ ـ که با نیروی برق کار می 91059100

می شوند (  حتی قابل    9402مشمول شماره  نشیمنها ) غیر از آنهایی که    411

 تبدیل به تختخواب و اجزا و  قطعات آنها

 ها ویژگی 6   نشیمنهای گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع  ـ 94013000

مبل های پزشکی ، جراحی ، دندانپزشکی یا دامپزشکی ، ) مثال میز عمل   412

بیمارستانی   خواب  تخت   ، معاینه  میز   ، ، جراحی  مکانیکی  وسایل  دارای 

دارای   ، همانند  های  صندلی  و  آرایشگاه  صندلی   )  ، دندانپزشکی  صندلی 

 COI 9الزام ارائه   * صندلی های دندانپزشکی ـ 94021000
  -ایمنی الکتریکی  -ها ویژگی

EMC 
 COI 9الزام ارائه   تخت جراحی ، جهت جراحی مغز ، ارتوپدی و تخت رادیولوسنت --- 94029010
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آالتی برای چرخش و در عین حال برای باال بردن و متمایل کردن ، اجزا و  

 قطعات این اشیا

 جراحی ( دندانپزشکی و انواع تخت  های )صندلی 

94029020 

 COI 9الزام ارائه   سایر )تخت جراحی (  --- 94029090

 سایر مبل ها و اجزا و قطعات آنها  413

 )مبلمان اداری( 

 COI 6الزام ارائه   مبلهای فلزی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرد  - 94031000
 ها ویژگی

 COI 6الزام ارائه   مبلهای چوبی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرد  - 94033000

نورافکن ها و اجزا قطعات آنها ، کهدر چراغهای وسایل روشنایی همچنین    414

چراغهای    ، نباشد  دیگر  های  شماره  مشمول  یا  نشده  گفته  دیگر  جای 

تبلیغاتی ، عالئم نورانی ، تابلوهای راهنما و اشیای همانند ، دارای یک منبع  

گفته  دیگر  جای  در  که  آنها  قطعات  و  اجزا   ، دائمی  شده  نصب  روشنایی 

 گر نباشد نشده یا مشمول شماره های دی

 دارند   coiچراغ های ضد انفجار الزام ارائه 

 

 

 

 

 

 

 

94051100 
با منبع روشنایی دیدو ساطع   انحصاری  برای استفاده  نور    –طراحی شده 

(led)   

  7 

 ها ویژگی

 7   سایر  94051900

با منبع روشنایی دیدو ساطع   94052100 انحصاری  برای استفاده  نور    –طراحی شده 

(led ) 

  7 

 7   ـ ـ ـ سایر  94052900

با منبع روشنایی دیدو ساطع   94053100 انحصاری  برای استفاده  نور    –طراحی شده 

(led ) 

  7 

 7   ـ ـ ـ سایر  94053900

طراحی شده برای استفاده انحصاری با منبع روشنایی دیدو  فوتوولتاییک ،   94054100

 ( ledنور ) –ساطع 

  7 

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ چراغهای ضد انفجار  94054230

 7   سایر --- 94054290
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چراغهای وسایل روشنایی همچنین نورافکن ها و اجزا قطعات آنها ، کهدر 

چراغهای    ، نباشد  دیگر  های  شماره  مشمول  یا  نشده  گفته  دیگر  جای 

منبع  تبلیغاتی ، عالئم نورانی ، تابلوهای راهنما و اشیای همانند ، دارای یک  

گفته  دیگر  جای  در  که  آنها  قطعات  و  اجزا   ، دائمی  شده  نصب  روشنایی 

 نشده یا مشمول شماره های دیگر نباشد 

 دارند   coiچراغ های ضد انفجار الزام ارائه 

 

 COI  7الزام ارائه  ـ ـ ـ چراغهای ضد انفجار  94054920

 7   ـ ـ ـ سایر  94054990

 7   چراغ های توری ـ ـ ـ  94055020

 7   سایر--- 94055090

با منبع روشنایی دیدو ساطع   94056100 انحصاری  برای استفاده  نور    –طراحی شده 

(led ) 

  7 

 7   سایر--- 94056900

  با   رکابزنی  اتومبیلهای  ،(Scooters)  هارورؤک  ، (Tricycles)  هاچرخه  سه  415

  مشابه؛ (  Wheeled)  چرخدار  هایبازی اسباب  و (  Pedal cars)  پا

  کوچک   هایمدل   ها؛بازی سایراسباب  ها؛عروسک   عروسک؛  هایکالسکه

  تفریحی  هایمدل  و (  "(Scale)   مقیاس"( )Reduced-size)  شده   اندازه 

(Recreatio ) انواع کلیه از هایی پازل ،  نکند یا کارکند خواه  ، مشابه.   

مقررات   مشمول  حیوانات  توسط  استفاده  مورد  بازی  اسباب   : توضیح   (

 باشد ( استاندارد اجباری نمی 

 6   با موتور برقی ـ ـ ـ ـ 95030011

 ایمنی  - هاویژگی

 6   سایر  ـ ـ ـ ـ 95030019

 6   انواع عروسکـ ـ ـ  95030020

برای پازل فاقد  انواع پازلـ ـ ـ  95030030

تصویر مخصوص 

  افراد ماهر الزام ارائه

COI 

 6 

دقیقه پرواز با    5متر و توان    100برد حداکثر  پرندهای اسباب بازی با  ـ ـ ـ   95030040

 دوربین یا بدون آن

  6 

 6 برای دارت الزام  سایر ـ ـ ـ  95030080
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 COI ارائه

کنسول های بازی ویدئویی و دستگاه ها ، اشیا برای سرگرمی در هوای آزاد    416

میز    ، بیلیارد   ، تیبل  پین  همچنین  سالنی  یا  رومیزی  های  بازی  برای   ،

 مخصوص بازی های کازینو و ادوات برای بازی بولینگ خودکار 

کارت  توسط که (Games) هابازی   دیگرـ     95043000 اسکناس،  بانکی، سکه،  های 

ادوات افتد، به غیر از  کار می  یا سایر وسایل پرداخت به (Tokens) ها ژتون

 تاالر بولینگ اتوماتیک بازی

 COI  6 الزام ارائه
 ایمنی  -هاویژگی

های    417 ورزش   ، ژیمناستیک   ، فیزیکی  عمومی  تمرینات  برای  ادوات  و  اشیا 

همچنین تنیس روی میز ( یا برای بازی های در پهلوانی ، سایر ورزشها )  

شمارههای   مشمول  یا  نشده  گفته  فصل  این  دیگر  جای  در  که  آزاد  هوای 

 دیگر این فصل نباشد.

دستگاه   والیبال،  بسکتبال،   فوتبال،  )توپ و  و     TRAD MILL  هندبال 

 تجهیزات زمین بازی مستقر در پارکها و مدارس(

تجهیزات قطعات  و  اجزاء   : ادوات    توضیح  استاندارد و  مشمول  ورزشی  

 اجباری نمی باشند 

 برای کاالی تردمیل انجام آزمون ایمنی الکتریکی نیز الزامی می باشد

 6   توپ فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال --- 95066210

 ایمنی  -ها ویژگی

 Treadmilles    6دستگاه  --- 95069110

 6   * دستگاههای ورزشی مورد استفاده در باشگاه های ورزشی--- 95069190

 6   * تجهیزات زمین بازی مستقر در پارکها و مدارس--- 95069990

و   418 تفریحی  پارک  های  جایگا   ، سیار  های  وحش  باغ  و  سیار  های  سیرک 

تیر تفریحات   های  گالری  جمله  از  آزاد  هوای  در  تفریحات   ، آبی  پارک 

 اندازی ، تئاترهای سیار 

 )تجهیزات شهربازی ، تجهیزات زمین بازی مستقر در پارکها و مدارس(

 

 

 

 COI  6 الزام ارائه ترن هوایی-- 95082100

 ایمنی   -ها ویژگی

 COI  6الزام ارائه  چرخ و فلک ، تاب و دوربرگردان -- 95082200

 COI  6الزام ارائه  ماشین های کوچک برقی-- 95082300

 COI  6الزام ارائه  مشابه سازه های حرکتی و تئاترهای متحرک-- 95082400

 COI  6الزام ارائه  جایگاه آبی ) آب سواری ( -- 95082500

 COI  6الزام ارائه  تفریحات پارک آبی -- 95082600
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 سایر-- 95082900 

 *تجهیزات شهر بازی و بادی ـ ـ ـ 

 COI  6الزام ارائه 

 COI  6الزام ارائه  جایگاه تیر اندازی --- 95083010

 سایر-- 95083090

 *تجهیزات شهر بازی و بادی ـ ـ ـ 

 COI  6الزام ارائه 

 COI  6الزام ارائه  تئاترهای سیار  95084000

بدون   419  ، با دست  کار کردن  برای  مکانیکی  ، جاروبهای  بروسها   ، ها  جاروب 

موتور، زمین پاک کن و گردگیر از پر ، کالله ها و دسته الیاف آماده برای 

 جاروب یا بروس سازی ، تامپون نقاشی و غلتک نقاشی ، آب روبها

 9   (   Dental-Plateمسواک دندان عاریه )ـ ـ مسواک دندان و همچنین   96032100
 ها ویژگی

سایر   با  یا  نمدی  نوک  با  عالمتگذاری  قلمهای  ای و قلم و  ساچمه  نوک  قلم  420

  وپلیکاتور  قلم  قلمها؛  و سایر  استیلوگراف  قلم  خودنویس،   متخلخل؛  نوکهای

نوکی؛  خودکار  مدادهای و    اجزاء   همانند؛  اشیاء  و   مدادگیر  گیر،   قلم  یا 

گفته،  اشیاء(  گیره   و  کالهک  همچنین)  قطعات   که   آنهایی  از  غیر  پیش 

 می شوند. 9609شماره  مشمول

 

 

 5   خودکار ـ ـ ـ  96081010

 ها ویژگی

 5   روان نویسـ ـ ـ  96081020

( با نوک نمدی و یا سایر نوکهای  Markerهای عالمتگذاری )ـ قلم و قلم 96082010

 متخلخل 

 * 5 

96082090 

 5   روان نویس نوک غلطکی   - 96083000

 5   مدادهای خودکار یا نوکی  - 96084000

 5   مجموعه سایر اشیا مشمول چند شماره  فرعی پیش گفته  96085000

 5   مغزی قلم خودکار 96086000
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 5   *  مغزی روان نویس 96089990

     

مدادرنگی،9608شماره    مشمول  مدادهای  غیراز)  مداد  421   مداد  مغزمداد،  ( 

 زغال رسامی ، گچ برای نوشتن یا رسامی یا گچ خیاطی  شمعی،

 5   مداد و مداد رنگی، با مغزی دارای غالف سخت - 96091000

 ها ویژگی

 5   اتود ) سیاه یا رنگی( ـ مغزی مداد 96092010

 5   سایر--- 96092090

 5   *مداد شمعی  96099000

فندک سیگار و سایر فندک ها ، حتی مکانیکی یا الکتریکی و اجزا و قطعات   422

 آنها غیر از سنگ و فتیله 

 ایمنی الکتریکی – هاویژگی 7   *هفندک های قابل استفاده در  آشپزخان و فندک الکتریکی 96138000

 توسط  آنها  بودن  عایق  که  محفظه،  با  حرارت  عایق  ظروف  سایر  و  فالسک  423

شیشه    شده   تامین  خأل استثنای  به  آنها  قطعات  و  اجزا  همچنین  و  است 

 نگهداری مواد غذایی(  جهتیدکی داخلی ) 

توسط   96170000 آنها  بودن  عایق  محفظه،که  با  حرارت  عایق  سایر ظروف  و  فالسک 

 نگهداری مواد غذایی ) از جمله فالسک چای(  جهت   خأل تامین شده است 

* 

  6 
 ها ویژگی

حوله های بهداشتی و تامپون ها، پوشک و پوشک کامل بچه ، نوار بهداشتی    424

 و اشیاء مشابه از هر جنس

آزمون  باید  شود  اشاره  آن  بودن  بهداشتی  به  کاال  بندی  بسته  روی  صورتیکه  در   (

 میکروبی هم انجام شود.(. 

پوشک کامل بزرگساالن به طوری که حداقل طول پوشش خارجی آن   --- 96190010

 میلیمتر باشد 660

  9 

 ها ویژگی

 9   پوشک بچه --- 96190020

 9   پد بهداشتی بانوان )نوار بهداشتی( --- 96190030

برای    --- 96190090 مصرف  مورد   ( بچه  و  بزرگسال  پوشک  انواع  و  بهداشتی  نوار 

 * انسان(
  9 

 ها ویژگی 8   به استثنای الستیک   درصد 15ـ ـ ـ ـ با ساخت  98870301 8703منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف  قطعات  425
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جاده   برای  منفصله  )قطعات  ،تراکتورهای  تریلرها، تولید  نیمه  برای   ای 

قطعات  مینی  و   اتوبوس و  مشمول     خودروهای  تولید  جهت  منفصله   بوس 

قطعات  8703 و  سواری(  های  اتومبیل   خودروهای   تولید  جهت   منفصله  ) 

 ) وانت(  8704ردیف  مشمول

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای برای نیمه تریلرها،تولید تراکتورهای جاده   برای  منفصله  قطعات  -ادامه  

قطعات  مینی  و   اتوبوس و  مشمول     خودروهای  تولید  جهت  منفصله   بوس 

قطعات  8703 و  سواری(  های  اتومبیل   خودروهای   تولید  جهت   منفصله  ) 

 ) وانت(   8704ردیف  مشمول

 

 

 8   به استثنای الستیک درصد 25تا کمتر از درصد  15ـ ـ ـ با ساخت داخل  98870302

 8   به استثنای الستیکدرصد و بیشتر   25 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870303

 8   درصد 20ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  98870121

 8   به استثنای الستیک   درصد 30تا کمتر از درصد  20ـ ـ ـ با ساخت داخل  98870122

 8   به استثنای الستیک    درصد و بیشتر 30 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 98870123

 8   ) اتوبوس و مینی بوس و ون(  درصد 30ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  98870221

داخل   98870222 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از  درصد    30ـ  کمتر  استثنای   درصد  40تا  به 

 الستیک   

  8 

داخل   98870223 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از  درصد    40ـ  کمتر  استثنای   درصد  50تا  به 

 الستیک   

  8 

 8   درصد و بیشتر به استثنای الستیک   50ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98870224

 8   درصد به استثنای الستیک 20با ساخت داخل کمتر از --- 98870225

 8   درصد به استثنای الستیک 20با ساخت داخل حداقل --- 98870226

 8   درصد 20ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  98870311

داخل   98870312 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از    درصد  20ـ  کمتر  استثنای   30تا  به  درصد 

 الستیک   

  8 

داخل   98870313 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از    درصد  30ـ  کمتر  استثنای   40تا  به   8  درصد 
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 الستیک

داخل   98870314 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از    درصد  40ـ  کمتر  استثنای    60تا  به  درصد 

 الستیک

  8 

 8   الستیک درصد و بیشتر به استثنای 60ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98870315

 8   درصد 20ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  98870321

داخل   98870322 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از    درصد  20ـ  کمتر  استثنای   30تا  به  درصد 

 الستیک     

  8 

داخل   98870323 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از  درصد    30ـ  کمتر  استثنای   40تا  به  درصد 

 الستیک

  8 

داخل   98870324 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از  درصد    40ـ  کمتر  استثنای   50تا  به  درصد 

 الستیک

  8 

داخل   98870325 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از    درصد  50ـ  کمتر  استثنای    60تا  به  درصد 

 الستیک

  8 

 8   الستیک درصد و بیشتر به استثنای 60ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98870326

 ها ویژگی

داخل   98870331 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از    درصد  20ـ  کمتر  استثنای   30تا  به  درصد 

 الستیک   

  8 

داخل   98870332 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از    درصد  30ـ  کمتر  استثنای   40تا  به  درصد 

 الستیک

  8 

داخل   98870333 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از    درصد  40ـ  کمتر  استثنای   50تا  به  درصد 

 الستیک

  8 
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 ای برای نیمه تریلرها،تولید تراکتورهای جاده   برای  منفصله  قطعات  -ادامه  

قطعات  مینی  و   اتوبوس و  مشمول     خودروهای  تولید  جهت  منفصله   بوس 

قطعات  8703 و  سواری(  های  اتومبیل   خودروهای   تولید  جهت   منفصله  ) 

 ) وانت(   8704ردیف  مشمول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخل   98870334 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از    درصد  50ـ  کمتر  استثنای    60تا  به  درصد 

 الستیک

  8 

 8   درصد و بیشتر   60ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98870335

 8   درصد 20ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  98870336

داخل   98870337 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از    درصد  20ـ  کمتر  استثنای   30تا  به  درصد 

 الستیک     

  8 

داخل   98870338 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از  درصد    30ـ  کمتر  استثنای   40تا  به  درصد 

 الستیک

  8 

 8   الستیک درصد و بیشتر به استثنای 40ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98870339

 8   درصد 20ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  98870341

داخل   98870342 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از    درصد  20ـ  کمتر  استثنای   30تا  به  درصد 

 الستیک     

  8 

 8   الستیک درصد و بیشتر به استثنای 30ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98870343

داخل   98870351 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از    درصد  20ـ  کمتر  استثنای  30تا  به   درصد 

 الستیک

  8 

داخل   98870352 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از  درصد    30ـ  کمتر  استثنای  40تا  به   درصد 

 الستیک

  8 

داخل   98870353 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از  درصد    40ـ  کمتر  استثنای  درصد  50تا   به 

 الستیک

  8 
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 ای برای نیمه تریلرها،تولید تراکتورهای جاده   برای  منفصله  قطعات  -ادامه  

قطعات  مینی  و   اتوبوس و  مشمول     خودروهای  تولید  جهت  منفصله   بوس 

قطعات  8703 و  سواری(  های  اتومبیل   خودروهای   تولید  جهت   منفصله  ) 

 ) وانت(   8704ردیف  مشمول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخل   98870354 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از  درصد    50ـ  کمتر  استثنای   درصد    60تا   به 

 الستیک

  8 

 8   و بیشتر  درصد  60ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98870355

 8   درصد 20ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  98870421

داخل   98870422 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از    درصد  20ـ  کمتر  استثنای   30تا  به  درصد 

 الستیک     

  8 

داخل   98870423 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از  درصد    30ـ  کمتر  استثنای   40تا  به  درصد 

 الستیک

  8 

 8   الستیک درصد و بیشتر به استثنای 40ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98870424

 8    درصد 20ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  98870431

داخل   98870432 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از    درصد  20ـ  کمتر  استثنای   30تا  به  درصد 

 الستیک   

  8 

 8   درصد و بیشتر به استثنای الستیک   30ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98870433

 8   درصد به استثنای الستیک 40با ساخت داخل بیشتر از --- 98870434

 8   درصد  20با ساخت داخل کمتر از --- 98870435

 8   درصد به استثنای الستیک   30تا کمتر از  درصد 20با ساخت داخل  --- 98870436

 8   درصد به استثنای الستیک  40تا کمتر از درصد  30با ساخت داخل --- 98870437
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای برای نیمه تریلرها،تولید تراکتورهای جاده   برای  منفصله  قطعات  -ادامه  

قطعات  مینی  و   اتوبوس و  مشمول     خودروهای  تولید  جهت  منفصله   بوس 

قطعات  8703 و  سواری(  های  اتومبیل   خودروهای   تولید  جهت   منفصله  ) 

 ) وانت(   8704ردیف  مشمول

 

 8   درصد به استثنای الستیک 40با ساخت داخل بیشتر از  --- 98870438

 8   درصد 20ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  98870441

داخل   98870442 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از    درصد  20ـ  کمتر  استثنای   30تا  به  درصد 

 الستیک     

  8 

داخل   98870443 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از  درصد    30ـ  کمتر  استثنای   40تا  به  درصد 

 الستیک

  8 

داخل   98870444 ساخت  با  ـ  ـ  ـ  از  درصد    40ـ  کمتر  استثنای    60تا  به  درصد 

 الستیک

  8 

 8   الستیک درصد و بیشتر به استثنای 60ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98870445

 8   به استثنای الستیک درصد 15ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  98871171

 ها ویژگی

 8   و بیشتر به استثنای الستیک درصد 15ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98871172

 8   درصد به استثنای الستیک  15کمتر از ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98871181

درصد به استثنای  25درصد تا کمتر از  15ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98871182

 الستیک

  8 

به استثنای درصد  35تا کمتر از درصد  25ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98871183

 الستیک 

  8 

 8   الستیک استثنایدرصد و بیشتر به  35ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98871184
 ها ویژگی

 8   الستیک (  استثنای) به  درصد 15ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  98871191
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  ردیف 

 كاالیی 
 نوع كاال  شماره تعرفه  شرح كاالیی 

قابلیت آزمون  

داخل  در 

 كشور ندارد 

مدت زمان  

 آزمون طوالنی 

طبق
ه 

كاالی 

 ی

 ها آزمون

 8   الستیک (  استثنای) به  و بیشتر   درصد 15ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98871192

     

 8   الستیک (  استثنای) به  درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  98871195

 8   الستیک (  استثنای) به   درصد و بیشتر 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  98871196

 قطعات منفصله دوچرخه  

 

 

  8   در صد ) به استثنای الستیک ( 15با ساخت داخل کمتر از  98871210

 ها ویژگی 8   استثنای الستیکدر صد به  25درصد تا کمتر از  15با ساخت داخل  98871220

  8   در صد به استثنای الستیک 35درصد تا کمتر از  25با ساخت داخل  98871230

  8   در صد به استثنای الستیک 50درصد تا کمتر از  35با ساخت داخل  98871240

  8   درصد و بیشتر به استثنای الستیک 50با ساخت داخل  98871290
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 طبقه بندی كاالها   -جدول  

 طبقه كاالیی  گروه كاالیی 

 1 غذایی و کشاورزی 

 2 ساختمانی و معدنی  

 3 شیمیایی و پتروشیمی

 4 نساجی و چرم  

 5 بسته بندی و سلولوزی  

 6 مکانیک و فلز شناسی  

 7 برق ، الکترونیک، ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری 

 8 خودرو و نیرومحرکه 

 9 مواد آرایشی و بهداشتی   –لوازم و تجهیزات پزشکی 

 10 سایر  
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  فهرست استانداردها مورد قبول سارمان ملّی استاندارد ایران 

 عالمت اختصاری استانداردهای مورد قبول نوع استاندارد ردیف

 (ISIRI, INSO ) استانداردهای ملی ایران 1

 استانداردهای بین المللی   2

 استانداردهای سازمان بین المللی استانداردسازی -1

 استانداردهای اتحادیه بین المللی مخابرات -2

 استانداردهای کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکال -3

 استانداردهای سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی  -4

 صنایع غذایی( استانداردهای کدکس ) در زمینه  -5

 

(ISO) 

(ITU) 

(IEC) 

(OIML) 

(CODEX) 

 BSEN , DINENمانند :  (EN)کشورهای عضو اتحادیه اروپا با پسوند استاندارد کشورهای اروپایی   استانداردهای 3

 AIJN استانداردهای انجمن صنایع آب میوه و نکتارها ، اتحادیه اروپا  4

 اروپایی استاندارد های کشور های  5

 

 (AFNOR)( ، فرانسه DIN،آلمان )  (BSI)انگلیس 

 (AENOR)اسپانیا    ، (NEN)، هلند  (UNI)ایتالیا 

 (ASI)اتریش  ، (NBN)بلژیک   ،  (IPQ)پرتغال 

،   (SIS)، سوئد     (SFS)، فنالند  (ILNAS)لوکزامبورگ ،  (DS)دانمارک 

 ( UNMZ، چک) (ELOT)یونان  ، (NSAI)ایرلند 

 استانداردهای کشورهای امریکای شمالی 6

 

ASTM, ANSI, ASME, UL, API, AGI, NFPA, ASHRAE, 

AWS, ASA, ASSE, DOD, EIA, EPA, GPA, IEEE, ISA, 

CGSB, CSA,IESNA, NEMA, ICEA, AATCC,ABMA,ARI, 

PPI, SAE, DOT, FMVSS, CMVSS, … 

 JIS, JASO استانداردهای ملی کشور ژاپن  7

 KS استانداردهای ملی کشور کره جنوبی 8

 AS استانداردهای ملی کشور استرالیا  9

 GBبعضی از استانداردهای  این جدول باشند  8الی  1استانداردهای ملی کشور چین که مرجع تدوین آنها از استانداردهای ردیف  10
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 دفتر ارزیابی كیفیت كاالهای صادراتی و وارداتی 

 1401  آذر– مپنج  ویرایش

  

گانه استاندارد ،   85گواهینامه تاییدیه استاندارد های کارخانه ای خودروسازانی که موفق به دریافت  11

 از سازمان ملی استاندارد ایران برای خودرو تولیدی خود شده اند . 

 طبق اظهار و تایید استاندارد مربوطه از سوی کارخانه سازنده 

روسیه    -1 سایر استانداردهایی  که بصورت موردی به تایید سازمان رسیده است 12 کشور  تیر   (GOST)استانداردهای  در خصوص  ذیل  های  شماره  به 

 آهن ، میلگرد و ناودانی : 

استاندارد   تیرآهن  GOST 26020الف(  خصوص  موازی    در  پهن  نیم  بال 

 18و 14،16برای سایزهای  ∂2گرید

  ∂1  بال نیم پهن شیبدار گرید   در خصوص تیرآهن   GOST 8239استاندارد  ب(  

 20برای سایز 

 A-III و -II Aو    A-Iمیلگرد گریدهای   در خصوص GOST 5781استاندارد پ( 

 ناودانی گرو نوردیده سبک  در خصوص GOST 8240ت( استاندارد 

 در خصوص نبشی های فوالدی بال مساوی GOST 8509ث(  استاندارد

 در خصوص نبشی های فوالدی بال نا مساوی GOST 8510ج(  استاندارد

به شماره های ذیل در خصوص تیر آهن ،    (GB)استاندارد های کشور چین    -2

 میلگرد و ناودانی: 

استاندارد    تیرآهن  GB 700-88و    GB 706-88الف(  بال     در خصوص 

 Q275و  Q235Dنیم پهن شیبدار با گریدهای 

 در خصوص میلگرد GB 1499ب  ( استاندارد 

 درخصوص ناودانی  GB 707-88پ  ( استاندارد  
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