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 بنام خدا

 

 : پيشگفتار

روند رو به رشد تعداد واحدهاي توليدي صنايع غذايي و آشاميدني و ايجاد تغييرات در 

تكنولوژي و تنوع و گوناگوني محصوالت توليدي ، سبب گرديد تا اداره كل نظارت بر مواد غذايي، 

 اقدام به تدوين مقررات و ضوابط جديد متناسب با علم روز 1381آشاميدني، آرايشي و بهداشتي از سال 

غذا نمايد. تدوين ضوابط مذكور شامل حداقل ضوابط تاسيس و بهره برداري كارخانجات مختلف غذايي 

سياست تدوين ضوابط تغيير و مقرر گرديد  1385ادامه يافت وليكن از تير ماه سال  1384تا سال 

بصورت  ضوابط فني و بهداشتي براي تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليد و بسته بندي مواد غذايي

ضابطه اي كلي تدوين گرديده و ساير موارد از جمله تجهيزات خط توليد و ضوابط بهداشتي اختصاصي 

 براي توليد هر محصول درضوابط جداگانه اي  مختص به  هر محصول تدوين و به تصويب برسد. 

هادات براي هماهنگي با توسعه جهاني، ضوابط در مواقع لزوم اصالح خواهد شد بدين منظور پيشن

مطروحه توسط كارشناسان سازمان مورد بررسي قرار گرفته و پس از تائيد توسط كميته اجرايي ، 

 ضابطه اصالح شده از طريق واحد اطالع رساني به اطالع عموم خواهد رسيد. 

شايان ذكر است كه ضوابط برروي سايت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت 

(www.Fdo.behdasht.gov.ir موجود ).مي باشد 
 

 این ضابطه توسط سازمان غذا و دارو و با همکاری:

اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی تهران، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی، معاونت غذا و معاونت غذا و دارو 
دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

ال و بختياری، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی بهداشتی درمانی چهارمح
درمانی کهکيلویه و بویراحمد، سازمان حفاظت محيط زیست، دفتر صنایع تبدیلی و تکميلی وزارت 
جهاد کشاورزی، پژوهشکده غذایی و کشاورزی سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران، دفتر 

 1392سال مرداد ماه تدوین و در  ضالب شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورنظارت بهداشت آب و فا
در این سازمان بازنگری گردیده است.
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 سازمان غذا و دارو

 معاونت  غذا
 

 

 

  
حداقل ضوابط  فنی و بهداشتی واحدهای توليد کننده                  

 آب معدنی

 

 

 
 1392مرداد ماه بازنگری اول:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه  
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آبهايي هستند با منشاء زير زميني كهه بهه صهورت طبيعهي و يها بوسهيله وسهايل         1آبهاي معدني 

 حفاري از سطح و يا عمق زمين استخراج شده اند .

 آب چشمه ها به طور كلي داراي امالحي هستند كه در اثر عبهور آب از سهطح يها عمهق زمهين در آن حهل      

 شده اند .  

 

 هدف -1

وليد كننده آب معدني تعيين حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي ت ضابطههدف از تدوين اين  

 مي باشد.

 
 دامنه کاربرد  -2

 آب معدني كاربرد دارد .در مورد واحدهاي توليد كننده  ضابطهاين   

 
 تذکر 

 –آب معهدني طبيعهي    2441ههاي  ملي ايهران بهه شهماره     هاي استانداردآخرين تجديدنظر  رعايت           

 ويژگهي هها ، حهد مجهاز آلهودگي و      2591، ويژگي ههاي باكتريهايي آب معهدني طبيعهي      4403ويژگي ها ، 

روش آزمههون  –آب معههدني  5869و  روش هههاي آزمههون بههاكتريولوژيكي آب معههدني طبيعههي آشههاميدني

ط ميكروبيولوژي و ساير استاندارد هاي ملي مرتبط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ضهواب 

 فني و بهداشتي مرتبط اين معاونت  الزامي است .

 

 

 
 

 
 تعاریف  -3

 آب معدنی طبيعی  -

 به داليل زير قابل تشخيص است: 2آبي است كه از آب آشاميدني 

                                                           

- Mineral Water  
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 و ديگر تركيبات مشخص مي گردد. 1( بوسيله محتواي امالح معدني خاص، عناصر كميابالف

 ( از منابع طبيعي مانند چشمه و نقاط حفاري شده از سفره هاي آب زير زميني به دست مي آيد و  ب      

   كليه اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از هرگونه آلودگي يا تأثيرات خارجي روي كيفيت آن بايد        

 انجام گيرد.      

 است. ج( تركيبات آن در فصول مختلف سال از ثبات نسبي برخوردار

 د( تحت شرايطي كه ويژگي هاي آن تغيير نكند جمع آوري مي شود.

 ه ( در نزديكترين محل ممكن به سرچشمه آب ، تحت شرايط بهداشتي خاص بسته بندي مي شود.

به جز پااليش هاي فيزيكي مجاز كه عبارتند از جداسازي اجهزاء ناپايهدار    2فرايند پااليش و( هيچگونه 

/ يها صهاف    3آهن ، منگنز، سولفور  و ارسنيک به وسيله هوادهي ، دكانته كردن مثل  تركيبات محتوي

 كردن نمي تواند در مورد آب معدني به كار گرفته شود.

 یادآوری 

براي از بين بردن عامل هاي ميكروبي، نبايهد از اشهعه فهرابنفش ، ازن زنهي و سهاير گنهدزداهاي             

 شيميايي استفاده شود.  

 یادآوری 

)مهواد متشهكله     پااليش هاي مجاز بايد در شرايطي انجام گيرد كه در ميزان تركيبات آب معهدني       

 آن ( تغيير اساسي ايجاد نشود.  

  4آب معدنی گازدار -

 بندي اين ضابطه بسته"و"قسمت  3در بند ذكر شده آب معدني است كه پس از پااليش هاي مجاز 
                                                                                                                                                                        

-Drikking Water 

 

2 -Trace Element 

3- Treatment 

    - Decantation   

                                                                                                                                                        

-Naturally carbonated  Natural Water 
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است مي باشد و به طور زاني كه در سرچشمه آب وجود داشته و حاوي دي اكسيد كربن به مي

 . آشكار تحت شرايط فشار و دماي عادي متصاعد مي شود

 1آب معدنی طبيعی بدون گاز  -

ايهن  "و"قسهمت   3در بند  ذكر شدهآب معدني است كه به طور طبيعي و پس از پااليش هاي مجاز  

كهه بهه طهور آشهكار تحهت فشهار و دمهاي عهادي         ي اسهت  دي اكسيد كربن فاقدو ضابطه بسته بندي 

 متصاعد شود.

 2آب معدنی طبيعی گاز زدایی شده  -

بسته بنهدي و دي  اين ضابطه "و"قسمت  3در بند آب معدني است كه پس از پااليش هاي مجاز 

 اكسيد كربن آن حذف شده است.

 3آب معدنی طبيعی غنی از گاز ) دی اکسيد کربن(  -

و داراي  بندي اين ضابطه بسته"و"قسمت  3در بند  پااليش هاي مجازآب معدني است كه پس از 

دي اكسيد كربن به ميزان بيشتري نسبت به مقدار آن در محل منشاء آب باشد ضمن اينكه اين گاز از 

 .اء آب معدني طبيعي تأمين مي گرددخود منش

                                                           

-Non-Carbonated  Natural  Mineral Water 

-Decarbonated  Natural  mineral  Water 

-Natural  Mineral Water  Fortified With Carbon  Dioxide from the source 
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 1آب معدنی طبيعی گازدار شده  -

قبل از بسته بندي از منبع ديگهري گهاز بهه    ذكر شده  مجازآب معدني است كه پس از پااليش هاي 

 آن اضافه مي گردد.

 2آلودگی -

 . وجود هرگونه مواد نامطلوب و زائد در آب

 3تصفيه  -

اشهاره  بهه آن  ايهن ضهابطه   "و"قسهمت   3در بند هرگونه عملياتي كه جهت بهبود كيفيت آب معدني  

 شده است.

 4ظرف  -

هرگونه بطري، قوطي و يا ساير بسته بندي هاي مجاز كه با آب معدني طبيعي پر شده و بهه طهور    

 مناسبي نام گذاري شده و براي فروش عرضه مي شود.

 5سفره های آب زیرزمينی  -

هر نوع بستر زمين هاي نفوذ پذير كه بر روي طبقات غيرقابل نفوذ قهرار گرفتهه و داراي آب معهدني     

 باشد.

 2چشمه  -

چنانچه آب زيرزميني با سطح زمين تماس پيدا كند و سطح ايستايي از نقطه تماس باالتر باشهد آب  

 از محل برخورد سفره آبدار با سطح زمين به صورت چشمه خارج مي شود.

                                                           

 Carbonated Natural Mineral Water                       

2 -  Contamination  

3- Treatment 

4- Container 

         5- Aquifer            
 

- Spring 
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  1خوب ساخت) عمومی( شرایط -4

كد با  بندي مواد غذايي )د و بسته ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي تولي، تاسيس واحد  براي          

1v10611Fdop  برروي سايتموجود www.fdo.behdasht.gov.ir)  و شرايط خوب ساخت اختصاصي

 همين ضابطه بايد مد نظر قرار گيرد.  5مندرج در بند 

 
  (اختصاصی)شرایط خوب ساخت -5

 منظور ضوابط بهداشتي است كه اختصاصا براي محصوالت مندرج در اين ضابطه كاربرد دارد.          
 

 مراحل دریافت پروانه های بهداشتی  -5-1

كنترل غذا ودارو تائيد گردد و مرجع آزمايشگاههاي مركز توسط  دعدني بودن آب هاي معدني بايم

تحت عنوان  2441استاندارد ملي ايران به شماره تجديد نظرآخرين معدني بايد بر اساس  بررسي آناليز آب

تحت  4403استاندارد ملي ايران به شماره آخرين تجديد نظرآب معدني طبيعي قابل شرب و  ويژگي هاي

روش آزمون  -آب معدني   5869عنوان ويژگي هاي باكتريايي آب معدني و استاندارد ملي ايران به شماره 

 يرد.ميكلروبيولوژي انجام گ

پس از به سازي اطراف چشمه و يها چهاه ، نمونهه بهرداري در چههار فصهل متهوالي بايهد توسهط          

كارشناس شبكه بهداشت و يا اداره نظهارت بهر مهواد غهذايي انجهام گرديهده و ويژگهي ههاي ميكروبهي و          

اهها و شيميايي نمونه توسط آزمايشگاههاي كنترل  مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي  و بهداشهتي دانشهگ  

تائيد گهردد و   مرجع كنترل غذا ودارو يشگاههايمركز آزمايا يكي از آزمايشگاههاي همكار  و يا اكروديته 

 مرجهع كنتهرل غهذا ودارو    يشگاههايمركز آزماسپس نتايج مربوطه به همراه نمونه يكي از فصول بعد به 

ارسال و پس از تطبيق نتايج آزمايشات شيميايي و ميكروبي چهار فصل با ويژگي هاي نمونه جديد نسبت 

 به صدور تائيديه معدني بودن اقدام مي گردد .  
  تذکر

اسهتاندارد ملهي    مندرج در آخهرين تجديهد نظهر   چنانچه نتايج ميكروبي فصل اول ، با ويژگي هاي 

 ه باشد ، صدور پروانه ساخت آب معدني كان لم يكن تلقي مي شود . مطابقت نداشت 4403ايران به شماره 

 

ملهزم بهه    ، واحد هاي متقاضي بسته بندي آب معدني مانند سهاير واحهد ههاي توليهدي و بسهته بنهدي       -

 اجراي ضوابط اين اداره كل و اخذ پروانه هاي بهداشتي مي باشند .  

نسبت به اسهتعالم رعايهت حهريم     نيز د پروانه ساختادارات كل نظارت استانها موظفند ،در زمان تمدي -

هاي كيفي و كمي محل استحصال آب ، از سازمان آب منطقه اي استان مربوطه اقدام و پس از اخذ پاسه   

 اقدام قانوني الزم را  به عمل آورند .  

                                                           

-Good  Manufacturing  Practices(GMP) 

http://www.fdo.behdasht.gov.ir/
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به همراه نه ، نموادارات كل نظارت استانها موظفند در زمان تمديد پروانه ساخت پس از نمونه برداري  -

در صهورت تائيهد   ارسهال و  كنترل غذا و دارو مرجع آزمايشگاههاي  مركزنتايج آزمايشات فصول قبل به 

ديد پروانه ساخت اقدام نمايند .بديهي است ويژگيهاي آب در زمان تمديد پروانه ساخت بايد با نسبت به تم

 ويژگيهاي تاييد شده در زمان صدور پروانه مذكورباشد.

نمونه برداري آب بايد از چاه يا چشمه تائيد شده توسط وزارت صنايع انجام شود . بديهي است ايهن   -

 موضوع بايد در زمان نمونه برداري نيز مد نظر قرار گيرد . 

 ذكههر مشخصههات دقيههق منبههع تههامين آب بههه همههراه مشخصههات جغرافيههايي در پروانههه هههاي تاسههيس، 

 بهره برداري و ساخت الزامي است . 

 
 
 حفاظت از چشمه ، چاه -2–5

 منطقه حفاظتی  -

 محدوده هاي حفاظتي تعيين و به مورد اجرا در آيد .   بايددر نقاطي كه آب معدني وجود دارد 

 
 معيار های حفاظتی  -

پيشگيرانه به منظور جلوگيري از هر گونه آلودگي و تاثير خهارجي بهر روي خهواص    ات كليه اقدام

فيزيكي و شيميايي آب معدني بايد انجام شود و محدوده چشمه و چاه بايد با بهه كهار گيهري تجهيهزات و     

 ادوات مناسب براي انسان و حيوان غير قابل دسترس باشد . 

 
 1تذکر 

 حهد توليهد كننهده آب معهدني     چهاه و چشهمه بهه عههده وا    بديهي اسهت مسهلوليت حفاظهت از حهريم     

 مي باشد.

 
  2تذکر 

در شرايط بروز بحران هاي طبيعي همچون  سيل ، زلزله ، طغيان رودخانهه هها و مهواردي از ايهن     

در كوتهاه تهرين زمهان    د دست كه شرايط بهداشتي محل تامين آب معدني مورد تهديد قرار مهي گيهرد بايه   

شناسان سازمان آب منطقه اي استان مربوطهه و كارشناسهان ادارات نظهارت    ممكن سرچشمه توسط كار

يها چهاه نمونهه بهرداري  و جههت تائيهد ويژگيههاي        آب چشهمه   و پهس از توقهف توليهد ، از   بازديد گرديده 

مرجهع   يشگاههايمركز آزماميكروبي به آزمايشگاه دانشگاه مربوطه و جهت تائيد ويژگيهاي شيميايي به 

 ارسال گردد و پس از تائيد ، توليد و توزيع آب معدني بالمانع خواهد بود.   روكنترل غذا ودا

 

 تاسيسات فرایند آب معدنی   - 3 –5
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اين تاسيسات بايد در محلي باشد كه فاقد بو ، دود ، گرد و غبار و آالينده هها باشهد و در معهر     

 سيالب نباشد .  

جاده ها و مناطقي كه در اطراف واحد توليدي وجود دارد بايهد از از سهيمان ، آسهفالت و يها سهن       

 ساخته شده باشد و همچنين مجاري جمع آوري فاضالب مناسب پيش بيني گردد .  
 

 

 استخراج آب معدنی   -4 – 5

استخراج آب هاي معدني بايد به نحوي باشهد كهه از آلهودگي و اخهتالط آب معهدني بها سهاير آب هها          -

 جلوگيري به عمل آورد .  

تجهيزات استخراج ، محدوده استخراج و كيفيت آب بايد به صورت منظم كنتهرل شهود و اقهداماتي كهه      -

شهتي بهوده و سهالمت انسهان را بهه      براي نگهداري تجهيزات و استخراج به كار برده مهي شهود بايهد بهدا   

 مخاطره نياندازد . 

% حجم استخراج روزانه آب معهدني   30تا  25مقدار آب معدني ذخيره شده در محل استخراج نبايد از  -

از عدم آلوده شدن آب و كهاهش كيفيهت آن اطمينهان حاصهل     ، تجاوز نمايد و  به عالوه در زمان نگهداري 

 شود .  

 حمل و نقل و ذخيره سازی آب های معدنی    -5 – 5

مجاز بهراي  لوله ها ، لوازم و تجهيزات انتقال آب از چشمه و يا چاه به كارخانه بايستي از جنس پليمر  -

 مناسهب صهنايع غهذايي بهوده و بهه آسهاني قابهل شستشهو باشهد و          زنه  نهزن   و يها اسهتيل    مواد غذايي

 -پالستيک ها "تحت عنوان  1331استاندارد ملي ايران شماره آخرين تجديد نظر ويژگي هاي آن مطابق با 

 باشد .   ويژگي ها -پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني لوله هاي

ها و مخازن و اتصاالت آب هاي معدني ، آشاميدني و غير آشاميدني بايهد از يكهديگر جهدا     مسير لوله -

ز اختالط آب هاي آشاميدني و غير آشاميدني با آب باشد و ترجيحا با رنگهاي مختلف بوده به طوري كه ا

 معدني جلوگيري شود.  

در صورتيكه كارخانه ، متقاضي بسته بندي توام آب آشاميدني و آب معدني باشد خطوط توليهد بايهد    -

 به نحو مناسب از هم جدا گردد.  

 
 تذکر 

 حمل و نقل آب معدني طبيعي براي بسته بندي و يا هر فرايند ديگر قبل از بسته بندي مجاز نيست . 

مخازن و خطوط لوله انتقال آب از سرچشمه تا كارخانه و در خط توليهد بايسهتي بهه گونهه اي سهاخته      

 شود تا 

 الف ( آب معدني را آلوده نكند .  

 هايي مانند گرد و غبار و دود حفاظت نمايد . ب ( به طور موثر آب معدني را از آالينده 
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 ج ( به طور موثر پاكسازي و گند زدايي شود .  

 د ( كنترل آن به سهولت امكان پذير باشد .  

 

 آب معدنی  توليد فرایند   - 6 – 5

و گهاز ازن ، كلهر و ...    UVمي باشد و استفاده از اشهعه   اين ضابطه تصفيه شامل موارد مندرج در بند -

 جهت سالم سازي آب معدني مجاز نمي باشد . 

كليه مراحل توليد بايد بدون وقفه باشد بهه نحهوي كهه از ايجهاد آلهودگي يها انتشهار عوامهل بيمهاريزا           -

 جلوگيري نمايد .

ي ظروف بسته بندي بايد محصول را از آلودگي و آسيب محافظت نمايد و براي حمل و نقل و نگههدار  -

 مناسب باشد . 

منسهب  استفاده شود. ظروف بايهد از نهوع   بايد از ظروف يک بار مصرف براي بسته بندي آب معدني  -

بوده و هيچ گونه اثر سوئي روي فرآورده نهايي نداشته باشد و همچنين اسهتفاده از ههر   براي مواد غذايي 

 بطري مجاز نمي باشد .   ي گونه مواد ضد عفوني كننده براي شستشو

 تجهيزات  ، مواد و روش هاي مورد استفاده براي دربنهدي بايهد تیهمين كننهده اسهتحكام دربنهدي و       -

 غير قابل نفوذ بودن آن باشهد بهه طهوري كهه در طهول نگههداري مقهاوم بهوده و از آب معهدني در برابهر           

 آلودگي هاي شيميايي ، ميكروبي و تغييرات ارگانولپتيک محافظت نمايد . 

 
 برچسب گذاری  -7 – 5

 برچسب گذاري آب هاي معدني بايد مطهابق بها حهداقل ضهوابط برچسهب گهذاري مهواد غهذايي و         

 غهذا و دارو  سهازمان بهر روي سهايت     PEI/CrV1/0029غذايي و ورزشي كه بها كهد    –مكمل هاي رژيمي 

( موجود مهي باشهد و همچنهين منطبهق بها آخهرين       www.fdo.behdasht.gov.irوزارت بهداشت )  سازمان

 و يا ساير استاندرد هاي ملي مرتبط باشد .  2441تجديد نظر هاي استاندارد ملي ايران به شماره 

واحد هاي بسته بندي آب معدني ملزم به درج ميهزان و محهدوده امهالح بهر روي برچسهب بسهته       

جههت مصهرف آب معهدني در     "امالح مبني بر اين كه بندي بوده و هشدار هاي الزم نيز با توجه به ميزان 

بايهد بهر روي برچسهب بسهته بنهدي ذكهر        "صورت داشتن بيماري خاص با پزشک خود مشورت نماييهد  

اين "و يا  "اين آب نمي تواند به عنوان آب استريل مورد استفاده قرار گيرد"گردد. همچنين به عنوان مثال 

 .  "ستم ايمني بدنشان تیعيف شده است نمي باشد آب مخصوص نوزادان و بيماراني كه سي

 موارد زير در برچسب گذاري آب هاي معدني طبيعي ممنوع است :  

 ذكر خواص درماني تحت هر عنوان  -

 استفاده از هر گونه عبارت يا تصوير گمراه كننده  -

 است .   نمايش كوه و قله در روي برچسب ، اگر سرچشمه آب هاي معدني در دشت باشد ممنوع -
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 نگهداری و حمل ونقل محصول نهایی  -8 -5

محصول نهايي بايد در شرايطي نگهداري و حمل و نقل گردد كه از آلودگي با ميكروارگانيسهم هها   

باكتري ها قادر به رشد و تكثير نباشند و از محصول در برابهر تغييهرات   ، جلوگيري شده و در آن شرايط 

 و در زمان حمل و نقل و نگهداري دچار آسيب نشود . شيميايي و ميكروبي محافظت نموده 

 

 تجهيزات خط توليد  -6

محصهول نههايي    بها ويژگيههاي  محصهول توليهد شهده ،     تجهيزات خط توليد بايد به گونه اي باشد كهه        

استانداردهاي ملي )در صورت عدم وجود استاندارد ملي ، اسهتاندارد ههاي بهين المللهي مهورد      ذكرشده در 

 . مطابقت داشته باشد سازمانضوابط اعالم شده از سوي اين تاييد اين سازمان (و يا 

 
 حداقل تجهيزات مورد نياز برای توليد آب معدنی    -6-1

 ) در صورت لزوم(مخزن ذخيره گرانول  -

 دستگاه تزريق پريفورم ) در صورت لزوم (  -

 دستگاه تزريق جهت توليد درب بطري ) در صورت لزوم (  -

 دستگاه باد كن  -

 مخازن ذخيره آب در قسمت توليداز جنس استيل -

 فيلتر شني  -

 فيلتر كربني   -

 ميكرون   2/0ميكروفيلتر با مش نهايي  -

 دستگاه شستشو دهنده ظروف بسته بندي   -

 پركن و دربند   -

 تاري  زن و يا جت پرينتر   -

 برچسب زني  -

 شيرينک   -

 
 یادآوری

در صورتي كه امكان بررسي و آزمون برخي ريز آالينده ها مانند فلزات سنگين ، باقيمانده سهموم ، مهواد   

 مركهز آلي ، راديو نوكلليهد توسهط ايهن واحهد هها وجهود نهدارد بها يكهي از آزمايشهگاههاي مهورد تائيهد             

كنترل غذا و دارو مانند آزمايشگاههاي شركت آب و فاضالب ، موسسهه اسهتاندارد   مرجع آزمايشگاههاي 

و تحقيقات صنعتي ايران ، آزمايشگاههاي كنترل كيفي مواد غذايي و آشاميدني دانشگاههاي علوم پزشكي 

 سهازمان غهذا و دارو  و آزمايشگاههاي همكار قرار داد منعقد نموده و يک نسخه از رونوشهت آن نيهز بهه    

 ال گردد.ارس
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 یادآوری 

 .باشد 1استيل به كار برده شده در تجهيزات خط توليد بايد مورد تاييد مراجع ذيصالح            

 تبصره
جهت آگاهي از ويژگيهاي محصول به آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي موجود و در صورت          

مراجعه شود. عدم وجود استاندارد ملي ، به استانداردهاي بين المللي معتبرمورد تاييد اين سازمان

 
 

 

 

 

 

                                                           

 باشد. مي سازمان ملي استاندارد ايرانمرجع ذيصالح در حال حاضر


