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ب

خدانامبه
ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀباآشنایی

واسـتاندارد مؤسسـۀ مقـررات وقـوانین اصـالح قـانون 3مـادة یـک بندموجببهایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
اسـتانداردهاي نشـر وتدوینتعیین،وظیفهکهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقات

.داردعهدهبهراایران) رسمی(ملی

مؤسسـات ومراکزنظرانصاحب*مؤسسهنکارشناساازمرکبفنیهايکمیسیوندرمختلفهايحوزهدراستانداردتدوین
تولیـدي، شرایطبهتوجهباوملیمصالحباهمگاموکوششیشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوتولیديپژوهشی،علمی،
کننـدگان، مصـرف تولیدکننـدگان، شـامل نفـع، وحـق صـاحبان منصـفانۀ وآگاهانـه مشـارکت ازکـه اسـت تجاريوفناوري

نـویس پیش.شودمیحاصلدولتیغیرودولتیهايسازماننهادها،تخصصی،وعلمیمراکزکنندگان،واردوصادرکنندگان
ازپـس وشـود مـی ارسـال مربـوط فنـی هايکمیسیوناعضايونفعذيمراجعبهنظرخواهیبرايایرانملیاستانداردهاي

ایـران )رسمی(ملیاستانداردعنوانبهتصویبصورتدرورحطرشتهآنبامرتبطملیکمیتۀدرپیشنهادهاونظرهادریافت
.شودمیمنتشروچاپ

کننـد مـی تهیـه شدهتعیینضوابطرعایتبانیزذیصالحومندعالقههايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش
ترتیـب، بـدین .شـود مـی منتشـر وچـاپ ایـران ملـی اسـتاندارد عنـوان بهتصویب،درصورتوبررسیوطرحملیدرکمیتۀ

ملـی کمیتـۀ دروتـدوین 5شـمارة ایـران ملـی استاندارددرشدهنوشتهمفاداساسبرکهشودمیتلقیملیاستانداردهایی
.باشدرسیدهتصویببهدهدمیتشکیلاستانداردمؤسسهکهمربوطاستاندارد

المللـی بـین کمیسـیون 1(ISO)اسـتاندارد  المللـی بـین سـازمان اصلیاعضايازایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
کـدکس کمیسـیون 4رابطتنهاعنوانبهواست(OIML)3قانونیشناسیاندازهالمللیبینسازمانو(IEC)2الکتروتکنیک 

هـاي زمنـدي نیاوکلیشرایطبهتوجهضمنایرانملیاستانداردهايتدویندر.کندمیفعالیتکشوردر(CAC)5غذایی 
.شودمیگیريبهرهبینالمللیاستانداردهايوجهانصنعتیوفنیعلمی،پیشرفتهايآخرینازکشور،خاص

مصـرف ازحمایـت بـراي قـانون، درشـده بینـی پـیش موازینرعایتباتواندمیایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
ومحیطـی زیسـت مالحظـات ومحصـوالت کیفیـت ازاطمینـان حصـول عمـومی، وفـردي ایمنیوسالمتحفظکنندگان،
ـ وارداتـی، اقـالم یـا /ورکشوداخلتولیديمحصوالتبرايراایرانملیاستانداردهايازبعضیاجراياقتصادي، تصـویب اب

اجـراي کشـور، محصـوالت برايالمللیبینبازارهايحفظمنظوربهتواندمیمؤسسه. نمایداجبارياستاندارد،عالیشوراي
ازکننـدگان اسـتفاده بـه بخشـیدن اطمینـان بـراي همچنـین . نمایداجباريراآنبنديدرجهوصادراتیکاالهاياستاندارد
وکیفیـت مدیریتهايسیستمصدورگواهیوممیزيبازرسی،آموزش،مشاوره،زمینۀدرفعالمؤسساتوزمانهاساخدمات
وهاسازمانگونهایناستانداردمؤسسۀ،سنجشوسایل)واسنجی(کالیبراسیونمراکزواهآزمایشگاهمحیطی،زیستمدیریت

تأییـد گواهینامـۀ الزم،شـرایط احـراز صـورت دروکنـد مـی ارزیابیایرانصالحیتتأییدنظامضوابطاساسبررامؤسسات
وسـایل )واسـنجی (کالیبراسـیون یکاهـا، المللیبیندستگاهترویج.کندمینظارتآنهاعملکردبرواعطاهاآنبهصالحیت
ایـن وظـایف دیگرازایرانملیاستانداردهايسطحارتقايبرايکاربرديتحقیقاتانجاموگرانبهافلزاتعیارتعیینسنجش،
.استمؤسسه

ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردموسسۀ*
1- International organization for Standardization
2 - International Electro technical Commission
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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کمیسیون فنی تدوین استاندارد
"تزئینینوعازاستخوانیفورمیکايویژگیهاي"

)1اصالحیه شماره (

یا نمایندگی/ سمت و: رئیس
پیغامی، فریبا

)لیسانس فیزیک(
رئیس اداره نظارت بر استانداردهاي نساجی و 

بندي سازمان استاندارد و تحقیقات بسته
صنعتی ایران

:دبیر
ابراهیم، وحدانی

)فوق لیسانس مهندسی نساجی(
کارشناس اداره کل نظارت بر اجراي 

دارد سازمان استاندارد و تحقیقات استان
صنعتی ایران

)اسامی به ترتیب حروف الفبا: (اعضاء

آرمین، امین
)چوبفوق لیسانس صنایع(

انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب

اسفندیاري، علی محمد
)محیط زیستفوق لیسانس(

کارشناس مسئول وزارت صنایع و معادن

امیري، موسی
)ایعفوق لیسانس صن(

مدیر کنترل کیفیت تخته فشرده شمال

پیروزان، حسین
)لیسانس تکنولوژي پلیمر(

مشاور تکنولوژي شرکت تخته فشرده شمال

تویسرکانی، امین
)فوق لیسانس فیزیک(

مدیر کارخانه شرکت زگال شمال

خانقاهی، اسفندیار
)لیسانس مهندسی جنگلداري(

کارشناس شرکت معیار گستر

حسینرستمی،
)لیسانس صنایع چوب(

سرپرست کنترل کیفیت شرکت چوب و 
کاغذ مازندران

زمانی، مریم
)فیزیکشیمیفوق لیسانس(

سرپرست کنترل کیفیت شرکت فرآیند 
صنعتی پویا چوب
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فرد، محمدرضاصابري
)لیسانس صنایع چوب(

کارشناس اداره کل نظارت بر اجراي 
تحقیقات استاندارد سازمان استاندارد و

صنعتی ایران
کریمی، مهیار

)فوق لیسانس شیمی(
مدیر تولید شرکت فرآیند صنعتی پویا چوب 

)مالمین سازه و پاالر(

نژاد، محمدمحمد
)لیسانس مهندسی جنگلداري(

مدیر کنترل کیفیت شرکت آمل روکش

گلناز، موسوي
)لیسانس مهندسی نساجی(

ات و کارشناس بازرسی کاال و امور صادر
واردات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی 

ایران
معصومه، نامدار

)لیسانس مهندسی نساجی(
کارشناس اجراي استاندارد اداره کل 

استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران
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پیش گفتار

فورمیکايايویژگیه"با عنوان 1370سال 3154ملی ایران شماره استاندارداین اصالحیه مربوط به 
توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در است، که بنا به ضرورت "تزئینینوعازاستخوانی
ملیکمیتۀاجالسهاي فنی تدوین مربوط تهیه و تدوین شده و در یکصد و هفتاد و ششمین کمیسیون
اینکاست،گرفتهقرارتصویبوردم22/02/89مورخهاي چوبی و سلولزي و کاغذ چوب و فرآوردهاستاندارد 

مصوبایران،صنعتیتحقیقاتواستانداردمقررات مؤسسۀوقوانیناصالحقانون3مادةیکبنداستنادبه
منتشر 1370سال 3154شمارةاستاندارد ملی ایرانیکاصالحیه شماره عنوانبه،1371ماهبهمن

. شودمی

:تاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر استمنبع و ماخذي که براي تهیۀ این اس
بر اساس تجارب اجرایی کارشناسان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
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)1اصالحیه شماره (- تزئینی نوعازاستخوانیفورمیکايویژگیهاي

گذارينشانه7
به طور کنندهتولیدتوسطوضوحبهرمیکافوورقهرلبهیاسطحرويمناسبی بر زیر باید در محلهايآگاهی

نشدنی براي مصرف داخلی به زبان فارسی و براي واردات به زبان فارسی یا انگلیسی و در مورد خوانا و پاك
:یا با برچسبی الصاق شودصادرات به زبان مورد توافق سفارش دهنده و تولید کننده نوشته

تولیدکننده؛تجاري نشانیا / ونام 1- 7
؛نشانی محل تولید2- 7
؛)Fیا Pیا S(نوع ورق فورمیکا3- 7
؛بر حسب میلیمتر)طول و عرض و ضخامت(ورقابعاد4- 7
.یا سري ساخت/و2یا پارتی1شماره بهر5- 7

1 - Lot
2 - Batch


