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موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است 
در ایران که بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده ها 

را تعیین و تدوین و اجراي آنها را با کسب موافقت شورایعالی 
سسه وظایف و هدفهاي مؤ. استاندارد اجباري اعالم نماید

:عبارتست از
انجام تحقیقات به –تعیین، تدوین و نشر استانداردهاي ملی (

منظور تدوین استاندارد باال بردن کیفیت کاالهاي داخلی، کمک 
به بهبود روشهاي تولید و افزایش کارآئی صنایع در جهت 

نظارت بر اجراي –ترویج استانداردهاي ملی - خودکفائی کشور
کنترل کیفی کاالهاي صادراتی مشمول –استانداردهاي اجباري 

استانداردهاي اجباري و جلوگیري از صدور کاالهاي نامرغوب 
به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کاالهاي مشابه 
خارجی و حفظ بازارهاي بین المللی کنترل کیفی کاالهاي 

وارداتی مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمایت ازمصرف 
دکنندگان داخلی و جلوگیري از ورود کاالهاي کنندگان و تولی

نامرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی تولیدکنندگان، توزیع 
مطالعه و تحقیق درباره روشهاي –کنندگان و مصرف کنندگان 

ترویج –تولید، نگهداري، بسته بندي و ترابري کاالهاي مختلف 
آزمایش و –سیستم متریک و کالیبراسیون وسایل سنجش 

بیق نمونه کاالها با استانداردهاي مربوط، اعالم مشخصات و تط
).اظهارنظر مقایسه اي و صدور گواهینامه هاي الزم

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد 
میباشد و لذا در اجراي وظایف خود هم از آخرین پیشرفتهاي 

ایط کلی علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده مینماید و هم شر
.و نیازمندیهاي خاص کشور را مورد توجه قرار می دهد



اجراي استانداردهاي ملی ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد کشور 
است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و 
بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینه ها و 

اه عمومی و کاهش در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رف
.قیمتها میشود
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استاندارد ویژگیهاي فیزیکی و روشهاي آزمون چرم مصنوعی 
مورد مصرف در رویه کفش که بوسیله کمیسیون فنی مربوطه 

تهیه و تدوین شده و در شصتمین اجالسیه کمیته ملی 
مورد تائید قرار گرفته 75/9/12استاندارد صنایع نساجی مورخ 

قانون اصالحی قوانین و مقررات 3ماده 1بند اینک باستناد , 
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

.گردد بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می1371
براي حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهاي ملی و جهانی در 

استانداردهاي ایران در مواقع لزوم مورد , زمینه صنایع و علوم 
تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پیشنهادي که براي 

در هنگام تجدیدنظر در , اصالح یا تکمیل این استانداردها برسد 
.کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد 

بنابراین براي مراجعه به استاندارد ایران باید همواره از آخرین 
.چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود 

یه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه در ته
المقدور بین این به شرایط موجود و نیازهاي جامعه حتی

استاندارد و استاندارد کشورهاي صنعتی و پیشرفته هماهنگی 
.ایجاد شود 

هاي موجود و اجراي مهارتلذا با بررسی امکانات و 
.آزمایشهاي الزم این استاندارد تهیه گردیده است 
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