ساسمان ملی استاوذارد ایزان
معايوت تًسعٍ مذیزیت ،امًرحمًلی ي مجلس
دفتز تزوامٍریشی ،وًساسی ي تحًل اداری

کارمشد خذمات طثمٍ تىذی شذٌ ساسمان
ارلام تٍ ریال

مشخصٍ مطاتك تا

عىًان خذمت

آئیه وامٍ

1-4

کارمشد سال
1931

 80ساػت کار کارضٌاسی)
-2ارسیابی ًوًَِ ًَػی باسکَلّای تَلیذی ٍسایل ًملیِای جادُ اس  10الی
 60تي (هؼادل  120ساػت کار کارضٌاسی)
-3ارسیابی ًوًَِ ًَػی باسکَلّای تَلیذی ٍسایل ًملیِای جادُ باالتز اس
 60تي (هؼادل  160ساػت کار کارضٌاسی)

0-.-0

تًرم %3

تًرم %3.1

001110111

001،10111

000،50111

کارمشد اوذاسٌ شىاسی
-1ارسیابی ًوًَِ ًَػی باسکَل ّا ٍ تزاسٍّای تَلیذی تا  10تي (هؼادل

.-.-0

 1931تزاساس

1931تزاساس

کارمشد خذمات استاوذارد ساسی
-1-1-4کارهشد صذٍر ٍ تجذیذ پزٍاًِ هذیزاى کٌتزل کیفیت بِ اسای
ّزسال با اػتبار ديسالٍ

2-4

کارمشد سال

کارمشد سال

کارهشد صذٍر/توذیذ گَاّیٌاهِ تصَیب ًوًَِ ًَػی با اػتبار  9سالٍ
کارهشد صذٍر/توذیذ پزٍاًِ کاربزد ػالهت استاًذارد ٍیضُ اٍساى ٍ همیاسْا
تا اعتثار  9سالٍ

0101110111

000.110111

0.0.6.0111

.101110111

.500110111

.00..،0111

6101110111

6.0.110111

،505..0111

0101110111

010،110111

000،0.0111

0101110111

010،110111

000،0.0111

کارمشد اوگ گذاری ي پلمپ گذاری يسایل تًسیه سىجش
-1پلوپ گذاری اًَاع تزاسٍ ٍ باسکَل هکاًیکی/الکتزًٍیکی تا ظزفیت

510111

550111

.10111

0110111

01،0111

00،0511

-3پلوپ گذاری اًَاع پیواًِ ّای حجوی (َز ياحذ)

510111

550111

.10111

-4اًگ گذاری ٍسًِ (َز يسوٍ)

00111

00011

00.11

-5باسرسی ٍسایل تَسیي ٍسٌجص بِ اسای َز يسیلٍ

510111

550111

.10111

کارهشد صذٍر/توذیذ کارت باسرسی اٍساى ٍ همیاط ّا با اػتبار یک سالِ

5110111

5050111

5،60111

501110111

500510111

50،.00111

 500کیلَگزم
-2پلوپ گذاری اًَاع تزاسٍ ٍ باسکَل هکاًیکی/الکتزًٍیکی باالتزاس 500
4-2-4

5-.-0

کیلَگزم

ّ-1شیٌِ ّای آهَسش ٍ آسهَى ٍسپزی ًوَدى دٍرُ ػولی ساسهاى یا هزاکش
هَرد تاییذ (هؼادل با ارسش 10ساعت کار کارضٌاسی)
کارهشد بزرسی ًوًَِ ّای ٍارداتی حَسُ اًذاسُ ضٌاسی -بز هبٌای ّز ًوًَِ

.-.-0

ٍ بِ هیشاى ساػت کار کارضٌاسی( nهیشاى ساػت کارکارضٌاسی هَردتائیذ
ساسهاى)
1

n*5110111

n*5050111

n*5،60111

ساسمان ملی استاوذارد ایزان
معايوت تًسعٍ مذیزیت ،امًرحمًلی ي مجلس
دفتز تزوامٍریشی ،وًساسی ي تحًل اداری

کارمشد خذمات طثمٍ تىذی شذٌ ساسمان
ارلام تٍ ریال

مشخصٍ مطاتك تا

کارمشد سال

عىًان خذمت

آئیه وامٍ

1931

کارمشد سال

کارمشد سال

 1931تزاساس

1931تزاساس

تًرم %3

تًرم %3.1

کارهشد خذهات کالیبزاسیَى
ب -کارمشد ساعات کار دستگاٌ َای مزجع آسمایشگاَی تٍ اسای َز ساعت کارکزد دستگاٌ
.-.-0

 -1هزجغ کاری (1ساػت کار کارضٌاسی)

5110111

5050111

5،60111

-2هزجغ ثاًَیِ ( 2ساػت کار کارضٌاسی)

001110111

001،10111

000،50111

-3هزجغ اٍلیِ ( 3ساػت کار کارضٌاسی)

005110111

00.050111

00.،.0111

-4هزجغ هلی ( 4ساػت کار کارضٌاسی)

.01110111

.00610111

.00،10111

کارهشد تصذیك ٍ آسهَى اًذاسُ ضٌاسی لاًًَی ٍ آسهَى دٍرُ ای ٍسایل
6-.-0

تَسیي ٍ سٌجص بز اساط ساػت کار کارضٌاسی ( nهیشاى ساػت کار

n*5110111

n*5050111

n*5،60111

کارضٌاسی هَردتائیذ ساسهاى)
،-.-0

کارهشد صذٍر/توذیذ گَاّی ًاهِ بیي الوللی اًذاسُ ضٌاسی با اػتبار یک سالٍ

3-4

وحًٌ محاسثٍ کارمشد خذمات تاییذ صالحیت (اعتثار دَی)

5110111

5050111

5،60111

کارهشد تاییذ صالحیت بزای ًْادّای ارسیابی اًطباق ایزاوی

3-4

-1بزرسی پزًٍذُ ٍ صذٍر گَاّیٌاهِ

0101110111

000.110111

0.0.6.0111

-2بزرسی ّز داهٌِ فؼالیت

.101110111

.006110111

.006،00111

-3بزرسی ّز حَسُ جغزافیایی

.101110111

.006110111

.006،00111

-4ارسیابی در داخل ایزاى (ّز ًفز رٍس هؼادل 8ساػت)

001110111

000.10111

00..،0111

-5ارسیابی در خارج اس ایزاى ( ّز ًفز رٍس)

0101110111

010،110111

000،0.0111

-6بزرسی پزًٍذُ ٍ توذیذ گَاّیٌاهِ بِ اسای ّز حَسُ ٍ ّز داهٌِ

0101110111

010،110111

000،0.0111

-7بزرسی پزًٍذُ ٍ تجذیذ گَاّیٌاهِ بِ اسای ّز حَسُ ٍ ّز داهٌِ

.101110111

.006110111

.006،00111

-8کارهشد ساالًِ

0101110111

010،110111

000،0.0111

کارمشد تاییذ صالحیت تزای وُادَای ارسیاتی اوطثاق خارجی

3-4

-1بزرسی پزًٍذُ ٍ صذٍر گَاّیٌاهِ

.1101110111

.0601110111

.060،.60111

-2بزرسی ّزداهٌِ فؼالیت

0101110111

000.110111

0.0.6.0111

-3بزرسی ّزحَسُ جغزافیایی

0101110111

000.110111

0.0.6.0111

-4ارسیابی در داخل ایزاى (ّز ًفز رٍس هؼادل  8ساػت)

001110111

000.10111

00..،0111

-5ارسیابی در خارج اس ایزاى (ّز ًفز رٍس)

0101110111

010،110111

000،0.0111

-6بزرسی پزًٍذُ ٍ توذیذ گَاّیٌاهِ بِ اسای ّزحَسُ ٍ ّز داهٌِ

.101110111

.006110111

.006،00111

-7بزرسی پزًٍذُ ٍ تجذیذ گَاّیٌاهِ بِ اسای ّزحَسُ ٍ ّز داهٌِ

0101110111

000.110111

0.0.6.0111

-8کارهشد ساالًِ

 00111یورو

 001،1یورو

 000،5یورو

2

ساسمان ملی استاوذارد ایزان
معايوت تًسعٍ مذیزیت ،امًرحمًلی ي مجلس
دفتز تزوامٍریشی ،وًساسی ي تحًل اداری

کارمشد خذمات طثمٍ تىذی شذٌ ساسمان
ارلام تٍ ریال

مشخصٍ مطاتك تا

عىًان خذمت

آئیه وامٍ

4-4
0-0-0

کارمشد سال
1931

کارمشد سال

کارمشد سال

 1931تزاساس

1931تزاساس

تًرم %3

تًرم %3.1

کارمشد خذمات تاییذیٍ
کارهشد صذٍر/توذیذ گَاّیٌاهِ آسهایطگاُ ّای آسهَى ٍ کالیبزاسیَى با
اػتبار یک سالِ

501110111

500510111

50،.00111

کارمشد صذير پزياوٍ ومایىذگی ي شعة شزکت َای تاسرسی کىىذٌ سًريیاوس (ایزاوی ي خارجی) تزای کاالَای يارداتی
(تذين کارمشد طی مسافت ،الامت يپذیزایی)..
 -1بزرسی پزًٍذُ ٍ صذٍر پزٍاًِ

.1101110111

.0601110111

.060،.60111

 -2بزرسی ّزداهٌِ فؼالیت

0101110111

000.110111

0.0.6.0111

 -3بزرسی ّزحَسُ جغزافیایی

0101110111

000.110111

0.0.6.0111

 -4باسدیذ ٍ هویشی در داخل ایزاى (ّزًفزرٍس)

001110111

000.10111

00..،0111

 -5باسدیذ ٍ هویشی در خارج اس ایزاى (ّزًفزرٍس)

0101110111

010،110111

000،0.0111

 -6بزرسی پزًٍذُ ٍ توذیذ پزٍاًِ بزای ّز حَسُ ٍ ّز داهٌِ

.101110111

.006110111

.006،00111

 -7بزرسی پزًٍذُ ٍ تجذیذ پزٍاًِ بزای ّزحَسُ ٍ ّز داهٌِ

0101110111

000.110111

0.0.6.0111

کارمشد صذير پزياوٍ ومایىذگی ي شعة شزکت َای تاسرسی کىىذٌ سًريیاوس(ایزاوی ي خارجی) تزای کاالَای صادراتی
(تذين کارمشد طی مسافت ،الامت يپذیزایی)..
 -1بزرسی پزًٍذُ ٍ صذٍر پزٍاًِ

01101110111

01،01110111

00،00.00111

 -2بزرسی ّزداهٌِ فؼالیت

.101110111

.006110111

.006،00111

-

-

-

001110111

000.10111

00..،0111

-

-

-

 -6بزرسی پزًٍذُ ٍ توذیذ پزٍاًِ بزای ّز حَسُ ٍ ّز داهٌِ

0101110111

010،110111

000،0.0111

 -7بزرسی پزًٍذُ ٍ تجذیذ پزٍاًِ بزای ّزحَسُ ٍ ّز داهٌِ

.101110111

.006110111

.006،00111

 -3بزرسی ّزحَسُ جغزافیایی
 -4باسدیذ ٍ هویشی در داخل ایزاى (ّزًفزرٍس)
 -5باسدیذ ٍ هویشی در خارج اس ایزاى (ّزًفزرٍس)

کارمشد صذير پزياوٍ شزکت َای تاسرسی کىىذٌ ملی ي استاوی (ایزاوی) تزای کاالَای يارداتی( -تذين کارمشد طی مسافت،الامت يپذیزایی)..

.-0-0

 -1بزرسی پزًٍذُ ٍ صذٍر پزٍاًِ

0101110111

000.110111

0.0.6.0111

 -2بزرسی ّزداهٌِ فؼالیت

.101110111

.006110111

.006،00111

 -3بزرسی ّزحَسُ جغزافیایی

.101110111

.006110111

.006،00111

 -4باسدیذ ٍ هویشی در داخل ایزاى (ّزًفزرٍس)

001110111

000.10111

00..،0111

 -5باسدیذ ٍ هویشی در خارج اس ایزاى (ّزًفزرٍس)

0101110111

010،110111

000،0.0111

 -6بزرسی پزًٍذُ ٍ توذیذ پزٍاًِ بزای ّز حَسُ ٍ ّزداهٌِ

0101110111

010،110111

000،0.0111

 -7بزرسی پزًٍذُ ٍ تجذیذ پزٍاًِ بزای ّزحَسُ ٍ ّزداهٌِ

.101110111

.006110111

.006،00111

3

ساسمان ملی استاوذارد ایزان
معايوت تًسعٍ مذیزیت ،امًرحمًلی ي مجلس
دفتز تزوامٍریشی ،وًساسی ي تحًل اداری

کارمشد خذمات طثمٍ تىذی شذٌ ساسمان
ارلام تٍ ریال

مشخصٍ مطاتك تا

کارمشد سال

عىًان خذمت

آئیه وامٍ

1931

کارمشد سال

کارمشد سال

 1931تزاساس

1931تزاساس

تًرم %3

تًرم %3.1

کارمشد صذير پزياوٍ شزکت َای تاسرسی کىىذٌ ملی ي استاوی (ایزاوی) تزای کاالَای صادراتی (تذين کارمشد طی مسافت،الامت يپذیزایی)..
 -1بزرسی پزًٍذُ ٍصذٍرپزٍاًِ

.101110111

.006110111

.006،00111

 -2بزرسی ّزداهٌِ فؼالیت

0101110111

010،110111

000،0.0111

-

-

-

001110111

000.10111

00..،0111

-

-

-

 -6بزرسی پزًٍذُ ٍتوذیذ پزٍاًِ بزای ّز حَسُ ٍ ّزداهٌِ

001110111

000.10111

00..،0111

 -7بزرسی پزًٍذُ ٍتجذیذ پزٍاًِ بزای ّزحَسُ ٍ ّزداهٌِ

0101110111

010،110111

000،0.0111

001110111

000.10111

00..،0111

5110111

5050111

5،60111

 -3بزرسی ّزحَسُ جغزافیایی
.-0-0

 -4باسدیذ ٍ هویشی در داخل ایزاى (ّزًفزرٍس)
 -5باسدیذ ٍ هویشی در خارج اس ایزاى (ّزًفزرٍس)

کارهشد بزرسی ٍ صذٍر گَاّیٌاهِ صادر کٌٌذُ بزتز بِ هیشاى کارهشد  8وفز
0-0-0

ساعت کار کارشىاسی
کارهشد طی هسافت ٍکار کارضٌاسی ٍ باسرسی بِ اسای َزوفزساعت

5-4

کارمشد خذمات ارسیاتی اوطثاق
کارهشد خذهات ًوًَِبزداری ،آسهَى ٍ تؼییي هاّیت ٍ باسرسی اس
ٍاحذّای تَلیذی ٍ خذهاتی ٍ هحوَلِّای صادراتی ٍ ٍارداتی ٍ
هکطَفِ کِ تَسط ساسهاى ٍ یا آسهایطگاُّای ّوکار ،ضزکتّای باسرسی

0-5-0

n*5110111

n*5050111

n*5،60111

ٍ کارضٌاساى استاًذارد حمَلی بِ اسای ّزساػت( nهیشاى ساػت کار
کارضٌاسی هَرد تائیذ ساسهاى)

0-5-0
.-5-0

تبصزُ :کارهشد طی هسافت اس هبذا تا همصذ بِ اسای ّز  100کیلًمتز

5110111

5050111

5،60111

طی هسافت تا هیشاى  50کیلَهتز هؼادل ًین ساػت کار کارضٌاسی

.510111

..00111

0110111

n*5110111

n*5050111

n*5،60111

کارهشد ارسیابی اًطباق در ٍاحذّای خذهاتی بِ اسای ّز ساػت کار
کارضٌاسی صزف ضذُ

بزاساط طبمِ بٌذی ًَع کاال ٍ هطخصات هزبَطًَِ ،ع

کارهشد ارسیابی اًطباق کاالّای ٍارداتی تجاری

کاربزی تَسط تَلیذکٌٌذُ ٍ حجن خذهات ارائِ ضذُ

کارهشد ارسیابی اًطباق کاالّای صادراتی
کارهشد ارسیابی اًطباق کاالّای صادراتی فالذ پزٍاًِ کاربزد ػالهت استاًذارد
0-5-0

در اًجام اهَر باسرسیً ،وًَِ بزداری ،آسهَى ٍ ...بِاسای ّز ساػت کار

n*5110111

n*5050111

n*5،60111

کارضٌاسی صزف ضذُ ( nهیشاى ساػت کار کارضٌاسی صزفضذُ)
کارهشد صذٍر گَاّیٌاهِ ارسیابی اًطباق کاالّای صادراتی فالذ کاربزد
ػالهت استاًذارد هؼادل  30دلیمِ کار کارضٌاسی
4

.510111

..00111

0110111

ساسمان ملی استاوذارد ایزان
معايوت تًسعٍ مذیزیت ،امًرحمًلی ي مجلس
دفتز تزوامٍریشی ،وًساسی ي تحًل اداری

کارمشد خذمات طثمٍ تىذی شذٌ ساسمان
ارلام تٍ ریال

مشخصٍ مطاتك تا

عىًان خذمت

آئیه وامٍ

0-5-0

کارمشد سال
1931

تبصزُ :3کارهشد صذٍر/توذیذ بزای ٍاحذّای دارای بیص اس 5
پزٍاًِ/گَاّیٌاهِ هؼتبز بِ اسای ّز پزياوٍ /گًاَیىامٍ
هبلغ کارهشد هؼَق ٍاحذ ّای تَلیذی/خذهاتی بزای َز محصًل بِ اسای

0-0-5-0

َزسال
تبصزُ  :3هیشاى بذّی هؼَق بزای ٍاحذّای تَلیذی ٍ خذهاتی کوتز اس  1ماٌ
کارهشد صذٍر گَاّی اًطباق هؼیار هصزف اًزصی ساهاًِ ّا ٍ فزآیٌذّای

5-5-0

صٌؼتی اًزصی بز با اػتبار یک سالِ
تبصزُّ :شیٌِ باسرسی فٌی اًزصی هزبَط بز اساط بِ اسای ّز ساػت کار
کارضٌاسی صزفضذُ ( nهیشاى ساػت کار کارضٌاسی صزفضذُ)

.-5-0

 1931تزاساس

1931تزاساس

تًرم %3

تًرم %3.1

کارهشدصذٍر/توذیذپزٍاًِ/گَاّیٌاهِ استاًذارد اجثاری
کارهشد صذٍر/توذیذ پزٍاًِ /گَاّیٌاهِ کِ تا اعتثار سٍ سالٍ

0-0-5-0

کارمشد سال

کارمشد سال

0101110111

010،110111

000،0.0111

.01110111

.0.010111

600.00111

0101110111

010،110111

000،0.0111

501110111

500510111

50،.00111

001110111

001،10111

000،50111

n*5110111

n*5050111

n*5،60111

گَاّیٌاهِ بزچسب کاال
کارهشد صذٍر ٍ توذیذ گَاّیٌاهِ بزچسب کاال با اػتبار سٍ سالٍ

0101110111

010،110111

000،0.0111

کارهشد تؼییي ػیار ،صذٍر کذ ضٌاسایی ٍاًگ گذاری فلشات گزاًبْا
 -1اًجام باسرسی ًٍوًَِ بزداری فلشات گزاًبْا بِ اسای َز ساعت کار

n*5110111

n*5050111

n*5،60111

 -2اًجام آسهَى تؼییي ػیار فلشات گزاًبْا بِ اسای َز ساعت آسمًن

5110111

5050111

5،60111

 -3صذٍر/توذیذ پزٍاًِ کاربزد ػالهت استاًذارد با اػتبار سِ سالِ

0101110111

010،110111

000،0.0111

0101110111

010،110111

000،0.0111

n*5110111

n*5050111

n*5،60111

کارضٌاسی صزف ضذُ( nهیشاى ساػت کار کارضٌاسی صزفضذُ)
.-5-0

تبصزُ:کارهشد ٍاحذّای تَلیذی فلشات گزاًبْای هطوَل استاًذارد اجباری
فالذ پزياوٍ بِ اسای َزسال
6-5-0

کارهشد ًظارت بز باسساسی ٍ ًَساسی ضیز ٍ سیلٌذر گاس هایغ بِ اسای َز
ساعت کار کارضٌاسی( nهیشاى ساػت کار کارضٌاسی صزفضذُ)
کارمشد صذير/تجذیذ پزياوٍ اختیاری

،-5-0

01-5-0
0-01-5-0

کارهشد خذهات صذٍر /تجذیذ پزٍاًِ اختیاری تا اعتثار سٍ سالٍ بزای ّز هحصَل

501110111

500510111

50،.00111

تبصزُ:1کارهشد صذٍر پزٍاًِ بزای تیش اس  1پزٍاًِ استاًذارد هؼتبز اختیاری

001110111

00..10111

005600111

تبصزُ :2پزٍاًِ ّای اختیاری با اػتبار یک سالِ

00...0111

0060.0111

00،،.0111

کارهشد صذٍر/توذیذ گَاّی تاییذ ًَع
کارهشد بزرسی ٍ صذٍر گَاّیٌاهِ تاییذ وًع خًدري ٍ تزاکتًر هؼادل 24
ساػت کار کارضٌاسی تا اعتثار یک سالٍ
5

0.01110111

0001610111

00000.0111

ساسمان ملی استاوذارد ایزان
معايوت تًسعٍ مذیزیت ،امًرحمًلی ي مجلس
دفتز تزوامٍریشی ،وًساسی ي تحًل اداری

کارمشد خذمات طثمٍ تىذی شذٌ ساسمان
ارلام تٍ ریال

مشخصٍ مطاتك تا

کارمشد سال

عىًان خذمت

آئیه وامٍ

1931

کارهشد بزرسی ٍ صذٍر گَاّیٌاهِ تاییذ ًَع مًتًر سیکلت هؼادل 16
.-01-5-0

ساػت کار کارضٌاسی تا اعتثار یک سالٍ
تبصزُ :کارهشد اًجام باسرسی ٍ کارهشد طی هسافت بز اساط ساعت
هصزٍفِ هَرد تاییذ ساسهاى

601110111
5110111

کارمشد سال

کارمشد سال

 1931تزاساس

1931تزاساس

تًرم %3

تًرم %3.1

60..10111

،05560111

5050111

5،60111

صذٍر/توذیذگَاّیٌاهِ ثبت کاال ًٍطاى تجاری
00-5-0

کارهشد بزرسی ٍ صذٍر /توذیذ گَاّیٌاهِ ثبت کاال ٍ ًطاى تجاری هؼادل
 8ساػت کارکارضٌاسی با اعتثار یک سالٍ

001110111

000.10111

00..،011

استاًذاردساسی ٍ کذگذاری فزآٍردُ ّای ًفتی
کارهشد استاًذاردساسی ٍ کذگذاری فزآٍردُ ّای ًفتی بزای َز مجًس
صادرُ ٍاػتبار یک سالِ هؼادل  8وفز ساعت کار کارضٌاسی
 -1تؼییي هاّیت فزآٍردُ ّای ًفتی صادراتی ّیذرٍ کزبَری ( 1ساعت
کار کارضٌاسی)
 -2تؼییي هاّیت فزآٍردُ ّای ًفتی صادراتی غیزّیذرٍ کزبَری (1
0.-5-0

ساعت کار کارضٌاسی)
 -3خذهات استاًذارد ساسی کذ ّای صادراتی بِ اسای ّز کذ ( 8ساعت
کار کارضٌاسی)
 -4تؼییي هاّیت فزآٍردُ ّای ًفتی صادراتی هؼادل  1ساعت کار
کارضٌاسی
تبصزُ :1باسرسی ٍ ًوًَِ بزداری ٍ پلوپ ًوَدى هحوَلِ ّای سَخت
تمطیزی صادراتی ّشیٌِ باسرسی یا ارسیابی بِ اسای َز ساعت کار کارضٌاسی

6

001110111

000.10111

00..،011

001110111

00..10111

005600111

.05110111

.0..50111

.0،6.0111

001110111

000.10111

00..،011

005110111

006050111

0006.0111

5110111

5050111

5،60111

