فهزست استانداردهای ملی در حوسه انزژیهای تجدیدپذیز
ردیف

حوسه
استاوذارد

شماره استاوذارد ملی /

موضوع

شماره بیه المللی

1

6461-1

2

6461-2

3

7129-1

4

7129-2

5

7129-3

6

7385-1

7

7385-2

8

7385-3

ساسمان انزژیهای نو ایزان  -دفتز تحقیقات

لغؼاذ فسِٚٛسائیه -لؼٕر ا- َٚا٘ذاصٌ ٜیشی ٔـخلٞ ٝای خشیاٖ ِٚ-ساط
لغؼاذ فسِٚٛسائیه

لغؼاذ فسِٚٛسائیه -لؼٕر د- ْٚاِضأاذ تشای ػِّٟٛای خٛسؿیذی ٔشخغ

سٚؽ ٞای آصٔ ٖٛوّىسٛسٞای خٛسؿیذی  -لؼٕر ا : َٚػّٕىشد حشاسزی
وّىسٛسٞای ؿیـ ٝای ٌشْ وٙٙذٔ ٜایغ ؿأُ افر فـاس
سٚؽ ٞای آصٔ ٖٛوّىسٛسٞای خٛسؿیذی  -لؼٕر د: ْٚسٚؽ ٞای آصٔ ٖٛزاییذ
ؿشایظ ویفی

سال تصویب /
وضعیت
1381

1381

1383

1383

سٚؽ ٞای آصٔ ٖٛوّىسٛسٞای خٛسؿیذی – لؼٕر ػ : ْٛػّٕىشد حشاسزی
وّىسٛسٞای تذ ٖٚؿیـٌ ٝشْ وٙٙذٔ ٜایغ ( كشفاَ تا ا٘سماَ حشاسذ لاتُ حغ )

1383

ؿأُ افر فـاس
ٌشٔایؾ خٛسؿیذی  -ػیؼسٓ ٞای آتٍشٔىٗ خاٍ٘ی –لؼٕر ا : َٚسٚؽ ٞای
اخشایی سد ٜتٙذی ػّٕىشد تا اػسفاد ٜاص سٚؽ ٞای آصٔ ٖٛآصٔ ٖٛدس فضای تؼسٝ

1383

ٌشٔایؾ خٛسؿیذی ـ ػیؼسٕٟای آتٍشٔىٗ خاٍ٘ی  ،لؼٕر د : ْٚسٚؿٟای
آصٔ ٖٛدس فضای تاص تشای زؼییٗ ػّٕىشد ػیؼسٓ  ٚخیؾ تیٙی ػّٕىشد ػاال٘ٝ

1383

ػیؼسٕٟای كشفاً خٛسؿیذی

10

اوزژی خورشیذی

9

8485

8486

11

8486

12

8487

13

8488

14

8489

15

8490

16

8491

17

8492

18

8493

ٌشٔایؾ خٛسؿیذی – ػیؼسٓ ٞای آتٍشٔىٗ خاٍ٘ی لؼٕر ػ : ْٛآصٖٔٛ
ػّٕىشد تشای ػیؼسٓ ٞای خٛسؿیذی ٕٞشا ٜتا ٔىُٕ

ٔـخلاذ ؿثی ٝػاص خٛسؿیذی تشای آصٔایؾ فسِٚٛسائیه صٔیٙی

ػّٕىشد اِىسشیىی ػّٞ َٛای فسِٚٛسائیه تااػسفاد ٜاص ػِّٟٛای ٔشخغ زحر ٘ٛس
خٛسؿیذ ؿثی ٝػاصی ؿذ-ٜسٚؽ آصٖٔٛ
ػّٕىشد اِىسشیىی ػّٞ َٛای فسِٚٛسائیه تااػسفاد ٜاص ػِّٟٛای ٔشخغ زحر ٘ٛس
خٛسؿیذ ؿثی ٝػاصی ؿذ-ٜسٚؽ آصٖٔٛ
زؼییٗ خاسأسش ػذْ زغاتك عیفی تیٗ یه لغؼ ٝفسِٚٛسائیه  ٚیه ػّٔ َٛشخغ
فسِٚٛسائیه -سٚؽ آصٖٔٛ

ا٘ذاصٌ ٜیشی خاػخ عیفی ػِّٟٛای فسِٚٛسا٘یه  -سٚؽ آصٖٔٛ

ػّٕىشد اِىسشیىی ٔذٞ َٚا  ٚآسایٞ ٝای فسِٚٛسائیه صٔیٙی غیش ٔسٕشوض تا
اػسفاد ٜاص ػّٔ َٛشخغ-سٚؽ آصٖٔٛ
واِیثشاػی ٖٛػّٞ َٛای ٔشخغ اِٚی ٝفسِٚٛسائیه غیش ٔسٕشوض ػیّیى٘ٛی زحر
زاتؾ وّی -سٚؽ آصٖٔٛ

ٔـخلاذ ٚیظٌی فیضیىی ػّٞ َٛای ٔشخغ فسِٚٛسائیه صٔیٙی غیش ٔسٕشوض

ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه دس ٔحیظ ٞای تا دٔا  ٚسعٛتر چشخ ٝای -سٚؽ ٞای
آصٖٔٛ

زثذیُ ا٘شطی خٛسؿیذی فسِٚٛسائیه-اكغالحاذ ٚ ٚاطٞ ٜا

1383

1384

1384

1384

1384

1384

1384

1384

1384

1384

1384

مته استاوذاردها در سایت ساسمان ملی استاوذارد ایزان ( ، )http://www.isiri.gov.irدر بخش فهزست استاوذاردهای ملی قابل دستزسی میباشذ.

کمیته تخصصی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

1/14

فهزست استانداردهای ملی در حوسه انزژیهای تجدیدپذیز
ردیف

حوسه
استاوذارد

شماره استاوذارد ملی /

ساسمان انزژیهای نو ایزان  -دفتز تحقیقات
موضوع

شماره بیه المللی

سال تصویب /
وضعیت

19

8494

واِیثشاػی ٖٛػِّٟٛای ٔشخغ ثا٘ٛی ٝفسِٚٛسائیه غیش ٔسٕشوض-سٚؽ آصٖٔٛ

1384

20

8495

ػایك تٙذی وأُ  ٚخیٛػسٍی ٔؼیش صٔیٙی ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه-سٚؽ آصٖٔٛ

1384

21

8496

آصٔایؾ ػایك تٙذی وأُ سعٛتسی ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه-سٚؽ ٞای آصٖٔٛ

1384

22

11273

ٔمادیش ٔداص ػأا٘ٞ ٝای خٕداط فسِٚٛسائیه تا ازلاَ ٔؼسمیٓ

1387

23

11275

ػأا٘ٞ ٝای فسِٚٛسائیه -خشداصؿٍشٞای زٛاٖ -سٚؽ ا٘ذاصٌ ٜیشی تاصدٜ

1387

24

11276

خاسأسشٞای ٔـخق ػأا٘ٞ ٝای فسِٚٛسائیه(ٔ )PVؼسمُ

1387

25

11277

آصٔ ٖٛخٛسدٌی ٕٔ٘ ٝه ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه

1387

26

11531

28

اوزژی خورشیذی

27

11274-1

ا٘شطی خٛسؿیذی-سٚؿٟای آصٔ ٖٛدسصٌیشٞای الػسیىی خیؾ ؿىُ ٌشفسٚ ٝ
آٔیضٞ ٜای آب تٙذی ٔٛسد اػسفاد ٜدس وِٛىسٛسٞا(خٕغ وٙٙذٞ ٜا)

1387

احشاص ؿشایظ ایٕٙی ٔذ َٚفسِٚٛسائیه -لؼٕر ا :َٚاِضأاذ ػاخسٕاٖ ٔذَٚ

1387

ٔـخلاذ ػّٕىشد ػأا٘ ٝتا اػسفاد ٜاص آصٔٞ ٖٛای وُ ػأا٘ ٚ ٝؿثی ٝػاصی

1387

ٌشٔایؾ خٛسؿیذی -ػأا٘ٞ ٝای آتٍشٔىٗ خا٘ی -لؼٕر خٙدٓ -زٛكیف
7385-5

وأدیٛزشی
تازشی  ٚػّٞ َٛای لاتُ ؿاسط داسای اِىسشِٚیر ٞای لّیایی یا ػایش اِىسشِٚیر

29

4753

30

11857

31

11858

32

11859

33

11881

34

11882

35

13614

36

14117

ٞای غیش اػیذی ػّٞ َٛای زىی ٘یىُ -وادٔیٓ لاتُ ؿاسط  ،چٙذ ٚخٟی  ،تذٖٚ

1388

ٔٙفز
اخضای زؼادَ ػأا٘ ٝتشای ػأا٘ٞ ٝای فسِٚٛسائیه-احشاص ؿشایظ عشاحی ٔحیظ
ٞای عثیؼی
خایؾ ػّٕىشد ػأا٘ٞ ٝای فسِٚٛسائیه -سٕٛٙٞدٞایی تشای ا٘ذاصٌ ٜیشی ،زثادَ ٚ
زدضی ٝزحّیُ دادٞ ٜا
ػأا٘ٞ ٝای فسِٚٛسائیه (ٚ )pvیظٌیٟای ازلاَ ت ٝؿثىٝ
ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه ( )pvصٔیٙی ػیّیى ٖٛوشیؼساِی -احشاص ؿشایظ عشاحی
 ٚزائیذ ٘ٛع

ػأا٘ٞ ٝای ٔؼسمُ فسِٚٛسائیه -زلذیك عشاحی

ا٘شطی خٛسؿیذی -ػیؼسٓ ٞای ٌشٔایؾ آب  -سإٙٞای ا٘سخاب ٔٛاد تا دس ٘ظش
ٌشفسٗ خٛسدٌی داخّی
ٔذ َٚفسِٚٛساییه  -زؼییٗ ٔمأٚر ٔذٞ َٚای فسِٚٛساییه دس تشاتش زٍشي تٝ
ٚػیّ ٝاكاتر ٌّٞ ِٝٛای یخی خشزاج ؿ٘ٛذٜ

1388

1388

1388

1388

1388

1389

1389

مته استاوذاردها در سایت ساسمان ملی استاوذارد ایزان ( ، )http://www.isiri.gov.irدر بخش فهزست استاوذاردهای ملی قابل دستزسی میباشذ.

کمیته تخصصی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی

2/14

فهزست استانداردهای ملی در حوسه انزژیهای تجدیدپذیز
ردیف

حوسه
استاوذارد

شماره استاوذارد ملی /

موضوع

شماره بیه المللی

37

14118

38

14115-10

ساسمان انزژیهای نو ایزان  -دفتز تحقیقات

ٔذ َٚفسِٚٛساییه  -واِیثشاػی ٖٛاِٚی ٝػّٞ َٛای فسِٚٛساییه صٔیٙی غیش
ٔسٕشوض تا اػسفاد ٜاص یه عیف خذِٚی

سال تصویب /
وضعیت
1389

ٔذ َٚفسِٚٛساییه  -لؼٕر  :10سٚؽ ٞای ا٘ذاصٌ ٜیشی خغی

1389

39

14643

ا٘شطی خٛسؿیذی -خیشا٘ٔٛسشٞای ٔیذا٘ی -عشص واس زٛكی ٝؿذ ٜتشای اػسفادٜ

1390

40

IEC 61646

ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه ()pvصٔیٙی غـای ٘اصن-كالحیر عشح  ٚزائیذ ٘ٛع

1390

41

INSO-IEC 62108

42

16052

43

1307-2-5

INSO-IEC 60904-4

44

46

اوزژی خورشیذی

45

16116

16117

47

16205

ٔدٕٛػٞ ٝا ٔٚذٞ َٚای فسِٚٛسائیه ٔسٕشوض وٙٙذ )CPV( ٜكالحیر عشح ٚ
زائیذ ٘ٛع
ٔذٞ َٚای فسِٚٛساییه ٚ-یظٌیٟای زیغٞ ٝای فٛالدی ٔٛسد اػسفاد ٜدس آصٖٔٛ
تشؽ ػغحی ٔذ َٚفسِٚٛساییه
آصٔٔ ٖٛحیغی-لؼٕر -5-2آصٔٞ ٖٛا -آصٔ sa ٖٛزـؼـغ خٛسؿیذی ؿثیٝ
ػاصی ؿذ ٜدس ػغح صٔیٗ  ٚسإٙٞای آصٔ ٖٛزـؼـغ خٛسؿیذی
افضاسٞای فسِٚٛسائیه -لؼٕر -4افضاسٞای خٛسؿیذی ٔشخغ -سٚیٞ ٝایی تشای
ایداد لاتّیر سدیاتی واِیثش ٜوشدٖ

ٔذ َٚفسِٚٛساییه -تاصسػی چـٕی ٔذٞ َٚای فسِٚٛساییه

ٔذ َٚفسِٚٛساییه ٚ-یظٌی ٞای فیضیىی ػّٞ َٛای فسِٚٛساییه ٔشخغ صٔیٙی
غیش ٔسٕشوض
افضاسٞای فسِٚٛسائیه  -سٚیٞٝای زلحیح دٔا  ٚزاتؾ ت ٝؿخلٞٝای I-V
ا٘ذاصٌٜیشی ؿذٜ

1390

1391

1391

1391

1392

1392

1392

48

16476

ؿاسط وٙسشِشٞای تازشی تشای ػأا٘ٞ ٝای فسِٚٛساییه-واسایی  ٚواسوشد

1392

49

16477

ػأا٘ٞ ٝای خٕداط فسِٚٛساییه -لؼٕر-زاییذ عشاحی  ٚا٘ذاصٌ ٜیشی ػّٕىشد

1392

50

16478

ػأا٘ٞ ٝای فسِٚٛساییه ٔسلُ ت ٝؿثى- ٝحذالُ اِضأاذ تشای ٔؼسٙذ ػاصی ،
آصٔٞ ٖٛای سا ٜا٘ذاصی  ٚتاصسػی ػأا٘ٝ

1392

51

17391

سٚؽ آصٔ ٖٛاػسا٘ذاسد تشای حفاظر اص ٘مغ ٝداؽ ٔاطٞ َٚای فسِٚٛساییه

1392

52

17392

سإٙٞای خیؾ ٌیشی اص آزؾ ػٛصی خاُ٘ ٞأ ،اطٞ َٚا  ٚػأا٘ٞ ٝای فسِٚٛساییه

1392

53

17460

ٔـخلاذ ؿثی ٝػاص خٛسؿیذی تشای آصٔ ٖٛفسِٚٛساییه

1392

54

17574

سٚؽ آصٔ ٖٛاػسا٘ذاسد تشای ٌضاسؽ واسایی ػأا٘ ٝغیش ٔسٕشوض وٙٙذٜ
فسِٚٛساییه

1392

مته استاوذاردها در سایت ساسمان ملی استاوذارد ایزان ( ، )http://www.isiri.gov.irدر بخش فهزست استاوذاردهای ملی قابل دستزسی میباشذ.

کمیته تخصصی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
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فهزست استانداردهای ملی در حوسه انزژیهای تجدیدپذیز
ردیف

حوسه
استاوذارد

شماره استاوذارد ملی /

55

56

17576

57

18071

58

10764-1

59

14115-1

60

14115-3

61

14115-5

62

14115-7

64

65

اوزژی خورشیذی

63

موضوع

شماره بیه المللی
17575

14115-8

14115-9

INSO-IEC 61730-2

66

17908

67

19006-1

68

19006-2

69

19006-5

70

14116

71

19211

ساسمان انزژیهای نو ایزان  -دفتز تحقیقات

سٚؽ آصٔ ٖٛاػسا٘ذاسد تشای زؼییٗ خغی تٛدٖ خاسأسش افضاس ٜفسِٚٛساییه ٘ؼثر
ت ٝخاسأسش آصٖٔٛ
سٚؽ آصٔ ٖٛاػسا٘ذاسد تشای آصٔٛدٖ یىداسچٍی ػایك سعٛتر دس آسایٞ ٝای
فسِٚٛساییه
ٔاطٞ َٚای فسِٚٛساییه ( )PVآصٔ ٖٛخٛسدٌی تا آٔ٘ٛیان

تازشی ٞا  ٚػُ ٞای ثا٘ٛی ٝتشای رخیش ٜا٘شطی زدذیذ خزیش -اِضأاذ وّی ٚ
سٚؿٟای آصٔ-ٖٛلؼٕر  -1واستشد ٔٙفلُ اص ؿثى ٝفسِٚٛساییه
افضاسٞای فسِٚٛسائیه  -لؼٕر  :1ا٘ذاصٌٜیشی ٔـخلٞٝای خشیاِٖٚ-ساط
فسِٚٛسائیه
افضاسٞای فسِٚٛسائیه  -لؼٕر  :3اك َٛا٘ذاصٌٜیشی تشای افضاسٞای خٛسؿیذی
فسِٚٛسائیه ( )PVصٔیٙی تا دادٜٞای زاتؾ عیفی ٔشخغ
افضاسٞای فسِٚٛسائیه  -لؼٕر  :5زؼییٗ ٔؼادَ دٔای ػّ )ECT( َٛافضاسٞای
فسِٚٛسائیه ( )PVت ٝسٚؽ ِٚساط ٔذاس تاص
افضاسٞای فسِٚٛسائیه  -لؼٕر ٔ :7حاػثۀ زلحیح ػذْا٘غثاق عیفی تشای
ا٘ذاصٌٜیشی افضاسٞای فسِٚٛسائیه
افضاسٞای فسِٚٛسائیه -لؼٕر  :8ا٘ذاصٌٜیشی خاػخ عیفی افضاس فسِٚٛسائیه
( )PV

سال تصویب /
وضعیت
1392

1392

1392

1392

1392

1392

1392

1392

1392

افضاسٞای فسِٚٛسائیه  -لؼٕر  :9اِضأاذ ػّٕىشد ؿثیٝػاص خٛسؿیذی

1392

كالحیر ایٕٙی ٔذ َٚفسِٚٛسائیه ( )PVلؼٕر -2اِضأاذ آصٖٔٛ

1392

زثذیُ ا٘شطی خٛسؿیذی ٚ-اط٘ ٜأٝ

1393

کمیته تخصصی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

ػأا٘ٞ ٝای حشاسزی خٛسؿیذی  ٚاخضای آٖ -ػأا٘ٞ ٝای ػاخر ػفاسؿی-
لؼٕر -1اِضأاذ ػٕٔٛی تشای آب ٌشْ وٗ ٞای خٛسؿیذی  ٚػأا٘ٞ ٝای

1393

وٕیسّٔ ٝی ا٘شطی

زشویثی
ػأا٘ٞ ٝای حشاسزی خٛسؿیذی  ٚاخضای آٖ -ػأا٘ٞ ٝای ػاخر ػفاسؿی-
لؼٕر -2سٚؿٟای آصٔ ٖٛتشای آب ٌشْ وٗ ٞای خٛسؿیذی  ٚػأا٘ٞ ٝای

1393

وٕیسّٔ ٝی ا٘شطی

زشویثی
ػأا٘ٞ ٝای حشاسزی خٛسؿیذی  ٚاخضای آٖ -ػأا٘ٞ ٝای ػاخر ػفاسؿی-
لؼٕر -5سٚؿٟای آصٔ ٖٛػّٕىشد تشای زدٟیضاذ وٙسشَ
سٚؽ آصٔ ٖٛغٛعٚ ٝسی زحر فـاس دس آب ٕ٘ه  ٚآصٔایؾ دٔایی ٔذٞ َٚای
فسِٚٛسائیه دس ٔحیظ ٞای دسیایی
آتٍشٔىٗ ٞای خٛسؿیذی ٛٔ-اد االػسٔٛشی ٔٛسد اػسفاد ٜتشای خزب وٙٙذٞ ٜا ،
ِٞ ِٝٛای ساتظ  ٚازلاالذ -سٚؽ اسصیاتی

1393

وٕیسّٔ ٝی ا٘شطی

1394

وٕیسّٔ ٝی ا٘شطی

1394

72

19652

ٚػیّ ٝلغغ خٛدواس تیٗ یه ِٔٛذ  ٚؿثى ٝی فـاس ضؼیف ػٕٔٛی

1394

73

20827

اعالػاذ داد ٜتشي  ٚخالن ٔـخلاذ تشای ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه

1394

مته استاوذاردها در سایت ساسمان ملی استاوذارد ایزان ( ، )http://www.isiri.gov.irدر بخش فهزست استاوذاردهای ملی قابل دستزسی میباشذ.

وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
كٙایغ ؿیٕیایی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
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فهزست استانداردهای ملی در حوسه انزژیهای تجدیدپذیز
ردیف

حوسه
استاوذارد

74

شماره استاوذارد ملی /

موضوع

شماره بیه المللی
19775-1

75

IEC TRF 61215: 2008

76

UL 1703

77

ASTM E 2236

78

IEC TRF 61730-1: 2007

79

ASTM E1830

80

IEC TRF 61730-2: 2007

81

IEC 60904-3

82

IEC TS 62941

ساسمان انزژیهای نو ایزان  -دفتز تحقیقات

آصٔایؾ ػّٕىشد ٔذ َٚفسِٚٛسائیه (ٔ ٚ )pvمذاس ٔداص ا٘شطی -لؼٕر  -1ا٘ذاصٜ
ٌیشی ٞای ػّٕىشد ؿذذ زاتؾ ٚدٔا ٔ ٚمذاس ٔداص زٛاٖ
ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه ( )PVصٔیٙی ػیّیى ٖٛوشیؼساِی -احشاص ؿشایظ
عشاحی  ٚزائیذ ٘ٛع
خاُ٘ ٞا ٔ ٚذٞ َٚای فسِٚٛسائیه كفحٔ ٝؼغح
سٚؿٟای آصٔ ٖٛاػسا٘ذاسد تشای ا٘ذاصٌ ٜیشی ػّٕىشد  ٚخاػخ عیفی ٔذٞ َٚا ٚ

سال تصویب /
وضعیت

کمیته تخصصی

1394

وٕیسّٔ ٝی ا٘شطی

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

سٚؿٟای آصٔ ٖٛاػسا٘ذاسد تشای زؼییٗ خیٛػسٍی ٔىا٘یىی ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

ػّٞ َٛای فسِٚٛسائیه چٙذ خی٘ٛذی غیشٔسٕشوض
زأییذ ایٕٙی ٔذ َٚفسِٚٛسائیه -لؼٕر  :2اِضأاذ تشای ػاخر

زأییذ ایٕٙی ٔذ َٚفسِٚٛسائیه -لؼٕر  :2اِضأاذ تشای زؼر
ٚػایُ فسِٚٛساییه -لؼٕر  :3اك َٛا٘ذاصٌٜیشی تشای ٚػایُ فسِٚٛساییه

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

83

IEC 60904-8

ٚػایُ فسِٚٛساییه  -لؼٕر  :8ا٘ذاصٌٜیشی خاػخ عیفی افضاس فسِٚٛساییه ( )PVدس دػر زذٚیٗ

-

84

IEC 61215-1

ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه صٔیٙی -زاییذ عشاحی  ٚزلٛیة ٘ٛػی -لؼٕر :1

دس دػر زذٚیٗ

-

85

IEC 61215-1-1

دس دػر زذٚیٗ

-

86

IEC 61215-2

دس دػر زذٚیٗ

-

87

IEC TS 62548

آسایٞ ٝای فسِٚٛسائیه -اِضأاذ عشاحی

دس دػر زذٚیٗ

-

88

IEC TS 62782

ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه -آصٔ ٖٛتاس ٔىا٘یىی دیٙأیىی

دس دػر زذٚیٗ

-

90
91

اوزژی خورشیذی

89

IEC TS 62804-1
IEC 61701: 2011
IEC 61829 : 2015

92

IEC 60904-2: 2007

93

IEEE 937

94

IEEE 1361_2003

95

IEEE 1661

96

IEEE 1013: 2007

97

IEEE 1562

98

BS EN 50530+A1

99

JIS C8962

100

JIS C8980: 2009

101

IEC 62109-1

102

IEC 62116

103

IEC TS 62910

( )PVخٛسؿیذی صٔیٙی تا دادٜٞای زاتؾ عیفی ٔشخغ
ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه صٔیٙی -سإٙٞاٞا تشای اػسٕاد افضایؾ یافس ٝدس زاییذ
عشاحی ٔذ َٚفسِٚٛسائیه  ٚزلٛیة ٘ٛػی

اِضأاذ آصٖٔٛ
ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه صٔیٙی -زاییذ عشاحی  ٚزلٛیة ٘ٛػی -لؼٕر :1-1
اِضأاذ خاف تشای آصٔٔ ٖٛذٞ َٚای فسِٚٛسائیه ػیّیى ٖٛوشیؼساِی
ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه صٔیٙی -زاییذ عشاحی  ٚزلٛیة ٘ٛػی -لؼٕر  :2سٚیٝ
ٞای آصٖٔٛ

ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه -سٚؽ ٞای آصٔ ٖٛتشای زـخیق افر خسا٘ؼیُ اِما
ؿذ -ٜلؼٕر ٛ٘ :1ع ػیّیى ٖٛوشیؼساِی
اصٔ ٖٛخٛسدٌی ٕٔ٘ ٝه ٔذٞ َٚای فسِٚٛساییه
اسای ٝفسِٚٛساییه وشیؼساَ ػیّیى( ٖٛتّٛس)  -ا٘ذاصٌیشی ٔـخلاذ  I-Vدس
ٔحُ
ٚػایُ فسِٚٛساییه -لؼٕر  :2اِضأاذ ٚػایُ فسِٛسائیه ٔشخغ
سٚؽ زٛكی ٝؿذ ٜتشای ٘لة ٍٟ٘ ٚذاسی تازشی ٞای ػشب  -اػیذ تشای ػیؼسٓ

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

سإٙٞا تشای ظشفیر آسای ٚ ٝتازشی دس ػیؼسٓ ٞای فسِٚٛسائیه ٔؼسمُ

دس دػر زذٚیٗ

-

تاصدٞی وّی ایٛٙسزشٞای فسِٚٛسائیه ٔسلُ ت ٝؿثىٝ
سٚؽ زؼر خشداصؿٍشٞای زٛاٖ تشای ػیؼسٓ ٞای زِٛیذ زٛاٖ فسِٚٛسائیىی

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

ٞای فسِٚٛسائیه
سإٙٞا تشای ؿاسط وشدٖ ،زؼر  ٚاسصیاتی تازشی ٞای ػشب  -اػیذ اػسفاد ٜؿذٜ
دس ػیؼسٓ ٞای فسِٚٛسائیه ٔؼسمُ
سإٙٞا تشای زؼر  ٚاسصیاتی تازشی ٞای ػشب  -اػیذ اػسفاد ٜؿذ ٜدس ػیؼسٓ
ٞای فسِٚٛسائیه زٛاٖ زشویثی
سٚؽ زٛكی ٝؿذ ٜتشای ظشفیر تازشی ٞای ػشب  -اػیذ تشای ػیؼسٓ ٞای
فسِٚٛسائیه ٔؼسمُ

وٛچه
خشداصؿٍش زٛاٖ تشای ػیؼسٓ زِٛیذ زٛاٖ فسِٚٛسائیىی وٛچه
ایٕٙی ٔثذَ ٞای زٛاٖ تشای اػسفاد ٜدس ػیؼسٓ ٞای زٛاٖ فسِٚٛسائیه -لؼٕر

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

104

IEC 62670-1

ٔسٕشوض وٙٙذٞ ٜای فسِٚٛساییه  -آصٔ ٖٛػّٕىشد  -لؼٕر  :1ؿشایظ اػسا٘ذاسد

دس دػر زذٚیٗ

-

105

IEC 62670-2

ٔسٕشوض وٙٙذٞ ٜای فسِٚٛساییه  -آصٔ ٖٛػّٕىشد -لؼٕر  :2ا٘ذاصٌ ٜیشی ا٘شطی دس دػر زذٚیٗ

-

106

IEC 62817

دس دػر زذٚیٗ

-

 :1اِضأاذ ػٕٔٛی
ایٛٙسزشٞای فسِٚٛسائیه ٔسلُ ت ٝؿثى -ٝسٚی ٝآصٔ ٖٛتشای الذأاذ خٌّٛیشی اص
خضیش ٜای ؿذٖ
ایٛٙسزشٞای فسِٚٛسائیه ٔسلُ ت ٝؿثى -ٝسٚی ٝآصٔ ٖٛتشای ا٘ذاصٌ ٜیشی ٌزس اص
ِٚساط خاییٗ

ػأا٘ٞ ٝای فسِٚٛسائیه-كالحیر احشاص ؿشایظ عشاحی سدیاب ٞای خٛسؿیذی

مته استاوذاردها در سایت ساسمان ملی استاوذارد ایزان ( ، )http://www.isiri.gov.irدر بخش فهزست استاوذاردهای ملی قابل دستزسی میباشذ.
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فهزست استانداردهای ملی در حوسه انزژیهای تجدیدپذیز
ردیف

حوسه
استاوذارد

شماره استاوذارد ملی /

موضوع

شماره بیه المللی

107

UL 2579

108

IEC 60269-6

109

IEC TR 60269-5

110

EN 50548

ساسمان انزژیهای نو ایزان  -دفتز تحقیقات

وضعیت
دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

فیٛصٞای ِٚساط خاییٗ -لؼٕر  :5سإٙٞا تشای تىاس ٌیشی فیٛصٞای ِٚساط خاییٗ

دس دػر زذٚیٗ

-

خؼث ٝازلاَ تشای ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه

دس دػر زذٚیٗ

-

خؼث ٝازلاَ تشای ٔذٞ َٚای فسِٚٛسائیه

دس دػر زذٚیٗ

-

112

IEC 62790

خؼث ٝازلاَ ٞا تشای ٔذٞ َٚای فسِٚٛساییه -اِضأاذ ایٕٙی  ٚآصٔٞ ٖٛا

دس دػر زذٚیٗ

-

113

IEC 62852

ازلاَ وٙٙذٞ ٜا تشای واستشد خشیاٖ ٔؼسمیٓ دس ػأا٘ٞ ٝای فٛزِٚٛسا٘یه -

DIN V VDE 0126-5

111

114

BS EN 50521

115

UL 6703

116

UL 486A-486B

117

TUV Rheinland 2pfg 1169

118

UL SU 4703

119

IEC/TS 62257-6

120

IEC TS 62257-1

121

IEC 62446-1

فیٛصٞای ِٚساط خاییٗ -فیٛص تشای ػیؼسٓ ٞای فسِٚٛسائیه

سال تصویب /

کمیته تخصصی

فیٛصٞای ِٚساط خاییٗ -لؼٕر  :6اِضأاذ زىٕیّی ساتظ ٞای فیٛص تشای حفاظر
ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی فسِٚٛسائیه خٛسؿیذی

دس دػر زذٚیٗ

-

ازلاَ دٙٞذٞ ٜا تشای ػیؼسٓ ٞای فسِٚٛسائیه -اِضأاذ ایٕٙی  ٚزؼر ٞا

دس دػر زذٚیٗ

-

ازلاَ دٙٞذٞ ٜا تشای اػسفاد ٜدس ػیؼسٓ ٞای فسِٚٛسائیه

دس دػر زذٚیٗ

-

ازلاَ دٙٞذٞ ٜای ػیٓ

دس دػر زذٚیٗ

-

اِضأاذ تشای واتُ ٞای ٔٛسد اػسفاد ٜدس ػأا٘ٞ ٝای فسِٚٛسائیه

دس دػر زذٚیٗ

-

ػیٓ فسِٚٛسائیىی

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

اِضأاذ ایٕٙی  ٚآصٖٔٛ

زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی تشای تشق سػا٘ی
سٚػسایی -لؼٕر  :6زأییذ ،تٟش ٜتشداسی ،زؼٕیش ٍٟ٘ ٚذاسی  ٚزؼٛیض
زٛكیٞ ٝای ٔشتٛط ت ٝػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذ خزیش  ٚزشویثی تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی  -لؼٕر أ : َٚمذٔ ٝوّی تش تشق سػا٘ی سٚػسایی
ػأا٘ٞ ٝای فسِٚٛسائیه -اِضأاذ تشای آصٔٔ ،ٖٛؼسٙذػاصی  ٚزؼٕیش ٍٟ٘ ٚذاسی-
لؼٕر  :1ػأا٘ٞ ٝای ٔسلُ ت ٝؿثىٔ -ٝؼسٙذػاصی ،آصٔٞ ٖٛای سا ٜا٘ذاصی ٚ
تاصسػی

123

اوزژی خورشیذی

122

زٛكیٞ ٝای ٔشتٛط ت ٝػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذ خزیش  ٚزشویثی تشای تشق
IEC TS 62257-2

سػا٘ی سٚػسایی  -لؼٕر د :ْٚاِضأاذ تشای یه ٌؼسش ٜاص ػأا٘ٞ ٝای تشق

دس دػر زذٚیٗ

-

سػا٘ی
IEC TS 62257-3

زٛكیٞ ٝای ٔشتٛط ت ٝػیؼسٓ ٞای وٛچه ا٘شطی زدذیذ خزیش  ٚزشویثی تشای
تشق سػا٘ی سٚػسایی  -لؼٕر ػٔ -ْٛذیشیر زٛػؼ ٝخشٚطٜ

دس دػر زذٚیٗ

-

زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
124

IEC/TS 62257-8-1

125

IEC/TS 62257-7

126

IEC TS 62257-9-3

127

IEC TS 62257-4

128

JIS C8955

129

IEC TS 62257-5

130

IEC TS 62257-9-1

131

IEC TS 62257-9-6

132

IEC-TS 62257-7-1

133

JIS C8956

134

IEEE 1547-2

سػا٘ی سٚػسایی لؼٕر :1-8ا٘سخاب تازشی ٞا  ٚػأا٘ٞ ٝای ٔذیشیر تازشی
تشای ػأا٘ٞ ٝای تشق سػا٘ی ٔؼسمُ اص ؿثىٛ٘ -ٝع خاكی اص تازشی ٞای ػشب-

دس دػر زذٚیٗ

-

اػیذی ؿٙاٚس خٛدسٚیی دس دػسشع
زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذخزیش ٞ ٚیثشیذی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر ِٛٔ :7ذٞا
زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر  :3-9ػأا٘ ٝیىداسچٚ -ٝاػظ واستش
زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر -4ا٘سخاب ػیؼسٓ  ٚعشاحی
سإٙٞای عشاحی تشای اػسشاوچشٞا تشای آسای ٝفسِٚٛسائیه
زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر  -5حفاظر دس تشاتش خغشاذ اِىسشیىی
زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر -1-9ػیؼسٓ ٞای لذسذ ٔمیاع وٛچه

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر -6-9ػیؼسٓ یىداسچ- ٝا٘سخاب ػیؼسٓ ٞای تشق
سػا٘ی ٔدضای فسِٚٛسائیه ()PV-IES
زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر  :1-7زِٛیذ وٙٙذٞ ٜا ،زِٛیذ وٙٙذٞ ٜای فسِٚٛسائیه
عشاحی ػاص ٜای ٘ ٚلة تشای آسای ٝفسِٚٛسائیه ٔؼى٘ٛی (٘لة تش سٚی ػمف)
سإٙٞا واستشد تشای اػسا٘ذاسد  ،IEEE Std 1547اػسا٘ذاسد تشای ازلاَ ٔٙاتغ
خشاوٙذ ٜتا ػیؼسٓ ٞای زٛاٖ اِىسشیىی

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

مته استاوذاردها در سایت ساسمان ملی استاوذارد ایزان ( ، )http://www.isiri.gov.irدر بخش فهزست استاوذاردهای ملی قابل دستزسی میباشذ.
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فهزست استانداردهای ملی در حوسه انزژیهای تجدیدپذیز
ردیف

حوسه
استاوذارد

شماره استاوذارد ملی /

ساسمان انزژیهای نو ایزان  -دفتز تحقیقات
موضوع

شماره بیه المللی

سال تصویب /
وضعیت

کمیته تخصصی

زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
135

IEC TS 62257-7-3

136

IEC TS 62257-9-2

137

IEC TS 62257-9-4

138

IEC TS 62257-12-1

سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر ٔ :3-7دٕٛػ ٝزِٛیذ وٙٙذ - ٜا٘سخاب ٔدٕٛػٞ ٝای

دس دػر زذٚیٗ

-

زِٛیذ وٙٙذٞ ٜا تشای ػیؼسٓ ٞای تشق سػا٘ی سٚػسایی
زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر -2-9سیض ؿثىٞ ٝا
زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر  -4-9ػیؼسٓ یىداسچ- ٝزاػیؼاذ ٔلشف وٙٙذٜ

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر  :1-12ا٘سخاب الٔح ٞای تا تاالػر ػشخٛد تشای

دس دػر زذٚیٗ

-

ػیؼسٓ ٞای تشق سػا٘ی سٚػسایی  ٚزٛكیٞ ٝایی تشای زدٟیضاذ سٚؿٙایی خاٍ٘ی
ASTM G 197

139
140

EN 50178

141

BS EN 50438

142

IEC 60364-7-712

143

IEC 62116

144

IEC TS 62257-9-5

خذ َٚاػسا٘ذاسد تشای زٛصیغ ٞای عیفی خٛسؿیذی ٔشخغٔ :ؼسمیٓ ٙٔ ٚسـش

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

اِضأاذ ازلاَ ٔیىشِٛٔ ٚذٞا ت ٝكٛسذ ٔٛاصی تا ؿثى ٝزٛصیغ ِٚساط خاییٗ ٍٕٞا٘ی دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

ؿذ ٜتش ػغٛح  20دسخ ٝوح  ٚػٕٛدی
زدٟیضاذ اِىسش٘ٚیىی تشای اػسفاد ٜدس زاػیؼاذ زٛاٖ

زاػیؼاذ اِىسشیىی ػاخسٕاٖ ٞا -لؼٕر  :712-7اِضأاذ زاػیؼاذ یا ٔىاٖ
ٞای خاف -ػأا٘ٞ ٝای ٔٙثغ زغزی ٝفٛزِٚٛساییه خٛسؿیذی
سٚؽ اصٔ ٖٛا٘ذاصٌ ٜیشیٟای خیـٍیشی اص خضیشٞای ؿذٖ زدٟیضاذ ٔسلُ تٝ
ٔثذِٟای فٛزِٚٛساییه
زٛكیٞٝایی تشای ػیؼسٓٞای وٛچه ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی تشای

146

اوزژی خورشیذی

145

تشقسػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر  :5-9ػیؼسٓ یىداسچ :ٝا٘سخاب چشاؽٞای دسیایی
فسِٚٛساییه لاتُ حُٕ تشای خشٚطٜٞای تشقسػا٘ی سٚػسایی

BS EN 15316-4-6
IEEE 1526

ػیؼسٓ ٞای ٌشٔایؾ ػاخسٕاٖ ٞا -سٚؿی تشای ٔحاػث ٝا٘شطی ٔٛسد ٘یاص ٚ
واسایی ػیؼسٓ .ػیؼسٓ ٞای زِٛیذ وٙٙذٌ ٜشٔا ،ػیؼسٓ ٞای فسِٚٛساییه
سٚؽ زٛكی ٝؿذ ٜتشای زؼر ػّٕىشد ػیؼسٓ ٞای فسِٚٛسائیه ٔؼسمُ
ایٕٙی ٔثذِٟای لذسذ تشای اػسفاد ٜدس ػیؼسٕٟای لذسذ فٛزِٚٛساییه –

147

IEC 62109-2

148

UL 1741

149

NFPA 70E

اػسا٘ذاسد تشای ایٕٙی اِىسشیىی دس ٔحُ واس

150

PVRS 10

وذ ؿی ٜٛتشای ٘لة ػیؼسٓ ٞای فسِٚٛسائیه

151

IEC/TS 61836

152

ASTM E 683-91 : 2007

153

BS EN 12977-3 : 2012

154

ISO 22975-3 : 2014

155

ASTM E 972 : 2007

156
157
158
159

ISO 9808 : 1990
ASTM E 781-86 : 2009
ISO 9459-4 : 2013
BS EN 12977-4 : 2012

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی فسِٚٛسائیه خٛسؿیذی  -اكغالحاذ ،زؼاسیف ٕ٘ ٚادٞا

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

لؼٕر  :2اِضأاذ ٚیظ ٜتشای ٔثذِٟا
اػسا٘ذاسد تشای ایٕٙی ایٛٙسزشٞأ ،ثذَ ٞا ،وٙسشَ وٙٙذٞ ٜا  ٚزدٟیضاذ ازلاَ
داخّی ػیؼسٓ تشای اػسفاد ٜتا ٔٙاتغ ا٘شطی خشاوٙذٜ

سٚؽ اػسا٘ذاسد تشای ٘لة  ٚسا ٜا٘ذاصی  ٚخذٔاذ ػیؼسٓ ٞای فضایی ٌشٔایؾ
خٛسؿیذی ٔؼى٘ٛی تشای یه  ٚد ٚخا٘ٛادٜ
ػأا٘ٞ ٝای حشاسزی خٛسؿیذی  ٚاخضای آٖ -ػأا٘ٞ ٝای ػاخر ػفاسؿی -
لؼٕر  3سٚؽ ٞای آصٔ ٖٛػّٕىشد تشای ٔخاصٖ آب ٌشْ وٗ خٛسؿیذی
ا٘شطی خٛسؿیذی  -اخضا ٛٔ ٚاد وّىسٛس  -لؼٕر  :3دٚاْ ػغح خارب
سٚؽ اصٔ ٖٛاػسا٘ذاسد تشای ا٘سماَ ٞای فٛزٔٛسشیه خٛسؿیذی ٔٛاد ٚسق تا
اػسفاد ٜاص ٘ٛس خٛسؿیذ
ٌشْ وٙٙذٞ ٜای اب خٛسؿیذیٛٔ-اد لاتُ ا٘ذاصٌ ٜیشی ٌـؼاٖ تشای خارب
ٞا،ازلاالذ ِٞ ِٝٛا  ٚتؼر ٞا-سٚؽ اسصیاتی
سٚؽ اػسا٘ذاسد تشای اسصیاتی ٔٛاد خارب ا٘شطی خٛسؿیذی دس ٚضؼیر ٔٛاخ ٝتا
ؿشایظ ؿثی ٝػاصی ؿذ ٜوّىسٛس ٞای خٛسؿیذی تا تـماب ٞای خٛؿا٘ٙذٜ
ٌشٔایؾ خٛسؿیذی-ػأا٘ ٝاتٍشٔىٗ خاٍ٘ی-لؼٕر چٟاسْ -زؼییٗ ػّٕىشد
ػأا٘ ٝتٚ ٝػیّ ٝاصٟٔ٘ٛای اخضا  ٚؿثی ٝػاصی وأدیٛزشی
ػأا٘ٞٝای حشاسزی خٛسؿیذی  ٚاخضای آٖ -ػأا٘ٞٝای ػاخر ػفاسؿی -
لؼٕر  :4سٚؽٞای آصٔ ٖٛػّٕىشد تشای ٔخاصٖ ػأا٘ٞٝای زشویثی خٛسؿیذی

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

مته استاوذاردها در سایت ساسمان ملی استاوذارد ایزان ( ، )http://www.isiri.gov.irدر بخش فهزست استاوذاردهای ملی قابل دستزسی میباشذ.
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فهزست استانداردهای ملی در حوسه انزژیهای تجدیدپذیز
ردیف

حوسه
استاوذارد

شماره استاوذارد ملی /

160

162

BS EN 12976-2 : 2012

اوزژی خورشیذی

161

ASTM E 744 : 2007

163

سٚؽ اػسا٘ذاسد تشای اسصیاتی ٔٛاد خزب وٙٙذ ٜخٛسؿیذی تشای تش٘أٞ ٝای
حشاسزی
ػیؼسٓ ٞای حشاسزی خٛسؿیذی  ٚاخضای ػیؼسٓ  -ػاخس ٝؿذ ٜدسواسخا٘- ٝ
لؼٕر  2سٚؽ اصٖٔٛ

وضعیت
دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

DIN EN 12977-3 : 2012

 لؼٕر  3سٚؽ ٞای اصٔ ٖٛػّٕىشد تشای فشٚؿٍاٞ ٜای خٛسؿیذی اب ٌشْوٗ

164

165

BS EN 15316-4-3: 2008

11799

167

INSO- IEC 61400-21

168

INSO- IEC 61400-25-1

169

INSO- IEC 61400-25-2

170

INSO- IEC 61400-25-3

171

INSO- IEC 61400-3

اوزژی باد

172

ا٘شطی خٛسؿیذی  --واِىسٛسٞای حشاسزی خٛسؿیذی  --سٚؽٞای اصٖٔٛ

سال تصویب /

کمیته تخصصی

ػیؼسٓ ٞای حشاسزی خٛسؿیذی  ٚلغؼاذ  -ػیؼسٓ ٞای ػفاسؿی ػاخس ٝؿذٜ

DIN EN 12977-4 : 2012

166

موضوع

شماره بیه المللی
ISO 9806 : 2013

ساسمان انزژیهای نو ایزان  -دفتز تحقیقات

INSO -IEC -TS 61400-14

173

INSO-IEC 61400-25-4

174

INSO-IEC 61400-25-5

175

INSO-IEC 60076-16

ػیؼسٓ ٞای حشاسزی خٛسؿیذی  ٚلغؼاذ  -ػیؼسٓ ٞای ػفاسؿی ػاخس ٝؿذٜ
 لؼٕر  4سٚؽ ٞای اصٔ ٖٛػّٕىشد تشای فشٚؿٍاٞ ٜای زشویثی خٛسؿیذیػیؼسٓ ٞای ٌشٔایؾ ػاخسٕاٖ ٞا -سٚؿی تشای ٔحاػث ٝا٘شطی ٔٛسد ٘یاص ٚ
واسایی ػیؼسٓ .ػیؼسٓ ٞای زِٛیذ وٙٙذٌ ٜشٔا ،ػیؼسٓ ٞای خٛسؿیذی حشاسزی

ٛٞاؿٙاػی -تادػٙح -دٔاػٙح-سٚؿٟای آصٔ ٖٛخزیشؽ ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔیاٍ٘یٗ تاد

زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر -21ا٘ذاصٌ ٜیشی  ٚاسصیاتی ٔـخلاذ ویفیر زٛاٖ
زٛستیٗ ٞای تادی ٔسلُ ت ٝؿثىٝ
زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر -1-25اسزثاعاذ تشای خایؾ  ٚوٙسشَ ٘یشٌٚاٞ ٜای
تادی -ؿشح وّی اكٔ ٚ َٛذَ ٞا
زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر -2-25اسزثاعاذ تشای خایؾ  ٚوٙسشَ ٘یشٌٚاٞ ٜای
تادی ٔ-ذَ ٞای اعالػازی
زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر -3-25اسزثاعاذ تشای خایؾ  ٚوٙسشَ ٘یشٌٚاٞ ٜای
تادی ٔ-ذَ ٞای زثادَ اعالػازی
زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر -3اِضأاذ عشاحی تشای زٛستیٗ ٞای تادی دٚس اص
ػاحُ
زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر -14اظٟاس ٘أٔ ٝمادیش ٘ٛع كٛذ  ٚػغح زٛاٖ كذای
آؿىاس ؿذٜ
زٛستیٗ ٞای تادی-لؼٕر  4-25اسزثاعاذ تشای خایؾ  ٚوٙسشَ ٘یشٌٚاٞ ٜای
تادیٍ٘-اؿر ت ٝخشٚفایُ اسزثاعازی
زٛستیٗ ٞای تادی-لؼٕر  5-25اسزثاعاذ تشای خایؾ  ٚوٙسشَ ٘یشٌٚاٞ ٜای
تادی-آصٔ ٖٛا٘غثاق
زشا٘ؼفٛسٔازٛسٞای لذسذ -لؼٕر  -16زشا٘ؼفٛسٔازٛسٞا تشای واستشدٞای زٛستیٗ
تادی

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

1387

1391

1391

1391

1391

1391

1391

1391

1391

1392

176

INSO-IEC 61400-1

زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر  -1اِضأاذ عشاحی

1392

177

INSO-IEC 61400-11

زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر  -11ف ٖٛٙا٘ذاصٌ ٜیشی ٘ٛف ٝكٛزی

1392

178

INSO-IEC 61400-12-1

زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر -12-1ا٘ذاصٌ ٜیشی ػّٕىشد زٛاٖ زٛستیٗ ٞای تادی
ِٔٛذ ا٘شطی اِىسشیىی

1392

مته استاوذاردها در سایت ساسمان ملی استاوذارد ایزان ( ، )http://www.isiri.gov.irدر بخش فهزست استاوذاردهای ملی قابل دستزسی میباشذ.

وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

8/14

فهزست استانداردهای ملی در حوسه انزژیهای تجدیدپذیز
ردیف

حوسه
استاوذارد

شماره استاوذارد ملی /

ساسمان انزژیهای نو ایزان  -دفتز تحقیقات
موضوع

شماره بیه المللی

سال تصویب /
وضعیت

179

INSO-IEC 61400-2

زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر  -2اِضأاذ عشاحی زٛستیٗ ٞای تادی وٛچه

1392

180

INSO-IEC 61400-22

زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر -22آصٔٛدٖ ا٘غثاق  ٚكذٚس ٌٛاٞی

1392

181

INSO-IEC 61400-24

زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر -24حفاظر دس تشاتش كاػمٝ

1392

182

ISO 10816-21: 2015

183

IEC 61400-4 : 2012

184

IEC 61400-25-3: 2015

185

IEC 61400-22: 2010

186

IEC 61400-25-2: 2015

اوزژی باد

187
188

IEC 61400-27-1: 2015
IEC 61400-26-1: 2011

189

IEC 61400-14: 2005

190

IEC 61400-21: 2008

191

IEC 61400-12-2: 2013

192

IEC/TS 61400-26-2: 2014

193

IEC 61400-11: 2002

194

ASTM D 5366: 2011

195

IEC 61400-23: 2014

196

IEC 61400-12-1: 2005

ِشصؽ ٔىا٘یىی --اسصیاتی اسزؼاؽ ٔاؿیٗ زٛػظ ا٘ذاصٌ ٜیشی تش سٚی تخؾ
ٞای غیش دٚاس--لؼٕرٔ 21حٛس افمی زٛستیٗ ٞای تادی تا خؼث ٝد٘ذٜ
زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر  :4اِضأاذ عشاحی ٌیشتىغ زٛستیٗ ٞای تادی
زٛستیٗ ٞای تادی  -لؼٕر  :25-3اسزثاعاذ تشای خایؾ  ٚوٙسشَ ٘یشٌٚاٜٞای
تادی–ٔذَٞای زثادَ ِغالػاذ
زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر  22اصٔ ٖٛا٘غثاق  ٚكذٚس ٌٛاٞی
زٛستیٗ ٞای تادی  -لؼٕر  :25-2اسزثاعاذ تشای خایؾ  ٚوٙسشَ ٘یشٌٚاٜٞای

کمیته تخصصی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

سٚؽ اصٔ ٖٛاػسا٘ذاسد تشای زؼییٗ ػّٕىشد دیٙأیىی تادٕ٘ا

دس دػر زذٚیٗ

-

زٛستیٗ ٞای تادی  -لؼٕر  :23آصٔ ٖٛػاص ٜای زٕاْ ٔمیاع خش ٜسٚزٛس

دس دػر زذٚیٗ

-

تادی–ٔذَٞای اعالػازی
زٛستیٗ ٞای تادی  -لؼٕر ٔ :27-1ذَ ٞای ؿثی ٝػاصی اِىسشیىی -زٛستیٗ
ٞای تادی
زٛستیٗ ٞای تادی  -لؼٕر  :26-1دػسشع خزیشی ٔثسٙی تش صٔاٖ زٛستیٗ
ٞای تادی
زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر ٘ 14ح ٜٛاظٟاس ػغح لذسذ كذای ٔـٟٛد ٔ ٚمادیش
ٚضٛح اٖ
زٛستیٗ ٞای تادی  -لؼٕر  : ۲۱ا٘ذاصٌٜیشی  ٚاسصیاتی ویفیر زٛاٖ ٚیظٌیٞای
زٛستیٗ ٞای تادی ٔسلُ ت ٝؿثىٝ
زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر  :12-2ا٘ذاصٌ ٜیشی ػّٕىشد زٛا٘ی زٛستیٗ ٞای تادی
تشای اػاع ػٙؼٛس ٘اػُ
زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر  :26-2دػسشع خزیشی ٔثسٙی تش زِٛیذ زٛستیٗ ٞای
تادی
ػیؼسٓ ٞای ِٔٛذ زٛستیٗ تادی  -لؼٕر  11سٚؽ ٞای ا٘ذاصٌ ٜیشی ٞشص اٚا
(٘ٛف)ٝ

زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر  12-1ؿاخق ٞای ا٘ذاصٌ ٜیشی ػّٕىشد زٛاٖ

دس دػر زذٚیٗ

-

197

IEC 61400-24: 2010

زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر  :24حفاظر دس تشاتش كاػمٝ

دس دػر زذٚیٗ

-

198

IEC 61400-13: 2015

زٛستیٗ ٞای تادی -لؼٕر  -13ا٘ذاصٌ ٜیشی تاسٞای ٔىا٘یىی

دس دػر زذٚیٗ

-

199

IEC/TS 61400-13: 2001

ػیؼسٓ ٞای ِٔٛذ زٛستیٗ تادی -لؼٕر  13ا٘ذاصٌ ٜیشی تاسٞای ٔىا٘یىی

دس دػر زذٚیٗ

-

201

203

204

هیذروژن و پیل سوختی

202

صٔیٗ ٌشٔایی

200

18803
ISO 17628 : 2015

10873-1

9814-2

9814-3-1

زٛستیٗ ٞای تادی ِٔٛذ تشق

آئیٗ واس ٘لة  ٚسا ٜا٘ذاصی ،تاصسػی  ٍٝ٘ ٚداسی سٚؽ ٞای زشخیق فـاس تذ٘ٝ
ؿیش تشای واستشدٞای صٔیٗ ٌشٔایی  ٚدیٍش ٔایؼاذ تا دٔای تاال
تشسػی  ٚآصٔ ٖٛطئٛزىٙیىی  -آصٔ ٖٛصٔیٗ ٌشٔایی  -زؼییٗ ٞذایر حشاسزی
خان  ٚػ ًٙتا اػسفاد ٜاص ٔثذَ حشاسزی ٌٕا٘ - ٝسٚؽ آصٖٔٛ
خٛدسٞٚای خاد ٜای خیُ ػٛخسی ٚ-یظٌیٟای ایٕٙی -لؼٕر ا- َٚایٕٙی
ػّٕیازی خٛدسٚ

فٗ آٚسی ٞای ػّ َٛػٛخسی -لؼٕر دٚ- ْٚاحذٞای ػّ َٛػٛخسی

فٗ آٚسی خیُ ػٛخسی-لؼٕر -1-3ػیؼسٓ ٞای لذسذ خیُ ػٛخسی ثاتر -
ایٕٙی

1392

دس دػر زذٚیٗ

1386

1386

1387

مته استاوذاردها در سایت ساسمان ملی استاوذارد ایزان ( ، )http://www.isiri.gov.irدر بخش فهزست استاوذاردهای ملی قابل دستزسی میباشذ.

وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
خٛدس٘ ٚ ٚیشٚی ٔحشوٝ
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
9/14

فهزست استانداردهای ملی در حوسه انزژیهای تجدیدپذیز
ردیف

حوسه
استاوذارد

شماره استاوذارد ملی /

205

206

12084-2

207

12084-3

208

12468-1

209

9814-5-1

210

ISIRI-IEC 62282-6-100

211

ISIRI-IEC 62282-6-300

212

16167-2

214

هیذروژن و پیل سوختی

213

موضوع

شماره بیه المللی
9814-3-3

17470

11630

ساسمان انزژیهای نو ایزان  -دفتز تحقیقات

فٗ آٚسی خیُ ػٛخسی -لؼٕر -3-3ػیؼسٓ ٞای لذسذ خیُ ػٛخسی ثاتر-
٘لة
خٛدسٞ ٚای خاد ٜای خیُ ػٛخسیٚ-یظٌی ٞای ایٕٙی لؼٕر د-ْٚحفاظر دس
تشاتش خغشاذ ٞیذسٚطٖ تشای خٛدسٞ ٚای تا ػٛخر ٞیذسٚطٖ فـشدٜ
خٛدسٞ ٚای خاد ٜای خیُ ػٛخسیٚ-یظٌی ٞای ایٕٙی لؼٕر -3حفاظر افشاد
دس تشاتش ؿٛن اِىسشیىی
ِٔٛذٞای ٞیذسٚطٖ و ٝاص فشایٙذ اِىسشِٚیض آب اػسفادٔ ٜی وٙٙذ -لؼٕر ا-
واستشدٞای زداسی ٚكٙؼسی
فٗ آٚسی ٞای خیُ ػٛخسی-لؼٕر-1-5ػیؼسٓ ٞای زٛاٖ خیُ ػٛخسی لاتُ
حُٕ-ایٕٙی
فٗ آٚسی ٞای خیُ ػٛخسی-لؼٕر-100-6ػیؼسٓ ٞای لذسذ ٔیىشٚخیُ
ػٛخسی-ایٕٙی
فٗ آٚسی ٞای خیُ ػٛخسی-لؼٕر-300-6ػیؼسٓ ٞای لذسذ ٔیىشٚخیُ
ػٛخسی-لاتّیر زؼٛیض خزیشی واسزشیح ػٛخر
ِٔٛذٞای ٞیذسٚطٖ تا اػسفاد ٜاص فٙاٚسی فشاٚسؽ ػٛخر -لؼٕر  -2سٚؽ ٞای
آصٔ ٖٛػّٕىشد

خٛدس-ٚخٛدسٞٚای تا ٔٛزٛس ٞیذسٚط٘یٚ-یظٌیٟا  ٚسٚؽ ٞای آصٖٔٛ

خٛدسٞٚای خاد ٜای خیُ ػٛخسی-ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔلشف ا٘شطی -خٛدسٞٚای تا
ػٛخر ٞیذسٚطٖ فـشدٜ
فٙاٚسی خیُ ػٛخسی -لؼٕر -200-6ػأا٘ٞ ٝای زِٛیذ زٛاٖ ٔیىش ٚخیُ

215

9814-6-200

216

9814-6-200

217

16167-2

218

IEC 62282-6-300 : 2012

219

ISO 23273 : 2013

220

IEC/TS 62282-1: 2010

خیُ ػٛخسیٚ -اط٘ ٜأٝ

221

IEC 62282-3-200 : 2012

فٙاٚسی ٞای خیُ ػٛخسی  -لؼٕر  200-3ػیؼسٓ ٞای زٛاٖ خیُ ػٛخسی

222

IEC 62282-3-300 : 2012

223

IEC 62282-3-100 : 2012

224

ISO 14687-2 : 2012

225

IEC 62282-2 : 2012

226

IEC 62282-7-1 : 2010

227

ASTM D 3343-05 : 2010

ػٛخسی -سٚؽ ٞای آصٔ ٖٛػّٕىشد
فٙاٚسی خیُ ػٛخسی -لؼٕر -200-6ػأا٘ٞ ٝای زِٛیذ زٛاٖ ٔیىش ٚخیُ
ػٛخسی -سٚؽ ٞای آصٔ ٖٛػّٕىشد
ِٔٛذٞای ٞیذسٚطٖ تا اػسفاد ٜاص فٙاٚسیٞای فشاٚسؽ ػٛخر  -لؼٕر:2
سٚؽٞای اصٔ ٖٛػّٕىشد
فٙاٚسیٟای خیُ ػٛخسی – لؼٕر ٔ 6-300یىش ٚخیّٟای ػٛخسی – زؼٛیض
خزیشی واسزشیح ػٛخسی
خٛدسٞٚای خاد ٜای خیُ ػٛخسی ٚ-یظٌیٟای ایٕٙی -لؼٕر أ - َٚحافظر
دس تشاتش خغشاذ ٞیذسٚطٖ تشای خٛدسٞٚا تا ػٛخر ٞیذسٚطٖ فـشدٜ

ایؼسٍاٞی -سٚؽ ٞای اصٔ ٖٛػّٕىشد
فٙاٚسی ٞای خیُ ػٛخسی  -لؼٕر  300-3ػیؼسٓ ٞای زٛاٖ خیُ ػٛخسی
ایؼسٍاٞی ٘ -لة
فٙاٚسی ٞای خیُ ػٛخسی  -لؼٕر  100-3ػیؼسٓ ٞای زٛاٖ خیُ ػٛخسی
ایؼسٍاٞی-ایٕٙی
ػٛخر ٞیذسٚطٖٔ-ـخلاذ ٔحل-َٛلؼٕر-2واستشد خیُ ػٛخسی خّیٕشی
تاغـای زثادَ ٌش خشٚز٘ٛی دس ٚػایُ ٘مّی ٝخاد ٜای
فٙاٚسی ٞای خیُ ػٛخسی -لؼٕر ٔ 2ذٞ َٚای خیُ ػٛخسی
فٙاٚسیٟای خیُ ػٛخسی – لؼٕر  7-1سٚؿٟای اصٔ ٖٛزه ػُ خیُ ػٛخسی
غـاء خّیٕشی
زخٕیٗ ٔمذاس ٞیذسٚطٖ ػٛخر ٞای ٛٞاخیٕا -سٚؽ آصٖٔٛ

سال تصویب /
وضعیت
1387

1388

1388

1388

1389

1389

1389

1391

1392

1393

کمیته تخصصی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
خٛدس٘ ٚ ٚیشٔ ٚحشوٝ
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
خٛدس٘ ٚ ٚیشٔ ٚحشوٝ
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔىا٘یه  ٚفّضؿٙاػی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
كٙایغ ؿیٕیایی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
خٛدس٘ ٚ ٚیشٚی ٔحشوٝ
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
خٛدس٘ ٚ ٚیشٚی ٔحشوٝ

1393

وٕیسّٔ ٝی ا٘شطی

1393

وٕیسّٔ ٝی ا٘شطی

1391

وٕیسّٔ ٝی كٙایغ
ؿیٕیایی

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

مته استاوذاردها در سایت ساسمان ملی استاوذارد ایزان ( ، )http://www.isiri.gov.irدر بخش فهزست استاوذاردهای ملی قابل دستزسی میباشذ.
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فهزست استانداردهای ملی در حوسه انزژیهای تجدیدپذیز
ردیف

حوسه
استاوذارد

شماره استاوذارد ملی /

موضوع

شماره بیه المللی

ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔمذاس ٞیذسٚطٖ دس ػٛخر ٞای زٛستیٗ ٛٞاخیٕا ت ٝسٚؽ

ASTM D 3701 : 2012

228

ساسمان انزژیهای نو ایزان  -دفتز تحقیقات
سال تصویب /
وضعیت

کمیته تخصصی

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

233

ISO 13984 : 1999

ٞیذسٚطٖ ٔایغ  -ساتظ ػٛخسٍیشی خٛدسٞٚای صٔیٙی

دس دػر زذٚیٗ

-

234

ISO 13985 : 2006

ٞیذسٚطٖ ٔایغٔ -خضٖ ػٛخر خٛدسٞٚای صٔیٙی

دس دػر زذٚیٗ

-

235

ISO 17268 : 2012

ساتظ ػٛخسٍیشی خٛدسٞٚای صٔیٙی تا ػٛخر ٞیذسٚطٖ ٌاصی

دس دػر زذٚیٗ

-

236

ISO/TR 15916 : 2015

دس دػر زذٚیٗ

-

232

ٞیذسٚطٖ  ٚخیُ ػٛخسی

231

واستشدی ٔحّی
ِٔٛذ ٞای ٞیذسٚطٖ و ٝاص فٙاٚسی ٞای فشاٚسؽ ػٛخر اػسفادٔ ٜی وٙٙذ-
لؼٕر  - 1ایٕٙی
ػٛخر ٞیذسٚطٖٔ-ـخلاذ ٔحل-َٛلؼٕر-2واستشد خیُ ػٛخسی خّیٕشی

ISO 14687-2 : 2012

238

17247

239

17848-1

240

17848-2

241

17848-3

242

17248

243

17845

244

17849-3

245

17847

سیست توده

19099
18969

248

16414

249

16413

250

ISO 17225-5 : 2014

251

ISO 17225-3 : 2014

252

ISO 18122 : 2015

253

ط٘شازٛس ٞیذسٚط٘ی تا اػسفاد ٜاص فشایٙذ اِىسشِٚیض اب -لؼٕر 2تش٘أٞ ٝای

ISO 16110-1 : 2007

237

247

ٔساَ ٞیذسیذ ٞا

ISO 22734-2 : 2011

17846

246

سٚؽ ٞای رخیش ٜػاصی ٌاص ٞای لاتُ حُٕ -خزب تشٌـر خزیش ٞیذسٚطٖ دس

ISO 16111 : 2008

229
230

اػدىسشٔٚسشی سص٘ٚا٘غ ٔغٙاعیؼی ٞؼس ٝزفىیه خزیشی خاییٗ -سٚؽ آصٖٔٛ

ASTM D 6751 : 2012

تاغـای زثادَ ٌش خشٚز٘ٛی دس ٚػایُ ٘مّی ٝخاد ٜای

ٔالحظاذ اػاػی تشای ایٕٙی ػیؼسٓ ٞای ٞیذسٚطٖ
ػٛخرٞای خأذ تاصیافسی – سٚؽٞای ا٘ذاصٌٜیشی ٔمذاس ػٙاكش٘اچیض

( )As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn Ni,Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn
ػٛخر ٔـسك اص خؼٕا٘ذ -زؼییٗ ٌٌٛشد وُ دس ٕ٘ ٝ٘ٛزدضی¬ٝای
ػٛخرٞای خأذ تاصیافسی – زؼییٗ زٛصیغ ا٘ذاص ٜرساذ – لؼٕر  :1سٚؽ اِه
تشای رساذ تا اتؼاد وٛچه
ػٛخر ٞای خأذ تاصیافسی-زؼییٗ زٛصیغ ا٘ذاص ٜرساذ -لؼٕر -2سٚؽ (دػسی
)زؼییٗ حذاوثش ع َٛعشح سیضی ؿذ ٜتشای رساذ تا اتؼاد تضسي
ػٛخر ٞای خأذ تاصیافسی-زؼییٗ زٛصیغ ا٘ذاص ٜرساذ -لؼٕر -3سٚؽ زحّیُ
زلٛیش تشای رساذ تا اتؼاد تضسي
ػٛخر ٔـسك اص خؼٕا٘ذ -زؼییٗ ٌٞ¬ٝ٘ٛای ٔخسّف وّش
ػٛخرٞای خأذ تاصیافسی – سٚؽٞای أادٜػاصی اصٔای ٝاص ٕ٘ٝ٘ٛ
اصٔایـٍاٞی
ػٛخرٞای خأذ تاصیافسی – زؼییٗ ٔمذاس سعٛتر تا اػسفاد ٜاص سٚؽ خـه
وشدٖ دس ٌشٔخا٘ – ٝلؼٕر  :3سعٛتر دس ٕ٘ ٝ٘ٛوّی ٔٛسد زدضیٝ
ػٛخرٞای خأذ تاصیافسی – سٚؽٞای ا٘ذاصٌٜیشی ٔمذاس ػٙاكش ػٕذ,Al( ٜ
)Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti
ػٛخرٞای ٔایغ -ػٛخر صیؼسی حاكُ اص ٌشٔا وافرٚ -یظٌیٞا
ػٛخر ٔـسك اص خؼٕا٘ذ– زؼییٗ وشتٗ ٞ ٚیذسٚطٖ دس ٕ٘ ٝ٘ٛزدضیٝای – سٚؽ
اصٖٔٛ
زؼییٗ وشتٞٛیذساذ ٞا دس صیؼر زٛد ٜت ٝسٚؽ وشٔٚازٌٛشافی ٌاصی -
سٚؽاصٖٔٛ
زؼییٗ وشتٞٛیذساذ ٞا دس صیؼر زٛد ٜت ٝسٚؽ وشٔٚازٌٛشافی ٔایغ تا واسایی تاال
 سٚؽاصٖٔٛػٛخسٟای صیؼسی خأذ ٚ -یظٌی ٞا  ٚعثمٞ ٝای ػٛخر  -لؼٕر ٞ 5یضٟٔای
ٔـثه
ػٛخسٟای صیؼسی خأذ ٚ -یظٌی ٞا  ٚعثمٞ ٝای ػٛخر  -لؼٕر  3تشیىسٟای
چٛتی ٔـثه

ػٛخر ٞای صیؼسی خأذ -زؼییٗ ٔمذاس خاوؼسش
ٚیظٌی ٞای تیٛدیضَ (ٛٔ )B100سد اػسفاد ٜت ٝكٛسذ ٔخّٛط تا ػٛخر ٞای
ٔیاٖ زمغیش

1392
1392
1392
1392
1392
1392
1392
1392
1392
1393
1393

وٕیسّٔ ٝی كٙایغ
ؿیٕیایی
وٕیسّٔ ٝی كٙایغ
ؿیٕیایی
وٕیسّٔ ٝی كٙایغ
ؿیٕیایی
وٕیسّٔ ٝی كٙایغ
ؿیٕیایی
وٕیسّٔ ٝی كٙایغ
ؿیٕیایی
وٕیسّٔ ٝی كٙایغ
ؿیٕیایی
وٕیسّٔ ٝی كٙایغ
ؿیٕیایی
وٕیسّٔ ٝی كٙایغ
ؿیٕیایی
وٕیسّٔ ٝی كٙایغ
ؿیٕیایی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
فشآٚسدٜٞای ٘فسی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
ٔٛاد ٔؼذ٘ی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد

1391

تیِٛٛطی ٚ
ٔیىشٚتیِٛٛطی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد

1391

تیِٛٛطی ٚ
ٔیىشٚتیِٛٛطی

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

مته استاوذاردها در سایت ساسمان ملی استاوذارد ایزان ( ، )http://www.isiri.gov.irدر بخش فهزست استاوذاردهای ملی قابل دستزسی میباشذ.
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فهزست استانداردهای ملی در حوسه انزژیهای تجدیدپذیز
ردیف

حوسه
استاوذارد

شماره استاوذارد ملی /

ساسمان انزژیهای نو ایزان  -دفتز تحقیقات
موضوع

شماره بیه المللی

ػٛخر ٞای صیؼسی خأذ-ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔمذاس سعٛتر ت ٝسٚؽ آ ٖٚخـه-

254

ISO 18134-2 : 2015

255

ISO 17831-2 : 2015

256

ISO 17828 : 2015

257

ASTM 5501 : 2012

258

ISO 17831-1 : 2015

259

ISO 17225-6 : 2014

260

ISO 16993 : 2015

ػٛخر ٞای صیؼسی خأذ  -زثذیُ ٘سایح زحّیّی اص یه خای ٝت ٝدای ٝای دیٍش

261

ISO 16995 : 2015

ػٛخر ٞای صیؼسی خأذ -ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔمذاس وّشیذ ،ػذیٓ  ٚخساػیٓ ٔحَّٛ

262

ISO 17225-2 : 2014

263

BS EN 14961-1 : 2010

لؼٕر د-ْٚسعٛتر وُ-سٚؽ ػاد ٜؿذٜ
ػٛخر ٞای صیؼسی خأذ -زؼییٗ دٚاْ ٔىا٘یىی خّر ٞا  ٚتشیىر ٞا -لؼٕر
 :2تشیىر ٞا
ػٛخر ٞای صیؼسی خأذ -زؼییٗ چٍاِی (دا٘ؼیس )ٝزٛدٜ
زؼییٗ ٔیضاٖ ازا٘ٔ ٚ َٛسا٘ َٛت ٝوٕه وشٔٚازٌٛشافی ٌاصی دس ػٛخر ٞایی وٝ

سال تصویب /
وضعیت

کمیته تخصصی

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

ػٛخر ٔـسك اص خؼٕا٘ذ(-)RDFا٘ذاصٌ ٜیشی ٘مغ ٝرٚب خاوؼسش-سٚؽ آصٔ ٖٛدس دػر زذٚیٗ

-

265

ISO 16948 : 2015

ػٛخسٟای صیؼسی خأذ -زؼییٗ ٘یسشٚطٖٞ ،یذسٚطٖ  ٚوشتٗ ٔٛخٛد وُ

دس دػر زذٚیٗ

-

266

ISO 16994 : 2015

ػٛخر ٞای صیؼسی خأذ -ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔمذاس وُ ٌٌٛشد  ٚوّش

دس دػر زذٚیٗ

-

267

ISO 17225-4 : 2014

دس دػر زذٚیٗ

-

268

ISO/TS 16996 : 2015

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

ػٛخسٟای صیؼسی خأذٚ-یظٌی ٞا  ٚعثمٞ ٝای ػٛخر-لؼٕر  1اِضأاذ وّی

دس دػر زذٚیٗ

-

ػٛخر ٞای صیؼسی خأذ -زؼییٗ ٔمذاس ٔٛاد فشاس

دس دػر زذٚیٗ

-

277

ASTM E 1690 : 2008

زؼییٗ ازا٘ َٛلاتُ اػسخشاج دس صیؼر زٛدٜ

دس دػر زذٚیٗ

-

278

ASTM E 1721 : 2001

زؼییٗ تالیٕا٘ذ ٜاػیذ ٘أحّ َٛدس صیؼر زٛدٜ

دس دػر زذٚیٗ

-

279

BS EN 15316-4-7: 2008

دس دػر زذٚیٗ

-

280

ISO 13641-2: 2003

دس دػر زذٚیٗ

-

281

ASTM E 1755: 2001

زؼییٗ خاوؼسش صیؼر زٛدٜ

دس دػر زذٚیٗ

-

282

ASTM E 1757: 2001

سٚؽ أاد ٜػاصی صیؼر زٛد ٜخٟر ا٘اِیض ٞای زشویثی

دس دػر زذٚیٗ

-

283

ISO 13641-2: 2003

284

ASTM E 1756: 2001

ASTM E953/E953M : 2008

264

270

سیست توده

269

ASTM D 7328 : 2013
ISO 17829 : 2015

حاٚی ٔمادیش تاالی  %20ازا٘ٞ َٛؼسٙذ  -سٚؽ آصٖٔٛ
ػٛخر ٞای صیؼسی خأذ -زؼییٗ دٚاْ ٔىا٘یىی خّسٟا  ٚتشیىسٟا -لؼٕر :1
خّسٟا
ػٛخسٟای صیؼسی خأذ ٚ -یظٌی ٞا  ٚعثمٞ ٝای ػٛخر  -لؼٕر  6خّسٟای
غیشچٛتی ٔـثه

دس آب
ػٛخسٟای صیؼسی خأذٚ-یظٌی ٞا  ٚعثمٞ ٝای ػٛخر-لؼٕر  2خّسٟای
چٛتی ٔـثه
ػٛخر ٞای صیؼسی خأذ ٚ -یظٌی ٞا ٌ ٚشٞ ٜٚا  -اِضأاذ ػٕٔٛی

ػٛخسٟای صیؼسی خأذ ٚ -یظٌی ٞا  ٚعثمٞ ٝای ػٛخر  -لؼٕر  4زشاؿٝ
ٞای چٛتی ٔـثه
ػٛخر ٞای صیؼسی -زؼییٗ زشویة ػٙلشی ت ٝسٚؽ فّٛئٛسػا٘غ خشز ٛایىغ
ا٘ذاصٌ ٜیشی ػِٛفاذ ٔؼذ٘ی ٔٛخٛد  ٚاحسٕاِی  ٚوُ وّشیذ ٔؼذ٘ی دس ازاَ٘ٛ
ػٛخسی ت ٝسٚؽ وشٔٚازٌٛشافی ی٘ٛی تا زضسیك ٕ٘ ٝ٘ٛآتی
ػٛخر ٞای صیؼسی خأذ  -زؼییٗ ع ٚ َٛلغش خّر ٞا
ػٛخر ٞای صیؼسی خأذ-ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔمذاس سعٛتر ت ٝسٚؽ آ ٖٚخـه-

271

ISO 18134-1 : 2015

272

ISO 16559 : 2014

ػٛخر ٞای صیؼسی خأذ ٚ -اط ٜؿٙاػی زؼاسیف  ٚزٛضیحاذ

273

ISO 17830 : 2016

ػٛخسٟای صیؼسی خأذ -زٛصیغ ا٘ذاص ٜرس ٜلشف ٞای خشاوٙذٜ

274

ISO 18134-3 : 2015

275

ISO 17225-1 : 2014

276

ISO 18123 : 2015

لؼٕر ا :َٚسعٛتر وُ -سٚؽ ٔشخغ

ػٛخر ٞای صیؼسی خأذ-ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔمذاس سعٛتر ت ٝسٚؽ آ ٖٚخـه-
لؼٕر ػ- ْٛسعٛتر دس ٕ٘ ٝ٘ٛزحّیّی خأغ

ػیؼسٓ ٞای ٌشٔایؾ ػاخسٕاٖ ٞا -سٚؿی تشای ٔحاػث ٝا٘شطی ٔٛسد ٘یاص ٚ
واسایی ػیؼسٓ .ػیؼسٓ ٞای زِٛیذ وٙٙذٌ ٜشٔا ،ػیؼسٓ ٞای احسشاق صیؼر زٛدٜ
ویفیر اب -زؼییٗ تاصداس٘ذٌی زِٛیذ ٌاص تاوسشی ٞای تی ٛٞاصی  -لؼٕر -2
اصٔ ٖٛتشای غّظر ٞای وٓ صیؼر زٛدٜ

ویفیر اب  -ا٘ذاصٌ ٜیشی زِٛیذ ٌاص اص تاوسشی ٞای تی ٛٞاصی  -لؼٕر 2
اصٔ ٖٛتشای غّظر وٓ زٛدbiomass ٜ
زؼییٗ ٔٛاد خأذ وّی دس صیؼر زٛدٜ

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

مته استاوذاردها در سایت ساسمان ملی استاوذارد ایزان ( ، )http://www.isiri.gov.irدر بخش فهزست استاوذاردهای ملی قابل دستزسی میباشذ.
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فهزست استانداردهای ملی در حوسه انزژیهای تجدیدپذیز
ردیف

حوسه
استاوذارد

شماره استاوذارد ملی /

موضوع

شماره بیه المللی

285

INSO-IEC-TS 62257-9-2

286

INSO-IEC 62257-7

287

INSO-IEC-TS 62257-12-1

288

INSO-IEC-TS 62257-7-3

289

INSO-IEC-TS 62257-8-1

290

INSO-IEC-TS 62257-9-1

291

INSO-IEC-TS 62257-9-3

292

INSO-IEC-TS 62257-9-4

ساسمان انزژیهای نو ایزان  -دفتز تحقیقات

زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر -2-9سیض ؿثىٞ ٝا
زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی وٛچه زدذیذ خزیش  ٚزشویثی تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر ِٛٔ-7ذٞا

سال تصویب /
وضعیت
1390
1390

زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر  1-12تشای ػیؼسٓ ٞای تشق سػا٘ی سٚػسایی ٚ

1390

زٛكیٞ ٝایی تشای زدٟیضاذ سٚؿٙایی خاٍ٘ی
زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی -سٚػسایی-لؼٕر ٔ -3-7دٕٛػ ٝط٘شازٛسی  -ا٘سخاب ٔدٕٛػٞ ٝای

1390

ط٘شازٛسی تشای ػیؼسٓ ٞای تشق سػا٘ی سٚػسایی
زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی-لؼٕر -1-8ا٘سخاب تازشی ٞا  ٚػیؼسٓ ٞای ٔذیشیر تازشی
تشای ػیؼسٓ ٞای تشق سػا٘ی ٔؼسمُ -حاِر ٞای خاف تازشی ٞای ػشب-

1390

کمیته تخصصی
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

اػیذ غٛعٚ ٝس خٛدسٛٔ ٚخٛد دس وـٛسٞای دس حاَ زٛػؼٝ
زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی-لؼٕر -1-9ػیؼسٓ ٞای لذسذ ٔمیاع وٛچه
زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر -3-9ػیؼسٓ یىداسچٚ- ٝاػظ واستش
زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر -4-9ػیؼسٓ یىداسچ- ٝزاػیؼاذ ٔلشف وٙٙذٜ

1390

1390

1390

زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق

294

295
296

ساماوههای اوزژی تجذیذپذیز

293

INSO-IEC-TS 62257-9-5

سػا٘ی سٚػسایی  -لؼٕر -5-9ػیؼسٓ یىداسچ- ٝا٘سخاب چشاؽ ٞای

1390

فسِٚٛسائیه لاتُ حُٕ تشای خشٚطٞ ٜای تشق سػا٘ی سٚػسایی
زٛكیٞ ٝایی تشای ػیؼسٓ ٞای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای
INSO-IEC-TS 62257-9-6

تشق سػا٘ی سٚػسایی -لؼٕر -6-9ػیؼسٓ یىداسچ- ٝا٘سخاب ػیؼسٓ ٞای تشق

1390

سػا٘ی ٔدضای فسِٚٛسائیه ()PV-IES
IEC/TS 62257-9-3: 2006
IEC/TS 62257-9-2: 2006

زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذ خزیش  ٚزشویثی تشای تشق سػا٘ی
سٚػسایی تخؾ  9-3ػأا٘ ٝیىداسچ - ٝساتظ واستش
زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذ خزیش  ٚزشویثی تشای تشق سػا٘ی
سٚػسایی تخؾ ٔ 9-2یىش ٚؿثىٝ

وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه
وٕیسّٔ ٝی اػسا٘ذاسد
تشق  ٚاِىسش٘ٚیه

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

ػیؼسٓ ٞای ٌشٔایؾ دس ػاخسٕاٖ ٞا .عشاحی ػیؼسٓ ٞای ٌشٔایؾ ٚ
297

BS EN 15377-3: 2007

298

IEC/TS 62257-9-6: 2008

299

IEC/TS 62257-7-3: 2008

300

IEC/TS 62257-7-1: 2010

301

IEC/TS 62257-9-1: 2008

302

IEC/TS 62257-8-1: 2007

303

ISO/IEC 13273-1: 2015

304

IEC 61427-2: 2015

305

IEC /TS 62257-5: 2005

ػشٔایؾ ػغحی خای ٝاب زؼثی ٝؿذ ٜ–تٟی ٝٙػاصی تشای اػسفاد ٜاص ٔٙاتغ
ا٘شطی زدذیذ خزیش
زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذ خزیش  ٚزشویثی تشای تشق سػا٘ی
سٚػسایی-تخؾ  9-6ػأا٘ٔ ٝدسٕغ -ا٘سخاب ػأا٘ٞ ٝای تشق ٔٙفشد

دس دػر زذٚیٗ

-

فسِٚٛساییه ()PV-IES
زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی تشای تشق سػا٘ی
سٚػسایی -تخؾ  7-3دػسٍاِٛٔ ٜذ – ا٘سخاب دػسٍاٟٞای ِٔٛذ تشای ػأا٘ٝ
ٞای تشق سػا٘ی سٚػسایی
زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی تشای تشق سػا٘ی
سٚػسایی -تخؾ ِٛٔ 7-1ذٞا – ِٔٛذ ٞای فسِٚٛساییه
زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذ خزیش  ٚزشویثی تشای تشق سػا٘ی
سٚػسایی تخؾ 9-1ػأا٘ٞ ٝای ٔیىش ٚزٛاٖ
زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی تشای تشق سػا٘ی
سٚػسایی 8-1ا٘سخاب تاعشی ٞا
تٟشٚ ٜسی ا٘شطی ٙٔ ٚاتغ ا٘شطی زدذیذ خزیش  -اكغالحاذ ٔـسشن تیٗ إِّّی -
لؼٕر  1تٟشٚ ٜسی ا٘شطی
تازشی ٞا  ٚػّٞ َٛای ثا٘ٛی ٝخٟر رخیش ٜػاصی ا٘شطی ٞای زدذیذخزیش
زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی وٛچه تشای تشق
سػا٘ی سٚػسایی -تخؾ  5حفاظر دس ٔماتُ خغشاذ اِىسشیىی

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

مته استاوذاردها در سایت ساسمان ملی استاوذارد ایزان ( ، )http://www.isiri.gov.irدر بخش فهزست استاوذاردهای ملی قابل دستزسی میباشذ.
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فهزست استانداردهای ملی در حوسه انزژیهای تجدیدپذیز
ردیف

حوسه
استاوذارد

شماره استاوذارد ملی /
شماره بیه المللی

307

IEC/TS 62257-9-4: 2006

308

309
310
311

ساماوههای اوزژی تجذیذپذیز

306

IEC/TS 62257-6: 2005

ساسمان انزژیهای نو ایزان  -دفتز تحقیقات
موضوع

زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی تشای تشق سػا٘ی
سٚػسایی -تخؾ  6خزیشؽ تٟش ٜتشداسی ٍٟ٘ذاسی  ٚخایٍضیٙی ()AOMR
زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذ خزیش  ٚزشویثی تشای تشق سػا٘ی
سٚػسایی تخؾ  9-4ػأا٘ ٝیىداسچٙٔ - ٝلٛب واستش

سال تصویب /
وضعیت

کمیته تخصصی

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذ خزیش  ٚزشویثی تشای تشق سػا٘ی
IEC/TS 62257-12-1: 2007

سٚػسایی -تخؾ  12-1ا٘سخاب الٔح ٞای خٛد تاالػر ( )CFLتشای ػأا٘ٝ
ٞای تشق سػا٘ی سٚػسایی  ٚزٛكیٞ ٝایی تشای دػسٍاٟٞای سٚؿٙایی خاٍ٘ی

ISO/IEC 13273-2: 2015
IEC /TS 62257-4: 2005
IEC /TS 62257-7: 2008

تٟشٚ ٜسی ا٘شطی ٙٔ ٚاتغ ا٘شطی ٞای زدذیذ خزیش  -اكغالحاذ تیٗ إِّّی
ٔـسشن  -لؼٕر  2ا٘شطی ٞای زدذیذ خزیش
زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی تشای تشق سػا٘ی
سٚػسایی -تخؾ  4ا٘سخاب ػأا٘ ٚ ٝعشاحی
زٛكیٞ ٝایی تشای ػأا٘ٞ ٝای ا٘شطی زدذیذخزیش  ٚزشویثی تشای تشق سػا٘ی
سٚػسایی -تخؾ ِٛٔ 7ذٞا ()Generators

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

دس دػر زذٚیٗ

-

مته استاوذاردها در سایت ساسمان ملی استاوذارد ایزان ( ، )http://www.isiri.gov.irدر بخش فهزست استاوذاردهای ملی قابل دستزسی میباشذ.
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