
ليست استانداردهای ملی  تدوين شده درصنعت شوينده وبهداشتی تا پايان سال 1386

نام دبير
تاریخ 
تصویب

تعداد 
صفحات

تجدیدنظر منبع
شماره 
استاندارد

عنوان استاندارد ics ردیف

زهرا رایگان 1386 7
 2اصالحيه
چهارم+

BS1914:1984                
 IS2888:1990           
SABS 2370:1972            

22 صابون بهداشتی-ویژگيها 71.100.40 1

زهرا رایگان 1378 5 سوم
IS 285                          
   JIS K3302                 

23 صابون رختشویی-ویژگيها 71.100.40 2

زهرا رایگان 1378 5 اول
IS 2887:1993                
 ASTM D533:1995         
JIS K 3303:1984            

24 پودرصابون رختشویی -ویژگيها 71.100.40 3

زهرا محمودی 
امين

1386 پنجم
SANS 892:2003            
IS 955:2001                  
JIS K3371:199

141
پودرهای شوینده مصارف عمومی با کف زیاد-ویژگيها و روش های 

آزمون
71.100.40 4

ناهيد شجاعی 
فرد

14 سوم
IS 11142:1984               
 IS 7159 :1984

181 حنا-ویژگيها و روش های آزمون 5

زهرا محمودی 
امين

1773 3 دوم
BS1546:1990               
ASTM D799:1990          
BS 4405:1985

595 صابون مایع -ویژگيها 71.100.40 6

زهرا محمودی 
امين

1380 17 اول
IS 1462:1995                
USP 23

698
پودر تالک مورد مصرف در صنایع آرایشی-ویژگيها و روش های

آزمون
71.100.70 7

زهرا محمودی 
امين

1356 26 دوم BP  ,USP 704
النولين بدون آب مورد مصرف در صنایع آرایشی-ویژگيها و روش

های آزمون
71.100 8

زهرا محمودی 
امين

1373 دوم ASTM D501 708 سدیم تری پلی فسفات-ویژگيها 71.100.35 9

اکبر کاشانی 1351 20 BP  ,USP 786 وازلين پتروالتوم-ویژگيها و روش های آزمون 75.140 10
زهرا محمودی 

امين
در حال 
تجدیدنظر

ISO 11609:2008 1008 خمير دندان-ویژگيها و روش های آزمون 71.100.70 11

باقر احسانی 1380 12 دوم IS 4653:1985 1021 متيل پارا هيدروکسی بنزوات-ویژگيها و روش های آزمون 71.100 12
زهرا رایگان 1381 8 دوم IS 882:1995 1022 ادوکلن-ویژگيها و روش های آزمون 71.100.70 13

نزهت منتظری 1382 دوم new cosmetic science 1023 محصوالت آرایشی بهداشتی-طبقه بندی 71.100.70 14
محمد صادق 
عطروش

1353 6 BS 4405:1969 1105 صابون مایع  مصارف صنعتی-ویژگيها 71.100.40 15

نزهت منتظری 1382 14 اول IS 2088:1983 1106 فرآورده های آرایشی بهداشتی-اندازه گيری آرسنيک 71.100.70 16

زهرا رایگان 1380 15 دوم
IS 5339:1995                 
 USP 2000

1203 پودر بچه-ویژگيها و روش های آزمون 71.100.70 17



ليست استانداردهای ملی  تدوين شده درصنعت شوينده وبهداشتی تا پايان سال 1386

نام دبير
تاریخ 
تصویب

تعداد 
صفحات

تجدیدنظر منبع
شماره 
استاندارد

عنوان استاندارد ics ردیف

محمد صادق 
عطروش

1352 16 IS 3959:1973 1204 پودرهای پوستی بزرگساالن-ویژگيها و روش های آزمون 71.100.70 18

1387 3
در حال 
تجدیدنظر

1205 الکيالت نرم-ویژگيها و روش های آزمون 75.080 19

زهرارایگان 1370 4 اول BS 1915:1985 1206 ویژگيها صابون نرم مصارف صنعتی- 71.100.40 20

فریبا گلدوستی 1382 14 دوم
IS 2528:1984                 
  BP1998                   
USP2000

1320
اکسيد منيزیم مورد مصرف در صنایع آرایشی  بهداشتی-ویژگيها 

و روش های آزمون
71.060 21

فریبا گلدوستی 1382 16 دوم
IS 2528:1984                 
 BP1998                       
   USP2000

1321
اکسيد روی مورد مصرف در صنایع آرایشی  بهداشتی-ویژگيها و 

روش های آزمون
71.060 22

نزهت منتظری 1382 18 اول IS 2520:1963 1322
استئارات روی مورد مصرف در صنایع آرایشی  بهداشتی-ویژگيها

و روش های آزمون
71.060 23

فریبا گلدوستی 1382 اول
IS 2528:1984                 
 BP1998                       
   USP2000

1323
کربنات منيزیم مورد مصرف در صنایع آرایشی  بهداشتی-ویژگيها 

و روش های آزمون
71.060 24

زهرا محمودی 
امين

1382 18 : IS 2521:1963 1324
استئارات منيزیم مورد مصرف در صنایع آرایشی  بهداشتی-

ویژگيها و روش های آزمون
71.060 25

زهرا محمودی 
امين

1382 16 اول IS 2519:1963 1325
استئارات کلسيم مورد مصرف در صنایع آرایشی  بهداشتی-

ویژگيها و روش های آزمون
71.060 26

زهرارایگان 1386 9
دوم+2اصال
حيه

IS 10523:1983 1326 صابون بچه-ویژگيها 71.100.40 27

زهرامحمودی امين 1357 24 BP 1973  ,USP 1973 1565
موم زنبور عسل سفيد شده جهت مصارف آرایشی-ویژگيها

وروش های آزمون
71.100.40 28

باقر احسانی 1385 25 اول
BP 2003                        
 USP 2003

1566
70%مورد مصرف در صنایع آرایشی بهداشتی-ویژگيها سوربيتول

و روش های آزمون
71.100.70 29

محمد صادق 
عطروش

1380 22 اول
BS 3576:1968               
IS 1109

1601 بوراکس-ویژگيها وروش های آزمون 71.060.50 30

فریبا گلدوستی 1380 16 اول IS 1463:1985 1603
کائولن مورد مصرف در صنایع آرایشی  بهداشتی-ویژگيها و روش

های آزمون
71.060 31

زهرا محمودی 
امين

1357 18 BS 3914:1968 1768 افشانه مو-ویژگيها و روش های آزمون 71.100.70 32

زهرا محمودی 
امين

1357 18
harrys cosmetic             
BS 3914-3.2 1968

1769 افشانه بی بو کن بدن-ویژگيها و روش های آزمون 71.100.70 33



ليست استانداردهای ملی  تدوين شده درصنعت شوينده وبهداشتی تا پايان سال 1386

نام دبير
تاریخ 
تصویب

تعداد 
صفحات

تجدیدنظر منبع
شماره 
استاندارد

عنوان استاندارد ics ردیف

زهرا رایگان 1381 20 اول IS 3958:1985 1770 فرآوردهای ارایشی بهداشتی-نمونه برداری 71.100.70 34

باقر احسانی 1380 14 اول
IS 6334:1986                 
 BP 2000                      
   USP 1999

1772
بوتيل پاراهيدروکسی بنزوات مورد مصرف در صنایع آرایشی  

بهداشتی-ویژگيها و روش های آزمون
71.100.70 35

نزهت منتظری 1380 16 اول
IS 3986:1994                 
 BP 2000                      
   UsP 1999

1832
سدیم لوریل سولفات مورد مصرف در فراوردهای ارایشی 

بهداشتی-ویژگيها و روش های آزمون
71.100.70 36

جمشيد توانگر 1357 14 1901 روش خشکشوئی-آیين کار 59.080.01 37

زهرا رایگان 1385 24 اول
IS 11643:1997               
 SABS 296:1993            
  ASTM D2022:1998

1994 محلول سدیم هيپوکلریت -ویژگيها 71.100.40 38

زهرا رایگان 1381 32 اول IS 3520:1992 1995
سدیم کربوکسی متيل سلولز محلول در آب-ویژکيها وروش های

آزمون
71.100 39

باقر احسانی 1380 16 اول IS3598:1983 1996 سدیم پربرات-ویژگيها و روش های آزمون 71.100 40
کریم اکبری 
حقيقی

1357 8 ISO 2174:1972 2019 تهيه آب با سختی های معين جهت آزمون  پاک کننده ها 71.100.40 41

زهرا محمودی 
امين

1386 5 چهارم
SANS 892:2003             
IS 955:2001                 
 JIS K3371:199

2040
پودرهای شوینده مخصوص ماشين لباسشویی با کف کم-ویژگيها 

و روش های آزمون
71.100.40 42

محمد صادق 
عطروش

1356 5 IS4273:1969 2051 ایزو بوتيل استات-ویژگيها 71.100.70 43

محمد صادق 
عطروش

1357 11 IS5336:1969 2052 ایزوپروپيل استات-ویژگيها 71.100.70 44

زهرا رایگان 1381 24 سوم
IS 7101:1994                 
 USP 24

2053 کوکونات دی اتانول آميد-وپژگيها و روش های آزمون 71.100 45

محمد صادق 
عطروش

1357 4 IS 1799:1977 2054 سيترال-ویژگيها 71.100.60 46

کریم اکبری 
حقيقی

1357 11 IS533:1973 2055 اسانس ها -تربانتين-ویژگيها 71.100.60 47

کریم اکبری 
حقيقی

1372 12
ASTM D2358:1974       
ASTM D1681:1974

2171 روش جدا کردن ماده فعال از پاک کنندها و ترکيبات شوینده 71.100.40 48



ليست استانداردهای ملی  تدوين شده درصنعت شوينده وبهداشتی تا پايان سال 1386

نام دبير
تاریخ 
تصویب

تعداد 
صفحات

تجدیدنظر منبع
شماره 
استاندارد

عنوان استاندارد ics ردیف

محمد صادق 
عطروش

1357 4 IS 5164:1969 2173 اسانس ها -ایزوبورنئول-ویژگی ها 71.100.60 49

محمد صادق 
عطروش

1366 6 ASTM D1570:1969 2174 الکيل سولفات های چرب -نمونه برداری 71.100.40 50

کریم اکبری 
حقيقی

1358 13 IS 3584:1974 2175 اسانس ها-کامفر-روش های آزمون 71.100.60 51

کریم اکبری 
حقيقی

1358 13
IS3525:1969                  
 IS2284:1969

2176 اسانس ها-اوژنول-روش های آزمون 71.100.60 52

کریم اکبری 
حقيقی

1372 7 ASTM D2180:1974 2185 ترکيبات سفيد کننده-اندازه گيری اکسيژن فعال 71.100.40 53

کریم اکبری 
حقيقی

1372 5 IS1767:1974 2186 اتيلن دی آمين تترا استات در صابون و دترجنت- روش آزمون 71.100.40 54

کریم اکبری 
حقيقی

1372 6 ASTMD2815:1972 2201 گرد های پاک کننده جهت مصارف مخصوص-ویژگی ها 71.100.40 55

کریم اکبری 
حقيقی

1373 4
SABS826:1973              
IS6047:1970

2217 گرد های تميز کننده بر پایه پاک کننده های مصنوعی- ویژگی ها 71.100.40 56

کریم اکبری 
حقيقی

1366 8  SABS 288:1972    2218 صابون مایع ضد عفونی کننده جهت مصارف پزشکی-ویژگی ها 57

محمد صادق 
عطروش

1361 8 IS4603:1969 2233 اسانس ها-فنيل اتيل الکل- ویژگی ها 71.100.60 58

فيروزه مير بها 1383 8 ISO212:1973 2274 اسانس های   طبيعی-     روش های نمونه بر داری وآزمون 71.100.60 59

درحال 
تجدیدنظر

2276 الکيالت نرم- روش های آزمون 60

نزهت منتظری 1381 17 دوم IS 1776:1987 2281
-ویژگی ها و دی کلسيم فسفات مورد مصرف در خمير دندان

روش آزمون
71.100.70 61

کریم اکبری 
حقيقی

1373 10 ASTM D2760:1970 2282
سدیم تری پلی فسفات-به روش کاغذ کروماتو گرافی- روش

آزمون
71.100.40 62

زهرا محمودی 
امين

1387
در حال 
تجدید نظر

SABS825:1973 2288 مایعات ظرفشویی-ویژگی ها و روش آزمون 71.100.40 63

محمد صادق 
عطروش

1361 16 IS 6770:1972 2299 بنزوفنون-ویژگی ها 71.100.60 64

محمد صادق 
عطروش

1372 10 IS4272:1967 2300 اسانس ها- وانيلين- ویژگی ها 71.100.60 65



ليست استانداردهای ملی  تدوين شده درصنعت شوينده وبهداشتی تا پايان سال 1386

نام دبير
تاریخ 
تصویب

تعداد 
صفحات

تجدیدنظر منبع
شماره 
استاندارد

عنوان استاندارد ics ردیف

کریم اکبری 
حقيقی

1372 7 ISO1063:1974 2321 مواد پاک کننده- روش ازمون پایداری در آب سخت 71.100.40 66

زهرا رایگان 1381 12 دوم
IS 11673:1996               
 SABS 296:1993

2361 سدیم هيپو کلریت-  ویزگی ها 71.100.40 67

کریم اکبری 
حقيقی

1372 17 SABS 636:1975 2362 ترکيبات آمونيوم نوع چهارم - ویزگی ها 71.100.35 68

زهرا رایگان 1381 12 اول BS 3919:1987 2363 پيه حيوانی-ویژگی ها و روش های آزمون 67.200.10 69
زهرا رایگان 1381 اول BS 4088-2:1994 2364 پاک کننده های فرش و موکت-ویژگی ها 71.100.40 70
کریم اکبری 
حقيقی

1372 13 چاپ سوم SABS1163:1978 2365 پاک کننده های مخصوص ماشين ظرفشویی-ویژگی ها 71.100.40 71

کریم اکبری 
حقيقی

1372 26 ISO 4319:1977 2366
آیين کاربرد آزمون مقایسه ای برای پاک کننده مورد مصرف در

ماشين رختشویی
71.100.40 72

زهرا رایگان 1367 12 ISO 895:1977 2745 سدیم الکيل سولفات های صنعتی نوع دوم-     روش های آزمون 71.100.40 73

زهرا رایگان 1367 19 ISO 894:1977 2746 سدیم الکيل سولفات های صنعتی نوع اول-     روش های آزمون 71.100.40 74

زهرا رایگان 1373 6 ISO 6844:1983 2859
روش عيار مواد پاک کننده-اندازه گيری سولفات های معدنی-

سنجی
71.100.40 75

زهرا رایگان 1373 19
BS 5136:1981               
IS 918:1969

2860
کربنات کلسيم رسوب داده شده مورد مصرف در صنایع آرایشی 

بهداشتی-ویژگيها و روش های آزمون
71.100.70 76

زهرا رایگان 1372 18 ISO 304:1985 2976 مواد پاک کننده-تعيين کشش سطحی -روش باال آوردن الیه مایع 71.100.40 77

زهرا رایگان 1372 7 ISO 1067:1975 2977 روش عيار سنجی صابون-اندازه گيری گليسيرین- 71.100.40 78
پروین عشرت 

آبادی
1374 13 ISO 607:1990 3095 مواد پاک کننده و مو اد موثر سطحی- روش های تقسيم نمونه 71.100.40 79

زهرا محمودی 
امين

1370 5 ISO 4321:1977 3178-1 روش اندازه گيری اکسيژن فعال- روش تيتراسيون 71.100.40 80

زهرا محمودی 
امين

1370 10 3178-2 الکيل بنزن سولفونات سدیم-اندازه گيری وزن مولکولی نسبی 71.100.40 81

زهرا محمودی 
امين

1374 9 ISO 2271:1989 3178-3
روش اند ازه گيری مواد فعال درسطح آنيونی-از طریق تيتراسيون

دو الیه ای
71.100.40 82

زهرا محمودی 
امين

1373 4 ISO 2871:1990 3178-4
روش تيتراسيون روش اندازه گيری مواد فعال در سطح کاتيونی-

دو الیه ای
71.100.40 83



ليست استانداردهای ملی  تدوين شده درصنعت شوينده وبهداشتی تا پايان سال 1386

نام دبير
تاریخ 
تصویب

تعداد 
صفحات

تجدیدنظر منبع
شماره 
استاندارد

عنوان استاندارد ics ردیف

زهرا محمودی 
امين

1372 11 BS 3762-3.19:1988 3178-5 پودر های شوینده- روش اندازه گيری انواع فسفات 71.100.40 84

زهرا محمودی 
امين

1372 7  BS 3762-3.2:1988 3178-6 پودر های شوینده- روش اندازه گيری پنتواکسيد فسفر 71.100.40 85

زهرا محمودی 
امين

1372 5 BS 3672-3.6:1987 3178-7 پودر های شوینده- روش اندازه گيری مواد قابل حل در اتر 71.100.40 86

زهرا محمودی 
امين

1372 5 BS 3672-3.5:1987 3178-8 پودر های شوینده- روش اندازه گيری  مقدار  ماده  آلی 71.100.40 87

زهرا محمودی 
امين

1372 6 BS 3672-3.7:1987 3178-9 پودر های شوینده- روش اندازه گيری  مقدار کل ماده غير یونی 71.100.40 88

زهرا محمودی 
امين

1372 4 ISO 4325:1975 3178-10 پودر های شوینده- تعيين عوامل کاهش دهنده 71.100.40 89

زهرا محمودی 
امين

1372 4 BS 3672-3.9:1987 3178-11 پودر های شوینده- روش اندازه گيری  مقدار صابون 71.100.40 90

زهرا محمودی 
امين

1372 6 BS 3672-3.2:1987 3178-12 زداینده ها- روش اندازه گيری کيفی 71.100.40 91

زهرا محمودی 
امين

1372 3 BS 3672-3.218:1987 3178-13 زداینده ها- روش آزمون ميزان عوامل اکسيد کنندگی کلره 71.100.40 92

زهرا محمودی 
امين

1372 7 ISO 6835:1981 3178-14 پودر های شوینده- روش اندازه گيری ميزان کل بر 71.100.40 93

زهرا محمودی 
امين

1372 5 BS 3672-3.12:1987 3178-15 پودر های شوینده -روش اندازه گيری مقد ار آمونياک 71.100.40 94

زهرا محمودی 
امين

1372 7 BS 3762-3.14:1990 3178-16 پودر های شوینده -روش اندازه گيری مقدار کربنات 71.100.40 95

زهرا محمودی 
امين

1372 7 BS3762-3.8:1992 3178-17 پودر های شوینده - روش اندازه گيری مقدار آلکانول آميد 71.100.40 96

زهرا محمودی 
امين

1373 3 ISO4 316:1977 3178-18
روش pH-محلول های آبی- مواد فعال درسطح-روش اندازه گيری

پتانسيو متری
71.100.40 97

زهرا محمودی 
امين

1373 5
ISO 2869:1973              
       BS 3762-3.2:1988

3178-19
مواد فعال در سطح-ميزان ماده فعال آنيونی قابل آبکافت و غير 

آبکافت تحت شرایط قليا یی
71.100.40 98

زهرا محمودی 
امين

1373 7
ISO 2870:1986              
       BS 3762-3.3:1992

3178-20
مواد فعال در سطع-ميزان ماده فعال آنيونی قابل آبکافت و غير 

آبکافت تحت شرایط اسيدی
71.100.40 99



ليست استانداردهای ملی  تدوين شده درصنعت شوينده وبهداشتی تا پايان سال 1386

نام دبير
تاریخ 
تصویب

تعداد 
صفحات

تجدیدنظر منبع
شماره 
استاندارد

عنوان استاندارد ics ردیف

زهرا محمودی 
امين

1373 8 BS 3762-3.24:1988 3178-21 زداینده ها- روش اندازه گيری  ميزان الکل ها با وزن مولکولی پایين 71.100.40 100

زهرا محمودی 
امين

1373 6 BS 3762-3.21:1991 3178-22 پودر های شوینده- روش اندازه گيری سيليس 71.100.40 101

زهرا محمودی 
امين

1373 3 ISO4314:1977 3178-23 روش اندازه گيری قليایی آزاد یا اسيدیته آزاد -تيتریمتری 71.100.40 102

زهرا محمودی 
امين

1373 3 BS 3562-3.:1985 3178-24 روش اندازه گيری مقدار تخمينی کربوکسی متيل  سلولز 71.100.40 103

زهرا محمودی 
امين

1373 2 BS3762-3.16:1985 3178-25 موادفعال در سطح-روش اندازه گيری مقدار کلرید 71.100.40 104

زهرا محمودی 
امين

1373 8
ISO 8214:1985              
       BS3762-3.22:1986

3178-26 مواد فعال در سطح-روش اندازه گيری ميزان سولفات معدنی 71.100.40 105

زهرا محمودی 
امين

1373 4
ISO 6842:1989              
      BS6829:1990

3178-27
مواد فعال در سطح-روش اندازه گيری الکيل فنل  والکل اتو 

کسيالت سولفات
71.100.40 106

زهرا محمودی 
امين

1378 6 Detergent analysis 3178-28 مواد فعال در سطح-روش جداسازی آميزه 71.100.40 142

زهرا رایگان 1370 39
ISO 685:1975                
 BS 1715:1973              
  ASTM D 460:1987

3198 صابون- روش های آزمون 71.100.40 107

زهرا رایگان 1371 4 ASTMD2955:1985 3212 (با حالل نفتی)--ویژگی ها پاک کنند های صنعتی دست 71.100.40 108

زهرا رایگان 1371 3 ISO 457:1983 3213 صابون-روش اندازه گيری کلرید محتوی   -   روش تيتراسيون 71.100.40 109

زهرا رایگان 1372 7 CAN/2-2.55 :1985 3305 ویژگی ها و روشهای آزمون - شيشه پاک کن 71.100.40 110

زهرا محمودی 
امين

1372 6
IS 8180:1982                 
        AS 1658:1974

3333 پودر شوینده فشرده قالبی-ویژگی ها 71.100.40 111

زهرا محمودی 
امين

1372 20
IS 381:1972                  
 BS 6692:1980

3334 پودر های شوینده- سدیم سيليکات مورد مصرف-ویژگی ها 71.100.40 112

زهرا رایگان 1373 17
IS 8401:1988                 
 SABS 1170:1979

3513
ویژگی ها و روش های الکيل بنزن سولفونيک اسيد نوع خطی-

آزمون
71.100 113

زهرا رایگان 1373 14 ISO2456:1984 3514 مواد فعال در سطح-آب مورد مصرف به عنوان حالل 71.100.0 114
زهرا رایگان 1374 4 ASTM D1841:1984 3561 ویژگی ها اسيد های چرب  نارگيل تقطير  شده-    67.220.10 115



ليست استانداردهای ملی  تدوين شده درصنعت شوينده وبهداشتی تا پايان سال 1386

نام دبير
تاریخ 
تصویب

تعداد 
صفحات

تجدیدنظر منبع
شماره 
استاندارد

عنوان استاندارد ics ردیف

زهرا رایگان 1374 6 IS 9681:1975 3563
استئاریک اسيدمورد مصرف در صنایع آرایشی-ویژگی ها و روش

های آزمون
71.100 116

زهرا رایگان 1374 11 IS 7911:1989 3564 ویژگی ها و روش های آزمون دی اتانول آمين- 71.600 117

زهرا رایگان 1374 13
IS 7901:1975                
cosmetic material

3565 تری اتانول آمين-ویژگی ها و روش های آزمون 71.600 118

زهرا رایگان 1374 10
IS 9830:1988                 
 BP  1979

3566
سدیم کربوکسی متيل سلولزمورد مصرف در خمير دندان -ویژکی

ها وروش های آزمون
71.100.70 119

زهرا محمودی 
امين

1374 5
encyclopedia  of 
shampoo

3572 شامپوی موی سر- ویژگی ها و روش های آزمون 71.100.70 120

زهرا محمودی 
امين

1374 5 BS 3762-3.11:1989 3573 شامپوی موی سر- اندازه گيری ميزان فرمالدیيد آزاد 71.100.70 121

زهرا محمودی 
امين

1374 5 ASTM D 2357:1989 3628 مواد فعال در سطح-طبقه بندی کيفی توسط جذب مادون قرمز 71.100.40 122

زهرا رایگان 1374 4 CAN/CGSB-2.46:1987 3643 مایع اسيدی پاک کننده کاسه توالت- ویژگی ها 71.100.40 123

زهرا محمودی 
امين

1374 2
ISO 853:1976                
BS 4427-4:1992

3675-1
سدیم تری پلی فسفات صنعتی-اندازه گيری کاهش وزن در

حرارت سرخ
71.100 124

زهرا محمودی 
امين

1374 10
ISO 5374:1978              
BS 4427-14:1992

3675-2
فسفات های کندانس برای مصارف صنعتی-اندازه گيری مقدار

کلراید به طریق پتانسيومتری
71.100 125

زهرا محمودی 
امين

1374 2
ISO 850:1976                
BS 4427-1:1992

3675-3 سدیم تری پلی فسفات -روش اندازه گيری نا محلول در آب 71.100 126

زهرا محمودی 
امين

1375 9
Iso 3357:1975               
BS 4427-10

3675-4
سدیم تری پلی فسفات و سدیم پيرو فسفات برای مصارف

روش اندازه گيری پنتو اکسيد فسفر صنعتی-
71.100 127

زهرا محمودی 
امين

1374 3 ASTM D 501:1089 3675-5
روش اندازه گيری سدیم تری پلی فسفات برای مصارف صنعتی-

سولفات
71.100 128

زهرا محمودی 
امين

1374 6 ISO 3000:1974 3675-6
سدیم تری پلی فسفات و سدیم پيرو فسفات برای مصارف 
صنعتی- روش آزمون تریس (اتيلن دی آمين) کبالت کلرید

71.100 129

زهرا محمودی 
امين

1374 9
ISO 2590:1973              
BS427-12:1992

3675-7 فسفات های کندانس برای مصارف صنعتی-اندازه گيری آرسنيک 71.100 130

زهرا محمودی 
امين

1374 3
ISO 2996:1974              
BS 4427-5:1992

3675-8
سدیم تری پلی فسفات و سدیم پيروفسفات برای مصارف 

صنعتی-روش تعيين انازه ذرات
71.100 131

زهرا محمودی 
امين

1374 6 ISO 2998:1974 3675-9
روش اندازه گيری سدیم تری پلی فسفات برای مصارف صنعتی-

اورتو فسفات
71.100 132



ليست استانداردهای ملی  تدوين شده درصنعت شوينده وبهداشتی تا پايان سال 1386

نام دبير
تاریخ 
تصویب

تعداد 
صفحات

تجدیدنظر منبع
شماره 
استاندارد

عنوان استاندارد ics ردیف

زهرا محمودی 
امين

1374 6
ISO 852:1968                
BS 4427-3:1992

3675-10 سدیم تری پلی فسفات-روش اندازه گيری مقدار آهن 71.100 133

زهرا محمودی 
امين

1374 16
ISO 3357:1968            
BS4427-2:1992

3675-11
سدیم تری پلی فسفات وسدیم پيرو فسفات برای مصارف 

صنعتی -روش اندازه گيری انواع فسفات به طریق جداسازی 
ستون کروماتو گرافی

71.100 134

زهرا محمودی 
امين

1374 3
ISO851:1976                
BS 4427-2:1992

3675-12
سدیم تری پلی فسفات و سدیم پيرو فسفات برای مصارف

PH روش اندازه گيری صنعتی-
71.100 135

زهرا رایگان 1374 11
IS 4889:1986                 
 BP 24     USP

3949
مورد مصرف در صنایع آرایشی بهداشتی- (وازلين) پارافين نرم

ویژگی ها و روش های آزمون
71.100.70 136

زهرا رایگان 1374 7 ASTM D 3598:1989 3950 -روش اندازه گيری سيترات زداینده ها 71.100.40 137

زهرا رایگان 1374 13 ISO 4198:1984 3951
مواد فعال در سطح-راهنمای آزمون کارایی مقایسه ای مایعات

ظرفشویی
71.100.40 138

نزهت منتظری 1374 7 ASTM D 3048:1989 3952 روش اندازه گيری خلوص پروتئازقليایی- 71.100 139

نزهت منتظری 1380 18 ISO 6889:1986 3953
اندازه گيری کشش بين سطحی-روش باال مواد فعال در سطح-

آوردن الیه مایع
71.100.40 140

زهرا رایگان 1375 10
ASTM D4010:1983        
AS 1223:1991                

3954 پاک کننده صنعتی دست (با حالل نفتی) 71.100.40 141

مهناز مقتدر 1376 4 ISO 6384:1981 4375 آمين های چرب اتوکسيله صنعتی-روش های آزمون 71.100.40 143

زهرا رایگان 1376 4 اصالحيه 2
SABS 1045:1988           
AS 1877 :1988              
BS 1914:1988

4376 صابون بهداشتی پرچرب-ویژگی ها 71.100.40 144

پروین ذهابی 1376 8 ISO8212:1986 4397 صابون و زداینده ها-روش نمونه بر داری حين توليد 71.100.40 145

شهميرزادی 1376 6 اول SABS 639:2001 4442 پاک کننده و ضد عفونی کننده پایه آمونيم نوع چهارم- ویژگی ها 71.100.35 146

زهرا رایگان 1376 25 اول SABS  1081:2001 4443 ویژگی ها پاک کننده و ضد عفونی کننده پایه یدوفر- 71.100.35 147
شهميرزادی 1376 7 اول SABS 1082:2001-1 4444 پاک کننده و ضدعفونی کننده پایه فنلی-ویژگی ها 71.100.35 148

نزهت منتظری 1376 8 ISO 4326:1981 4475
مواد فعال در سطح غيریونی-مشتقات پلی اتوکسيله-تعيين

مقدار هيدروکسيل روش انيدرید استيک
71.100.40 149

مهناز مقتدر 1376 16 ISO 4324:1979 4476
مواد فعال در سطح غيریونی-مشتقات پلی اتوکسيله-تعيين

مقدار هيدروکسيل روش انيدرید فتاليک
71.100.40 150

مهناز مقتدر 1377 10 ISO 6843:1988 4722
زداینده ها-تخمين مياتگين جرم مولکولی نسبی الکيل فنل

سولفات ها و الکل های سولفاته شده
71.100.40 151

زهرا رایگان 1377 3 تجربيات آزمایشگاهی 4730 صابون رختشویی بر پایه چربی های گياهی-ویژگيها 71.100.40 152
زهرا رایگان 1380 8 ASTM D4252:1995 4892 الکل های چرب اتوکسيله-روش های آزمون 71.100.40 153



ليست استانداردهای ملی  تدوين شده درصنعت شوينده وبهداشتی تا پايان سال 1386
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تاریخ 
تصویب

تعداد 
صفحات

تجدیدنظر منبع
شماره 
استاندارد

عنوان استاندارد ics ردیف

زهرا رایگان 1379 10 AS 1389:1997 5213 پاک کننده اسيدی صنایع لبنی- ویژگی ها 71.100.40 154

زهرا رایگان 1379 7 AS 1400:1997 5214 پاک کننده قليایی صنایع لبنی- ویژگی ها 71.100.40 155

زهرا رایگان 1379 6 2اصالحيه IS 11303:1985 5249 صابون شفاف-ویژگی ها 71.100.40 156

نزهت منتظری 1378 12 IS 2851:1983 5322 دی اکسيد تيتان-ویژگی ها 157

مهناز مقتدر 1378 10 ISO 4317:1991 5433 مواد فغال در سطح-اندازه گيری آب به روش کارل فيشر 71.100.40 158

مهناز مقتدر 1381 10 ISO 6845:1989 5434
مواد فعال در سطح-الکان سولفونات های صنعتی-اندازه گيری

مولکولی جرم ميانگين
71.100.40 159

زهرا رایگان 1380 4 تجربيات آزمایشگاهی 5476 -(ویژگی ها) الکل های چرب اتوکسيله 71.100.40 160
زهرا رایگان 1380 5 تجربيات آزمایشگاهی 5477 اندازه گيری زئوليت در پودر های شوینده 71.100.40 161

نزهت منتظری 1382 14 ASTM D533:1993 5802 پاک کننده های کاشی و سراميک-راهنمای ارزیابی کارایی 71.100.40 162

زهرا رایگان 1381 9 ISO 6338:1983 5811
مواد فعال در سطح-عوامل مرسریزاسيون-ارزیابی فعاليت مرطوب

کننده ها در عمل مرسریزاسيون بوسيله اندازه گيری سرعت 
جمع شدن پنبه

71.100.40 163

زهرا رایگان 1380 13 SABS 1255:1986 6071 گاز پاک کن-ویژگی ها و روش های آزمون 71.100.40 164

زهرا رایگان 1381 17
IS4236:1985                  
 BP 2000

6128 گليسرین منو استئارات-ویژگی ها و روش های آزمون 165

باقر احسانی 1381 5 ASTM D2024:1992 6129 اندازه گيری نقطه کدورت غير یونی ها- 71.100.40 166

باقر احسانی 1381 7 ASTM D 2023:1989 6130
روش اندازه گيری سدیم پارا تولوئن  مواد فعال در سطح-

سولفونات
71.100.40 167

سيما کيانفر 1381 7 ISO 2272:1992 6233 مواد فعال در سطح-اندازه گيری مقادیر جزئی گلسيرین 71.100.40 168

نزهت منتظری 1381 15 ISO 9101:1987 6311
مواد فعال در سطح-اندازه گيری کشش بين سطحی-روش حجم

قطره
71.100.40 169

زهرا رایگان 1381 20 BS 4088-2:1994 6428 شامپو فرش-روش های آزمون 71.100.40 170

باقر احسانی 1381 6 ASTM D5584:1995 6451 مواد فعال در سطح-ارزیابی کاهش یا انتقال رنگ پارچه های رنگی 71.100.40 171

باقر احسانی 1381 4 ASTM D 4050:1992 6452
مواد فعال در سطح-اندازه کيری چرک بری از پارچه های چرک

استاندارد
71.100.40 172

زهرا رایگان 1381 11 ASTM D5547:1995 6453 پاک کننده ها-اندازه گيری کائولن و زئوليت-روش جذب اتمی 71.100.40 173

زهرا رایگان 1381 25 ASTM D 800:1991 6582 پاک کننده های صنعتی سطوح فلزی-روش های آزمون 71.100.40 174



ليست استانداردهای ملی  تدوين شده درصنعت شوينده وبهداشتی تا پايان سال 1386
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تاریخ 
تصویب

تعداد 
صفحات

تجدیدنظر منبع
شماره 
استاندارد

عنوان استاندارد ics ردیف

زهرا رایگان 1381 16
IS 6980:1983                 
  ASTM D595:1985

6585 تترا سدیم پيرو فسفات-ویژگی ها و روش های آزمون 71.060 175

زهرا رایگان 1381 11 ASTM D 930:1989 6586
پاک کننده های محلول در آب سطوح آلومينيومی-آزمون خوردگی

غوطه وری
71.100.40 176

مریم سياوشی 1381 8
ISO 8022:1990              
DIN 1772:1995

6588
 مواد فعال درسطح-ارزیابی قدرت آبخورکنندگی به طریق غوطه

روش آزمون - وری
71.100.40 177

زهرا رایگان 1381 8 IS 8481:1993 6619 اکسيدان مو-ویژگی ها و روش های آزمون 71.100.70 178
زهرا رایگان 1381 6 IS 10350:1993 6620 رنگ موی پودری-ویژگی ها و روش های آزمون 71.100.70 179

زهرا محمودی 
امين

1382 5 ASTM D2179:1995 6711 صابون تر کيبی-ویژگی ها 71.100 180

مهناز مقتدر 1381 5 تجربيات آزمایشگاهی 6747 مواد فعال در سطح-αاولفين سولفونات ها-ویژگی ها 71.100.40 181

زهرامحمودی امين 1382 30
IS 11487:1985               
 AS 1326:1995

6835
سدیم لوریل اترسولفات مورد مصرف در فراوردهای ارایشی

بهداشتی-ویژگيها و روش های آزمون
71.100.70 182

فریبا گلدوستی 1382 7 IS 9636:1988 7099 موبر ها-ویژگی ها وروش های آزمون 71.100.70 183

فریبا گلدوستی 1383 15
USP2000                       
 BP2000

7100
-اتيلن گليکول منو استئارات- فرآوردهای ارایشی بهداشتی

ویژگی ها وروش های آزمون
71.100.70 184

باقر احسانی 1383 19 ISO 2267:1986 7101
مواد فعال درسطح-ارزیابی کارایی شوینده های خانگی-روش 

های تهيه و کاربرد پارچه های پنبه ای کنترل چرک نشده
71.100.40 185

باقر احسانی 1383 11 SABS 1281:1980 7102
 کمک شستشو های مورد مصرف در ماشين ظرفشویی- ویژگی

ها و روش های آزمون
71.100.40 186

باقر احسانی 1383 16 ISO 7535:1984 7103
مواد فعال در سطح-پاک کننده های مورد مصرف در ماشين

ظرفشویی-راهنمای ارزیابی آزمون کارایی
71.100.40 187

بهروز بهروزین 1383 8 ISO 2871:1990 7105
مواد فعال در سطح-اندازه گيری مقدار ماده فعال کاتيونی-ماده

فعال کاتيونی با جرم مولکولی کم(500-200)
71.100.40 188

زهرا سليم 
بهرامی

1382 9 ASTM D 5357:1998 7106
4A-روش آزمون تعيين درصد تبلور نسبی به وسيله  زئوليت

XRDدستگاه چراش اشعه ایکس
189

زهرا سليم 
بهرامی

1382 4 مدارک علمی 7107 زئوليت 4A-روش اندازه گيری ظرفيت تبادل یونی 190

1382 زهرا آهنگر 10 AS AZS 2604:1998 7169 71,100,70 فرآورده های ضد آفتاب-ارزیابی و طبقه بندی 191

زهرا رایگان 1384 18 SABS 1216:2002 7897
چربی بر های امولسيونی بر پایه حالل-ویژگی ها و روش های

آزمون
71.100.40 192

زهرا رایگان 1384 20 SABS 1216:2002 7898 تری سدیم فسفات-ویژگی ها وروش های آزمون 71.060 193
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زهرارایگان 1384 24 SABS 1532:2001 7899 پاک کننده -ضد عفونی کننده بر پایه ترکيبات معدنی کلر دار 71.100.35 194

سيما کيانفر        
  مژگان حشمت

1384 8 ISO 6393:1983 7996
مواد فعال در سطح-تعيين قدرت پخش شوندگی صابون کلسيم با 

استفاده از اسيدیمتری
71.100.40 195

1384 مژگان حشمت 9
ISO 6388:1983             
ISO 3219:1983

7997
مواد فعال درسطح-تعيين ویژگی های سياليت با استفاده از

ویسکومتر چرخشی
71.100.40 196

معصومه حسن 
زاده

1384 12 IS 4236:1985 8134
تترااستيل اتيلن دای آمين مورد مصرف در پودر های شوینده با

کف کم-ویژگی ها و روش های آزمون
71.100.40 197

سيما کيانفر 1384 7 ASTM D4251:1989 8258
مواد فغال در سطح-اندازه گيری آمواد فعال درسطح انيونی-روش

تيتراسيون پتانسيومتری
71.100.40 198

باقر احسانی 1385 9 ASTM D1768:1989 8478 مواد پاک کننده- روش اندازه گيریLAB-روش اسپکترو فتومتری 71.100.40 199

باقر احسانی 1385 10
IS 6335:1985                 
 USP,BP

8479
پروپيل پارابن-پاراهيدروکسی پروپيل بنزوات-ویژگی ها وروش

های آزمون
71.100. 200

باقر احسانی 1385 23 ASTM D 500 1985 8480 روغن های سولفاته وسولفوناته شده-روش های آزمون 71.100 201
باقر احسانی 1385 9 ASTM D4955:1989 8481 روش اندازه گيری نيتریلوتری استات مواد پاک کننده- 71.100 202
فریبا گلدوستی 1385 21 ASTM D 2667 :1995 8526 تجزیه پذیری زیستی الکيل بنزن سولفونات ها-روش آزمون 71.100 203
فریبا گلدوستی 1385 ASTM D820 :1995 8527 صابون های ترکيبی-روش های آزمون 71.100 204

زهرا رایگان 1386 7 ISO 22716:2006 فرآورده های آرایشی بهداشتی-بسته بندی ونشانه گذاری 71.100.70 205

هادی گودزوند 1387 7 ASTM D5237:2006 ارزیابی نرم کننده پارچه مواد فعال در سطح- 71.100.40 206

هادی گودزوند 1387 6 ASTM D617:2001
مواد فعال در سطح-اندازه گيری سولفات های معدنی-روش

تيتراسيون پتانسيومتری
71.100.40 207

هادی گودزوند 1387 3 ASTM D502:2003 درشتی ذرات-اندازه گيری صابون وپاک کننده ها- 71.100.40 208

هادی گودزوند 1387 4 ASTM D7225:2006
پاک کننده ها و ضدعفونی کننده ها-راهنمای توانایی پاک 

کنندگی خون
71.100.40 209

هادی گودزوند 1387 8 ASTM D2960:1998
پا ک کننده ها-روش شستشوی کنترل شده پارچه های چرک

شده بطور طبيعی به وسيله وسائل خانگی
71.100.40 210

ساناز شهال 1387 10 ASTM D4008:2003
پاک کننده ها-اندازه گيری خواص ممانعت از نشستن چرک روی

چارچه
71.100/.40 211

ساناز شهال 1387 9 ASTM D 3556:2001
پاک کننده های مورد مصرف در ماشين ظرفشوئی-اندازه گيری

رسوب باقی مانده روی ظروف شيشه ای
71.100.40 212

ساناز شهال 1387 12 ASTM D 4009:1992 پاک کننده های ظرفشویی دستی-راهنمای پایداری کف 71.100.40 213
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ساناز شهال 1387 11 ASTM D 2281:2005
مواد فعال در سطح-ارزیابی عوامل مرطوب کننده به وسيله آزمون

کالف پنبه ای
71.100.40 214

ساناز شهال 1387 13 ASTM D 1280:2007
پاک کننده های سطوح فلزی غير آلومينيومی-راهنمای تعيين

خوردگی به روش غوطه وری کامل
71.100.40 215

شهپر مقدمی 1387 25 USP 2007 تری کلوزان-ویژگی ها و روش های آزمون 71.100.70 216

              : تهيه آنندگان
   زهرا رايگان و فريبا 

گلدوستي


