فهرست کاالهای مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد
از نظر برچسب انرژی به انضمام آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
آخرین بازنگری  :فروردین ماه 1398
شماره
ردیف

نام کاالی مشمول

استاندارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری آخرین

اجباری

تجدیدنظر /اصالحیه

تعداد
آزمایشگاه
تأیید شده

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
(آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همین جدول ارائه شده است)

بوشهر -شرکت ارتباطات نوین گستر سیراف
البرز -آزمایشگاه آزمون دقیق کوشا
اتوی برقي خانگي  -مشخصات فني و روش
 1آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستور

7872

88/04/01

87/08/14

(تجدید نظر اول)

العمل بر چسب انرژی

6

تهران -شرکت آروین آزمای سرمد
تهران  -شرکت فرامجریان داده پرداز
خوزستان -مدیریت کیفیت جنوب
هرمزگان  -شرکت آماج گستر بندر
بوشهر -شرکت ارتباطات نوین گستر سیراف
تهران  -شرکت آبسال

2

ماشین های لباسشویي برقي  -معیارها و
مشخصات فني مصرف انرژی و برچسب انرژی

3477-2

78/09/30

6

84/01/01

البرز -آزمایشگاه آزمون دقیق کوشا
بوشهر  -معیارسازان سبز لیان
خوزستان  -مدیریت کیفیت جنوب
قزوین  -مجموعه آزمایشگاه های شرکت صنایع گلدیران (آزمایشگاه کاسپین قزوین)

صفحه  1از 24

شماره
ردیف

نام کاالی مشمول

استاندارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری آخرین

اجباری

تجدیدنظر /اصالحیه

تعداد
آزمایشگاه
تأیید شده

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
(آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همین جدول ارائه شده است)

آذربایجان شرقي – شرکت موتوژن
اصفهان -شرکت آرنیکا کاوش سان
بوشهر -شرکت ارتباطات نوین گستر سیراف
بوشهر – شرکت چرخه طبیعت سبز
موتورهای الکتریکي القایي تکفاز -معیارها و
 3مشخصات فني مصرف انرژی و دستورالعمل

البرز -پژوهشگاه استاندارد
7874

90/07/24

90/12/01

11

البرز -آزمایشگاه آزمون صنایع انرژی (اپیل)
تهران – شرکت الکتروژن

بر چسب انرژی

تهران – سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا )
تهران – شرکت موتور جم البرز
خراسان رضوی – شرکت جمکو
هرمزگان  -سینا آزمای بندر
آذربایجان شرقي – شرکت موتوژن
بوشهر -شرکت ارتباطات نوین گستر سیراف
بوشهر – شرکت چرخه طبیعت سبز
4

موتورهای الکتریکي القایي سه فاز  -معیارها و
مشخصات فني مصرف انرژی و برچسب انرژی

البرز -پژوهشگاه استاندارد
7966

90/07/24

90/12/01

9

البرز -آزمایشگاه آزمون صنایع انرژی (اپیل)
تهران – شرکت الکتروژن
تهران – سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا )

صفحه  2از 24

ردیف

4

موتورهای الکتریکي القایي سه فاز  -معیارها و

شماره

مشمولبرچسب انرژی
کاالیانرژی و
مصرف
مشخصات فني نام

استاندارد

7966

90/07/24

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم

 90/12/01آخرین
تاریخ اعالم اجباری

اجباری

تجدیدنظر /اصالحیه

تعداد

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

9

آزمایشگاه
تأیید شده

(آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همین جدول ارائه شده است)

خراسان رضوی – شرکت جمکو

آبگرمکن های برقي خانگي -مشخصات فني و
5

روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و

1563-2

87/02/11

84/01/01

89/08/01

6

دستورالعمل بر چسب انرژی

المپ های الکتریکي  -معیارها و مشخصات
6

فني مصرف انرژی و برچسب انرژی (شامل

7341

82/12/17

84/01/01

93/01/01

المپ های )LED

صفحه  3از 24

21

هرمزگان  -سینا آزمای بندر
آذربایجان شرقي – اداره استاندارد
اصفهان  -آرنیکا کاوش سان
تهران -شرکت آروین آزمای سرمد
تهران – سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا )
آذربایجان غربي-شرکت مادخزر بوکان
مازندران -شرکت میالن گاز
اصفهان -شرکت آریانور مهر اصفهان
اصفهان -شرکت صنایع الکتریکي پارمیس
البرز – افراتاب
البرز – نمانور آسیا
بوشهر – آزمون صنعت خلیج فارس
بوشهر – آزمون پردازه لیان
بوشهر – فرانور گستر جنوب
بوشهر –نارون لیان
هرمزگان  -دقیق آزمای اروند جنوب
تهران – سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا )
تهران – نور گستر
خراسان رضوی – شعاع توس
خراسان رضوی – المپ افروغ

المپ های الکتریکي  -معیارها و مشخصات
ردیف

6

شماره

فني مصرف انرژی و برچسب انرژی (شامل

7341

82/12/17

نام کاالی مشمول

استاندارد

تاریخ تصویب

المپ های )LED

ملی ایران

84/01/01
تاریخ اعالم

 93/01/01آخرین
تاریخ اعالم اجباری

اجباری

تجدیدنظر /اصالحیه

تعداد

21

آزمایشگاه
تأیید شده

باالست المپ های فلورسنت  -مشخصات
 7فني و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی

10759

81/03/05

5

88/09/01

و دستورالعمل برچسب انرژی

وسایل برودتي خانگي (یخچال  -فریزر و
یخچال فریزر )  -تعیین معیار مصرف انرژی و
8

دستورالعمل بر چسب انرژی
(با شماره جدید  14577از )91/07/01

14577

91/05/01

91/07/01

(استاندارد  4853-2در سال  91باطل

12

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
(آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همین جدول ارائه شده است)

خوزستان – افروغ افروز جنوب
قم  -آریا نورشکوه
قم  -شب کهربا
گیالن  -پارس شهاب
مرکزی -شرکت سامان المپ
مرکزی – شهاب توشه
مرکزی – المپ نور
اصفهان -شرکت نورکار الکتریک
ارومیه  -راما الکتریک
بوشهر  -آزمون پردازه لیان
کرمانشاه -تعاوني ( 237باالست کاوه)
تهران – بهنام الکترونیک گستر
آذربایجان شرقي -دانش کنترل فردا
آذربایجان شرقي -مینا آریا دانش سهند
البرز -آزمون دقیق کوشا
بوشهر -شرکت ارتباطات نوین گستر سیراف
بوشهر -شرکت آفتاب کویر پارس
البرز -پژوهشگاه استاندارد
تهران -شرکت آروین آزمای سرمد
تهران  -شرکت فرامجریان داده پرداز

صفحه  4از 24

شماره
ردیف

8

نام کاالی مشمول

14577
استاندارد

91/05/01
تصویب
تاریخ

ملی ایران

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری آخرین

اجباری

تجدیدنظر /اصالحیه

91/07/01

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

تعداد

12
آزمایشگاه

(آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همین جدول ارائه شده است)

تأیید شده

خراسان رضوی -آزمایشگاه الکترو استیل
خوزستان -مدیریت کیفیت جنوب
بوشهر  -معیارسازان سبز لیان
مازندران -شرکت بردنا
اصفهان -کاوه کویر
البرز -پژوهشگاه استاندارد
88/10/01

کولر آبي خانگي  -مشخصات فني و روش
9

آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستور

4910-2

87/08/20

آذربایجان غربي -مادخزر
6

العمل بر چسب انرژی

خراسان رضوی -مشهد دوام
اصفهان  -لورچ

)تجدیدنظر اول(

قزوین -شرکت سپهر الکتریک
آذربایجان شرقي -شرکت مهراصل

کولرگازی و یا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون
10

کانال(سرد و یا سرد و گرم )  -روش اندازه
گیری مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب

6016-2

82/07/29

4

83/07/01

تهران -سازمان سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا )
بوشهر  -نیرو گستر لیان

انرژی

هرمزگان -اداره استاندارد هرمزگان

صفحه  5از 24

شماره
ردیف

نام کاالی مشمول

استاندارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری آخرین

اجباری

تجدیدنظر /اصالحیه

تعداد
آزمایشگاه
تأیید شده

11

مشخصات فني و روش آزمون تعیین معیار

(آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همین جدول ارائه شده است)

آذربایجان شرقي -شرکت مهراصل

کولرهای گازی و یا پمپ های گرما دو تکه
(اسپلیت )سرد و یا سرد و گرم (بدون کانال)

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

10638

87/02/22

2

88/10/01

بوشهر  -نیرو گستر لیان

مصرف انرژی و دستور العمل بر چسب انرژی
بادزن ها از ظرفیت 170تا  3500متر مکعب
12

بر ساعت مشخصات فني و روش آزمون
تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل بر

10634

81/03/05

1

89/10/01

چسب انرژی
13

14

سماور های برقي خانگي و مشابه  -معیارها و
مشخصات فني مصرف انرژی

بخاری های برقي خانگي و مشابه  -معیارها و
مشخصات فني مصرف انرژی و بر چسب انرژی

7875

79/05/11

90/05/01

4

7342-2

80/02/31

90/05/01

4

تهران -سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ایران ( آزمایشگاه تست فن )
تهران – فرا مجریان داده پرداز
تهران -شرکت آروین آزمای سرمد
البرز -آزمایشگاه آزمون دقیق کوشا
خوزستان – مدیریت کیفیت جنوب
بوشهر -شرکت ارتباطات نوین گستر سیراف
البرز -آزمایشگاه آزمون دقیق کوشا
بوشهر  -معیارسازان سبز لیان
خوزستان -مدیریت کیفیت جنوب

صفحه  6از 24

شماره
ردیف

نام کاالی مشمول

استاندارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری آخرین

اجباری

تجدیدنظر /اصالحیه

تعداد
آزمایشگاه
تأیید شده

93/09/01
جاروی برقي خانگي  -مشخصات فني و روش
15

آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستور

10672

86/05/09

6

91/12/01

العمل برجسب انرژی

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
(آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همین جدول ارائه شده است)

اصفهان -شرکت آرنیکا کاوش سان
اصفهان -شرکت ارشیا الکتریک
بوشهر -شرکت ارتباطات نوین گستر سیراف
تهران – فرا مجریان داده پرداز
تهران -مجموعه آزمایشگاه های شرکت صنایع گلدیران (آزمایشگاه تهران)
بوشهر  -معیارسازان سبز لیان

(دارای اصالحیه شماره )1
خوزستان -مدیریت کیفیت جنوب

کابین های برودتي ویتریني -مشخصات فني
 16و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و

10637

86/02/23

5

91/06/01

دستور العمل برچسب انرژی
88/12/01

تهران -شرکت آروین آزمای سرمد
اصفهان -سرد آزمای سپاهان
اصفهان -صنایع برودتي شیال
اصفهان -صبوح تالش چهلستون
خراسان رضوی -آزمایشگاه الکترو استیل
بوشهر -شاخه زیتون لیان
بوشهر -نیرو گستر لیان
تهران-مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ،آزمایشگاه صنعتي پرند

94/01/01
(جایگزین استاندارد )10641

تهران  -شرکت میزان گستر رایانه
تهران  -آزمایشگاه سامانه های الکترونیکي و هوشمند مرکز پدافند غیر عامل

17

تجهیزات اداری -رایانه ها -تعیین معیار
مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

10641-1

9

86/09/27

صفحه  7از 24

شماره
ردیف

نام کاالی مشمول

استاندارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

17

تجهیزات اداری -رایانه ها -تعیین معیار
مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

10641-1

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری آخرین

اجباری

تجدیدنظر /اصالحیه

86/09/27

تعداد
آزمایشگاه
تأیید شده

9

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
(آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همین جدول ارائه شده است)

البرز -شرکت صنایع انرژی
البرز -شرکت فوژان اکسوم
خوزستان – مدیریت کیفیت جنوب

هرمزگان – اداره استاندارد هرمزگان
بوشهر -شاخه زیتون لیان
بوشهر -نیرو گستر لیان
94/01/01

تجهیزات اداری -صفحه های نمایش -تعیین
 18معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب

تهران-مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ،آزمایشگاه صنعتي پرند

10641-2

86/09/27

88/12/01

(جایگزین استاندارد )10641

8

تهران  -شرکت میزان گستر رایانه
تهران  -آزمایشگاه سامانه های الکترونیکي و هوشمند مرکز پدافند غیر عامل

انرژی

البرز  -شرکت صنایع انرژی
خوزستان – مدیریت کیفیت جنوب
هرمزگان – اداره استاندارد هرمزگان

صفحه  8از 24

شماره
ردیف

نام کاالی مشمول

استاندارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری آخرین

اجباری

تجدیدنظر /اصالحیه

تعداد
آزمایشگاه
تأیید شده

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
(آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همین جدول ارائه شده است)

بوشهر -شاخه زیتون لیان
بوشهر -نیرو گستر لیان
تهران-مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ،آزمایشگاه صنعتي پرند

94/01/01
(جایگزین استاندارد )10641

تجهیزات اداری -منابع تغذیه خارجي تک
 19ولتاژ  - AC-DC ، AC-ACتعیین معیار

10641-3

86/09/27

88/12/01

تهران  -شرکت میزان گستر رایانه
8

مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

تهران  -آزمایشگاه سامانه های الکترونیکي و هوشمند مرکز پدافند غیر عامل
البرز  -شرکت صنایع انرژی
خوزستان – مدیریت کیفیت جنوب
هرمزگان – اداره استاندارد هرمزگان

94/01/01

تجهیزات اداری -تجهیزات تصویرپردازی-
20

تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل

بوشهر -شاخه زیتون لیان
بوشهر -نیرو گستر لیان
تهران-مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ،آزمایشگاه صنعتي پرند

10641-4

86/09/27

88/12/01

(جایگزین استاندارد )10641

برچسب انرژی

صفحه  9از 24

8

تهران  -شرکت میزان گستر رایانه
تهران  -آزمایشگاه سامانه های الکترونیکي و هوشمند مرکز پدافند غیر عامل
البرز  -شرکت صنایع انرژی
خوزستان – مدیریت کیفیت جنوب
هرمزگان – اداره استاندارد هرمزگان

شماره
ردیف

نام کاالی مشمول

استاندارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری آخرین

اجباری

تجدیدنظر /اصالحیه

تعداد
آزمایشگاه
تأیید شده

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
(آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همین جدول ارائه شده است)

تعیین معیار تلفات ترانسفورماتورهای شبکه
توزیع روغني سه فاز KVAت 25تا
 25000kVAبا بیشینه ولتاژ تجهیزات تا
 36kV 21با فرکانس  50Hzو دستورالعمل

13368

89/02/07

1

91/07/01

زنجان -شرکت توزیع ایران ترانسفو

تاییدیه انرژی -قسمت ا -الزامات کلي و
الزامات ترانسفورماتوری با بیشینه ولتاژ
تجهیزات  24Kvو کمتر

کمپرسورهای هرمتیک خانگي  -مشخصات
 22فني و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی

10639

86/12/13

1

92/01/01

و دستور العمل برچسب انرژی

صفحه  10از 24

بوشهر  -سیراف آزمون لیان

شماره
ردیف

نام کاالی مشمول

استاندارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری آخرین

اجباری

تجدیدنظر /اصالحیه

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

تعداد
آزمایشگاه

(آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همین جدول ارائه شده است)

تأیید شده

آذربایجان شرقي -آزمایشگاه اداره استاندارد
آذربایجان شرقي -شرکت دانش کنترل فردا
آذربایجان شرقي -شرکت مینا آریا دانش سهند
اصفهان -شرکت لورچ

بخاری گاز سوز دودکش دار  -مشخصات فني
 23و روش تعیین معیار مصرف انرژی و

1220-2

88/06/02

10

83/01/01

دستورالعمل بر چسب انرژی

اصفهان -شرکت پالر
البرز -شرکت نیک کاال
البرز -پژوهشگاه استاندارد
خراسان رضوی -آزمایشگاه اداره استاندارد
خراسان رضوی – شرکت مشهد دوام
خراسان رضوی – شرکت مروارید سوز
اصفهان -آزمایشگاه لورچ
اصفهان -ارشیا الکتریک

آبگرمکن فوری گاز سوز  -مشخصات فني و
 24روش تعیین معیار مصرف انرژی و دستور

1828-2

88/06/08

5

83/01/01

العمل بر چسب انرژی

البرز -پژوهشگاه استاندارد
خراسان رضوی -آزمایشگاه اداره استاندارد
مرکزی -بوتان

صفحه  11از 24

شماره
ردیف

نام کاالی مشمول

استاندارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری آخرین

اجباری

تجدیدنظر /اصالحیه

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

تعداد
آزمایشگاه
تأیید شده

(آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همین جدول ارائه شده است)

البرز – شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران

94/10/01
خودروهای سبک (بنزیني ،دیزلي و دوگانه
25

سوز) -مصرف سوخت ،تعیین معیار انتشار

4241-2

90/11/11

تجدید نظر سوم

3

تهران -شرکت تحقیق ،طراحي و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

دی اکسید کربن و دستورالعمل برچسب انرژی
تهران – مرکز تحقیقات سایپا

26

موتور سیکلت ها -تعیین معیار مصرف
سوخت و دستورالعمل بر چسب انرژی

البرز – شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران

94/12/01
6626-2

2

91/02/12

تهران -مرکز آزمون توان سازان ایران

تجدیدنظر پنجم

اصفهان  -شرکت لورچ
اصفهان  -شرکت پالر
بخاری گازسوز بدون دودکش  -مشخصات
 27فني  -و روش تعیین معیار مصرف انرژی و

7268-2

88/07/07

3

89/10/01

دستور العمل تاییدیه انرژی

البرز -پژوهشگاه استاندارد

صفحه  12از 24

شماره
ردیف

نام کاالی مشمول

استاندارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری آخرین

اجباری

تجدیدنظر /اصالحیه

دیگ های بخار  -مشخصات فني و روش
28

آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

تعداد
آزمایشگاه

(آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همین جدول ارائه شده است)

تأیید شده

94/06/01
13782

90/05/11

91/07/01

دستورالعمل برچسب انرژی

1

آذربایجان شرقي  -پویا پرتو تبریز (شرکت بازرسي فني)

(اصالحیه شماره )1
آذربایجان شرقي -شرکت پاک تاب آذر
آذربایجان شرقي -شرکت پویا پرداز آزمون
البرز -آزمایشگاه مهر صنعت ارمغان
البرز -شرکت تاکنوگاز
البرز -شرکت نیک کاال

وسایل پخت و پز گازسوز خانگي -تعیین
 29معیار مصرف انرژی و دستورالعمل بر چسب

14628

90/05/11

9

92/02/01

انرژی

تهران -شرکت آریا آزمایشگاه لوازم خانگي نور
تهران -شرکت آرپان پژوهش آروین

اصفهان  -لورچ

صفحه  13از 24

شماره
ردیف

نام کاالی مشمول

استاندارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری آخرین

اجباری

تجدیدنظر /اصالحیه

تعداد
آزمایشگاه
تأیید شده

پکیج های گازسوز گرمایش مرکزی با توان
30

ورودی اسمي حداکثر  70کیلووات – تعیین
معیار مصرف انرژی و دستور العمل برچسب

14629

91/03/08

3

92/02/01

رادیاتورهای فوالدی و آلومینیومي -تعیین
معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب

14735

91/07/19

1

92/02/01

های آزمون مصرف انرژی و دستورالعمل

1219-2

82/11/05

11

93/04/01

برچسب انرژی

موتورهای دیزلي خودروهای سنگین و نیمه
33

اصفهان  -شرکت لورچ
تهران -شرکت بوتان

آبگرمکن گاز سوز مخزندار -ویژگیها و روش
32

(آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همین جدول ارائه شده است)

اصفهان -شرکت گیتي پسند

انرژی
31

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

سنگین و ماشین آالت راهسازی ،ساختماني،
معدني و کشاورزی -تعیین معیار مصرف

تهران – آزمایشگاه آلفام
آذربایجان شرقي -آزمایشگاه اداره استاندارد
آذربایجان شرقي -شرکت پاک تاب آذر
اصفهان -شرکت لورچ
اصفهان -شرکت آتور
اصفهان -شرکت ایران گرما
البرز  -آزمایشگاه اداره استاندارد
البرز -پژوهشگاه استاندارد
تهران – شرکت بوتان
خراسان رضوی -آزمایشگاه اداره استاندارد
خراسان رضوی – مشهد دوام
مازندران -شرکت میالن گاز

94/10/01
8361

89/12/25

94/10/01

(تجدید نظر دوم)

سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی

صفحه  14از 24

1

آذربایجان شرقي -آزمایشگاه ایدم (شرکت تولید موتورهای دیزل ایران)

شماره
ردیف

نام کاالی مشمول

استاندارد

تاریخ تصویب

ملی ایران

34

تلویزیون -تعیین معیار مصرف انرژی و
دستورالعمل برچسب انرژی

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری آخرین

اجباری

تجدیدنظر /اصالحیه

تعداد
آزمایشگاه
تأیید شده

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
(آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همین جدول ارائه شده است)

تهران-مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ،آزمایشگاه صنعتي پرند
16495

91/12/22

3

95/01/01

صفحه  15از 24

تهران -مجموعه آزمایشگاه های شرکت صنایع گلدیران (آزمایشگاه تهران)
تهران -آزمایشگاه تحقیق و تولید وسایل الکترونیک -تکتا

آدرس و تلفن آزمایشگاه های همکار در خصوص برچسب انرژی
ردیف

نام آزمایشگاه

آدرس

1

آذربایجان شرقي – شرکت موتوژن

تبریز ،منطقه صنعتي غرب ،جاده اختصاصي  ،صندوق پستي 51385 -4739

2

آذربایجان شرقي – آزمایشگاه اداره

3

آذربایجان شرقي -شرکت دانش کنترل فردا

تبریز ،کوی ولیعصر ،انتهای خ تخت طاووس شرقي ،خ استاندارد ،اداره استاندارد
تبریز ،انتهای شهرک یاخچیان ،باالتر از اتوبان شهید کسائي ،فتح آباد ،خ برج ،روبروی اداره لرزه نگاری
تبریز ،پ 292

تلفن

نمابر

041- 34453001
)مستقیم( 34478193
041 - 33321191- 4
0413- 3853845
3842789

041 - 34453061
) به نام آزمایشگاه (
041- 33321190
041 - 33842789

4

آذربایجان شرقي -شرکت مینا آریا دانش سهند

تبریز ،جاده آذرشهر ،بعد از پل شهرک رضایي شمالي ،کوی البرز ،سمت چپ ،پالک 3

041 - 34201041

041 - 34201041

5

آذربایجان شرقي -شرکت مهر اصل

تبریز ،کیلومتر  35جاده آذر شهر ،شهرک صنعتي سلیمي ،کارخانجات تولیدی مهر اصل

6

آذربایجان شرقي -شرکت پاک تاب آذر

تبریز ،خ تهران ،کرکج ،خ درمانگاه ،روبروی کوی اطلس ،پ 15

7

آذربایجان شرقي -شرکت پویا پرداز آزمون

تبریز ،کوی الله ،ساختمان های سفید ،ساختمان تعاوني مسکن تراکتورسازی ،آزمایشگاه پویا

8
9
10

آذربایجان شرقي -آزمایشگاه ایدم
آذربایجان شرقي  -شرکت پویا پرتو تبریز
آذربایجان غربي  -شرکت مادخزر

تبریز ،جاده صنعتي غرب ،بلوار صنعت ،خیابان صنعت  ، 4صندوق پستي 51335-4688
تبریز ،خ پاستور ،حد فاصل شریعتي و الله زار ،روبروی کوچه شهید توانا ،پ 119
آذربایجان غربي ،بوکان ،کیلومتر  5جاده میاندواب ،شهرک صنعتي

11

آذربایجان غربي -آزمایشگاه راما الکتریک

ارومیه ،بلوار خاتم االنبیاء ،جنب اداره گذرنامه ،آزمایشگاه راما الکتریک

12

اصفهان  -شرکت لورچ

شهرک صنعتي جي ،خیابان  ،5پالک  ،14کد پستي 8376100000

13
14
15

اصفهان  -شرکت ایران گرما
اصفهان  -شرکت صنایع برودتي شیال
اصفهان  -شرکت آتور

کاشان ،شهرک صنعتي راوند ،بلوار شماره  ، 3شرکت ایران گرما
اصفهان – شهرک صنعتي علویجه – خیابان تالش -3صنایع سرد شیال
اصفهان – شهرک صنعتي جي – خیابان جي – خیابان  – 5پالک  – 40فرعي 5

0412- 4328941-50
09141077001
0413 -6303020
09149145877
0413 - 4460230
041-34450011-20
041 - 34751401 - 3
044-46433610
044-32780009
044-32775236
0313- 5721418- 19
5721445
0313-5535050-3
031-42415134
031-35720901

0412-4328955

صفحه  16از 24

0413 - 6379768
0413 - 4460230
041-34451885
041 - 34751404
044-46433609
044-32773380
0313- 5721418- 19
6623674
0313-5535053
031-42415134
031-35720901

آدرس و تلفن آزمایشگاه های همکار در خصوص برچسب انرژی
ردیف

نام آزمایشگاه

آدرس

تلفن

نمابر

16

اصفهان  -شرکت صبوح تالش چهلستون

اصفهان – کوهپایه – شهرک صنعتي کوهپایه -فاز یک -خیابان چهارم -پالک 9

031-46424374

031-46424374

17

اصفهان -شرکت گیتي پسند

شهرک صنعتي مورچه خورت ،فاز سوم ،خیابان اول ،خیابان شیخ بهایي ،نبش فرعي سوم ،پالک 135

0312 - 5642448
0313-5643060

0312 - 5642448

18

اصفهان -شرکت کاوه کویر

کاشان ،شهرک صنعتي راوند ،بلوار فجر ،جنب هیات امنا ،شرکت کاوه کویر

031-55535116

031-55535118

19

اصفهان -شرکت آریانور مهر اصفهان

اصفهان –جاده نجف آباد – کهریزسنگ -خیابان نهم -پشت زمین فوتبال -پالک 44

031-42324872

صفحه  17از 24

آدرس و تلفن آزمایشگاه های همکار در خصوص برچسب انرژی
ردیف

نام آزمایشگاه

آدرس

تلفن

نمابر

20
21
22
23
24
25
26
27

اصفهان -شرکت پرتو الکتریک اصفهان
اصفهان -شرکت آرنیکا کاوش سان
اصفهان -شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان
اصفهان -سرد آزمای سپاهان
اصفهان -شرکت پالر
اصفهان -صنایع الکتریکي پارمیس
البرز  -افراتاب
البرز – فوژان اکسوم

28

البرز – راما پارسیان

اصفهان ،شهرک صنعتي مورچه خورت ،خیابان ابوریحان سوم ،پالک 209
اصفهان ،منطقه صنعتي جي ،خیابان اول ،پالک 62
شهرک صنعتي مورچه خورت ،خیابان اول ،فاز اول ،مرکز تحقیقات و آزمایشگاه آتیه
اصفهان ،منطقه صنعتي جي ،انتهای خیابان دوم ،پالک 47
اصفهان-جاده تهران-مقابل نیروگاه-خیابان 36
اصفهان ،کاشان ،خیابان شهید رجایي ،ساختمان رشادی
کرج – جاده کرج قزوین – سه راه سهیلیه – خیابان گل ماکیان ،آزمایشگاه افراتاب
شهرک صنعتي اشتهارد ،بلوار مالصدرای غربي،خیابان صبا  ،3کوچه نسیم  ،4قطعه 3732
شهرک صنعتي اشتهارد ،بلوار ابوریحان بیروني ،بلوار دکتر حسابي غربي ،خیابان گلچهر غربي،

29
30

البرز -شرکت نیک کاال
البرز -شرکت تاکنوگاز

0312- 5643446- 8
031-35722136-40
0312 - 5644025
031-35720428
031-33804404
031-54750278-80
026- 44525480- 81
026-37777650
021 - 22036106- 11
026- 37773091- 3
026 - 34702271- 5
026 - 36670129

0312 - 5642760
031-35723420
0312 - 5643766

31

البرز – شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران

32
33
34
35

البرز  -آزمایشگاه اداره استاندارد
البرز  -شرکت صنایع انرژی
البرز  -شرکت نمانور آسیا
البرز  -آزمایشگاه آزمون صنایع انرژی (اپیل)

36

البرز -آزمایشگاه مهر صنعت ارمغان

آزمایشگاه راما پارسیان
کیلومتر  16اتوبان کرج – قزوین ،نبش جاده کمال شهر ،شرکت نیک کاال
کرج -شهرک صنعتي سیمسن دشت –چهارم شرقي
اتوبان کرج -قزوین ،نرسیده به پل کردان ،بلوار سوپا ،جنب کارخانه مپنا ،شرکت بازرسي کیفیت و
استاندارد ایران
کرج ،میدان استاندارد ،بعد از دانشگاه محیط زیست ،ابتدای اولین بلوار سمت راست
کیلومتر  8اتوبان کرج – قزوین –بلوار سوپا -شهرک تحقیقاتي کاوش
اشتهارد شهرک صنعتي بلوار ابوریحان سعدی شرقي نخلستان سوم پالک 245
کیلومتر  8اتوبان کرج-قزوین ،بلوار سوپا ،شهرک صنعتي کاوش
کرج ،جاده مالرد ،نرسیده به فردیس ،خیابان دکتر اهری ،نرسیده به نسترن  ،4پالک 102

صفحه  18از 24

031-54750280
026 - 44523846
026 - 37777653
026 - 37773792
026 - 34703550
026 - 36670130

026- 92108952- 3
026- 32731360-67-93
026-92108380-5
026- 37776070-3
026-92108380-4
026 - 36604948

026-92108385
026- 37776070-3
026-92108385
026 - 36604948

36638164

36638164

آدرس و تلفن آزمایشگاه های همکار در خصوص برچسب انرژی
ردیف

نام آزمایشگاه

آدرس

تلفن

نمابر

37

البرز -شرکت آگراگاز

شهرک صنعتي اشتهارد خیابان حافظ غربي –تنگستان -3ش ص تنگستان  5قطعه A 324

026-37777560

026-37777560

38

البرز -آزمایشگاه آزمون دقیق کوشا

کرج ،جاده محمدشهر ،روبروی شهرک بذر و نهال ،خ آب و خاک ،کوی دوم ،کوی گلها ،پالک 20

09193636236
026-36709100
026-36709200
026-36709300

026-36709300

صفحه  19از 24

آدرس و تلفن آزمایشگاه های همکار در خصوص برچسب انرژی
ردیف

نام آزمایشگاه

آدرس

تلفن

نمابر

39
40
41
42
43
44
45

بوشهر  -شرکت ارتباطات نوین گستر سیراف
بوشهر  -شرکت چرخه طبیعت سبز
بوشهر  -شرکت آزمون صنعت خلیج فارس
بوشهر  -شرکت آزمون پردازه لیان
بوشهر  -شرکت فرانور گستر جنوب
بوشهر  -شرکت نارون لیان
بوشهر  -شرکت آفتاب کویر پارس

بلوار شهید سپهبد قرنین ،نرسیده به پلیس راه قدیم ،جنب پایانه بار حمل و نقل بوشهر
خ شهید باهنر ،ک نیلوفر  ، 7پ  ،16شرکت چرخه طبیعت سبز
بوشهر ،شهرک صنعتي 1
بوشهر-منطقه ویژه اقتصادی-میدان دوم
بوشهر-شهرک صنعتي 2
بوشهر -منطقه ویژه اقتصادی
بوشهر-شهرک صنعتي2

077 - 33452007
077 - 33452609
077 -33444530
077-33447376
9366113131
077-33452341
077-33452783

077 - 33452007
077 - 33452618

46

بوشهر – شرکت نیرو گستر لیان

شهرک صنعتي یک ،جنب اداره استاندارد بوشهر ،شرکت نیرو گستر لیان

077-33455050

077 - 33455040

47

بوشهر – شرکت شاخه زیتون لیان

بوشهر ،منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ،مجتمع آزمایشگاهي شاخه زیتون لیان

0771 - 4546646

0771 - 4546646

48

بوشهر  -شرکت سیراف آزمون لیان

077-33530151

077-33530151

49

بوشهر  -معیارسازان سبز لیان

077-33443790-1

077-33443790-1

50

تهران -شرکت آروین آزمای سرمد

021- 46813830- 2

021 - 89771122

021-46873615

021-46873615

51

تهران – شرکت فرامجریان داده پرداز

52

تهران –شرکت آبسال

بوشهر  -خ مدرس  -باالتر از ساختمان حراست کل استان  -روبروی بیمه میهن ،شرکت سیراف
آزمون لیان
بوشهر  -منطقه ویژه اقتصادی دو انبار مبارک ،آزمایشگاه معیار سازان سبز لیان
کیلومتر  20جاده قدیم تهران -کرج ،شهر قدس ،بلوار کلهر ،بلوار شهدا (30متری شورا) ،خیابان
ساحل ،کوچه اشکان ،پالک  ،47کد پستي3751365560 :
تهران ،شهر قدس (قلعه حسن خان) ،بلوار  30متری شورا ،بعد از استادیوم ورزشي ،کوچه محبین،
کوچه نگین ،پالک  11کد پستي3751365585 :

021-46884410

بزرگراه رسالت ،خیابان هنگام ،پالک  ،133شرکت آبسال

021 - 77211778

صفحه  20از 24

021 - 77454349

آدرس و تلفن آزمایشگاه های همکار در خصوص برچسب انرژی
ردیف

نام آزمایشگاه

53

تهران – سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

54

تهران – شرکت الکتروژن

55

تهران  -نور گستر

خیابان شیراز جنوبي ( جنوب اتوبان همت ) ،خیابان  68غربي ،پالک 9

56

تهران – بهنام الکترونیک گستر
تهران – مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک -

کیلومتر  13جاده تهران -کرج ،جنب کاشي ایرانا ،خیابان امید ،کوچه هشتم شرقي ،پالک 4
دفتر مرکزی :خیابان کریمخان زند ،خیابان شهید عضدی ،خیابان رود سر ،پالک 3
آزمایشگاه :شهرک صنعتي پرند ،بلوار فناوری ،خیابان گلزار ،خیابان گلگشت ،قطعه 44D

58

تهران -شرکت بوتان

تهران ،بزرگراه آیت اله سعیدی ،چهاردانگه ،سه راه بوتان ،خیابان دکتر چمران

59

تهران -آزمایشگاه آلفام

جاده قدیم کرج ،جاده شهریار ،بعد از سعیدآباد ،روبروی پمپ بنزین سعیدآباد ،آزمایشگاه الفام

60

تهران -شرکت میزان گستر رایانه

تهران ،خیابان بهشتي ،خیابان سرافراز ،کوچه  ،10پالک  ،2واحد  ،2شرکت میزان گستر رایانه

61

تهران -مرکز آزمون توان سازان ایران

کیلومتر  17جاده مخصوص کرج ،خیابان ( 61داروپخش) ،کوچه هشتم ،پالک24

62

تهران -سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ایران

63

تهران -شرکت آرپان پژوهش آروین

57

64

آزمایشگاه صنعتي پرند

تهران -مجموعه آزمایشگاه های شرکت صنایع
گلدیران (آزمایشگاه تهران)

تلفن

نمابر

آدرس
امور انرژی
اتوبان آزادگان ،جاده احمد آباد مستوفي ،خیابان آرد اسدی (گلستان سوم) ،پ 22

021 - 88085006- 9

021 - 88578052

021 - 56714610

021 - 56714620

021 - 88615705- 9

021 - 88042455

021- 44905778- 80
021 - 88925950
021 - 56418864- 5
021 - 51012426
51012478
021 - 65608478
09125191183
021-88734642

021 - 44901897
021 - 88937651
دفتر مرکزی

021-88734642

021-44987229

021-44980181

021- 56276608

021 - 89783166

تهران ،فاز  2اندیشه ،انتهای بلوار نیلوفر ،خیابان آبساران ،پالک 1

021-65548635

021-65548637

تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروی پارک ملت ،خیابان ناهید غربي ،پالک 50

021-26219837

شهرک قدس ،انتهای شهید دادمان ،جنب بزرگ راه یادگار امام ،پژوهشگاه نیرو ،ساختمان معاونت

جاده شهریار ،بعد از سعیدآباد ،زیرگذر پل بادامک ،خیابان شهید احساني راد (جاده حسن خالصه)،
سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ایران

صفحه  21از 24

021 - 55258363
021 - 65608478

آدرس و تلفن آزمایشگاه های همکار در خصوص برچسب انرژی
ردیف

65
66
67
68
69

نام آزمایشگاه
تهران -شرکت تحقیق ،طراحي و تولید موتور
ایران خودرو (ایپکو)
تهران -شرکت ساتر مهر صنعت
تهران -شرکت موتور جم البرز
تهران -شرکت تحقیق و تولید وسایل
الکترونیک -تکتا
تهران -آزمایشگاه سامانه های الکترونیکي و

70

هوشمند مرکز پدافند غیرعامل
خراسان رضوی – شرکت جمکو

71

خراسان رضوی – المپ افروغ

72
73
74
75
76
77
78
79
80

خراسان رضوی  -شعاع توس
خراسان رضوی – شرکت مشهددوام
خراسان رضوی– شرکت مروارید سوز
خراسان رضوی – آزمایشگاه اداره استاندارد
خراسان رضوی -آزمایشگاه الکترو استیل
خوزستان – مدیریت کیفیت جنوب
خوزستان  -افروغ افروز جنوب
زنجان  -شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان
قزوین  -شرکت سپهر الکتریک

آدرس

تلفن

نمابر

تهران ،کیلومتر  6جاده مخصوص تهران-کرج ،سه راه تهرانسر ،جنب کارخانه ارج

021-44520882-4

021-44520880

تهران ،شهرک صنعتي شمس آباد ،بلوار بوستان ،گلبن  ،12پالک 17
تهران ،شهرک صنعتي عباس آباد ،بلوار ابن سینا ،انتهای بلوار سعدی ،خیابان امیر کبیر ،خیابان ،15

021-56236303 ، 06

پالک  ،2168کد پستي3393169598 :
تهران ،بزرگراه شهید چمران -نبش مالصدرا-شرکت تکتا
تهران ،خیابان آزادی ،بلوار شهید اکبری ،خیابان قاسمي پ  ،71جهاد دانشگاهي صنعتي شریف،
آزمایشگاه سامانه های الکترونیکي و هوشمند مرکز پدافند غیر عامل ،کد پستي145997411:
سبزوار 45 ،کیلومتری جاده اسفراین ،شرکت جمکو
مشهد ،کیلومتر  14جاده شهرک صنعتي کالت ،داخل شهرک ،نبش میدان تالش (میدان دوم)  ،المپ
افراغ
مشهد ،شهرک صنعتي توس ،فاز  ، 2بلوار اندیشه ،نبش اندیشه  ،2شماره  207و 208
مشهد ،جاده مشهد -قوچان ،روبروی شهرک صنعتي توس ،کوچه مشهد دوام
مشهد ،جاده کالت ،شهرک صنعتي مشهد ،کوشش شمالي 11
مشهد ،بلوار خیام ،مقابل هتل هما ،اداره کل استاندارد
مشهد ،کیلومتر  4بزرگراه آسیایي ،شرکت الکترو استیل
خرمشهر ،خ جهان آرا ،خ چهاردهم شرقي ،پ 17
خرمشهر ،خ آرش ،خ شهید جهان آرا سیزدهم  ،پ  117کدپستي 6418654511 :
زنجان،کیلومتر  4جاده تهران -زنجان ،کارخانجات ایران ترانسفو
قزوین ،شهرک صنعتي البرز ،فلکه دوم ،خ میرداماد غربي ،نبش خ شیخ بهایي
صفحه  22از 24

021-36428071-7

021-36424878

021-88051521

021-88039763

021-66075142

021-66075143

0572 - 5280461- 3

0571 - 2664434

0511 -2454351- 6

0511 - 2453330

0511 - 5413006
0513 - 5420038
0513 - 2453177
0511 -7682074- 6
051-36651165
061-53546963
0632 - 4247172
0241 - 7260760- 5
028- 32222262- 3

0511 - 5413008
0513 - 5420249
0513 - 2454280
0511 - 7682073
051-36651165
061 - 53546963
0632 - 4247173
028 - 32222261

آدرس و تلفن آزمایشگاه های همکار در خصوص برچسب انرژی
ردیف

81
82
83
84
85
86

نام آزمایشگاه
قزوین  -شرکت صنایع الکترونیک و الکتریک
بهینه سازان
قزوین  -مجموعه آزمایشگاه های شرکت صنایع
گلدیران (آزمایشگاه کاسپین قزوین)
قم  -آریا نوشکوه
قم  -شب کهربا
کرمانشاه -شرکت تعاوني ( 237باالست کاوه)
گیالن  -پارس شهاب

آدرس

تلفن

نمابر

قزوین شهرک صنعتي آراسنج بلوار استاندارد خیابان زنبق

028-32848845

028-32848845

کیلومتر  25اتوبان قزوین ،شهرک صنعتي کاسپین ،صنایع گلدیران

028-32848845

028-32848845

قم ،شهرک صنعتي شکوهیه ،فاز دوم ،خیابان کالهدوز  ،6سمت چپ پالک 1059

025-33343596-7
025-33340183
083-38226985
0131 - 6660077- 9

025-33343598
025-33340183
083-38229360
0131 - 6662873

013-42850482-5

013-42850496
0121 - 3183337
0152 - 6226216

کرمانشاه ،شهرستان کنگاور ،کیلومتر  3جاده کرمانشاه
رشت ،بلوار امام خمیني ،میدان مصلي ،کارخانه المپ سازی پارس شهاب
استان گیالن،آستانه اشرفیه ،کیاشهر ،شهرک صنعتي نقره ده ،شرکت پارس خزر نقره

87

گیالن -پارس خزر نقره

88
89

مازندران  -شرکت میالن گاز
مازندران  -شرکت بردنا

کد پستي44431-78734 :
آمل ،شهرک صنعتي جمشید آباد ،شرکت میالن گاز
کیلومتر یک جاده گلوگاه به بهشهر ،روبروی کارخانه آرد 500 ،متری غرب گلوگاه

0123 - 3182020
0152 -6229680-85

90

مرکزی  -شرکت المپ نور

ساوه ،شهرک صنعتي کاوه ،خیابان آزادی ،خیابان  ،5پالک 20

086- 42343211- 15

086 - 42342656

91

مرکزی  -شرکت شهاب توشه

086- 42343951- 3

086 - 42343315

92

هرمزگان  -اداره استاندارد استان هرمزگان

بندرعباس -ساختمان استاندارد شهید رجایي

076 - 33514273

076-33514273

93

هرمزگان  -شرکت آماج گستر بندر

بندر عباس  ،کوی آزادگان ،آزادگان  ،24پالک 14

076 - 33330223

076 - 33337237

94

هرمزگان  -دقیق آزمای اروند جنوب

بندرعباس -بلوار امام حسین -بعد از پمپ بنزین پامرو -ساختمان مهرگان (تاالر سابق مهرگان)

076-33758662-4

076-33758663

ساوه  ،شهرک صنعتي کاوه ،خیابان بیست و یکم ،روبروی شرکت کیش چیپس ،شرکت شهاب توشه،
پ 39

صفحه  23از 24

آدرس و تلفن آزمایشگاه های همکار در خصوص برچسب انرژی
آدرس

تلفن

نمابر

بندرلنگه -حسین آباد شمالي -خیابان گالیل -نبش گالیل 5

076-44222476

076-44222476

96

هرمزگان  -سینا آزمای بندر

هرمزگان بندرعباس شهرک صنعتي شماره یک انتهای خیابان اصلي پالک  8واحدN8

076-32560070
076-32560271

7633524787

97

هرمزگان – مجتمع آزمایشگاهي

بندرعباس ،اسکله شهید رجائي ،ساختمان استاندارد شهید رجائي

076 - 34514259

076 - 34514258

ردیف

95

نام آزمایشگاه
هرمزگان  -مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
واحد بندرلنگه

صفحه  24از 24

