
 

 

 

 

 ( میلیًن تًمان 07تا سقف  - َسیىٍ َا% 07بٍ میسان  َرشرکت) تخصصی استاوذاردَای
1.  ISO 9001 (ّا شزکت کلیِ) کیفیت هدیزیت سیستن استاًدارد 

2.  ISO 14001 (ّا شزکت کلیِ)هحیغی سیست هدیزیت سیستن استاًدارد 

3.  ISO 45001 ( ّا شزکت کلیِ) شغلی بْداشت ٍ ایوٌی هدیزیت سیستن استاًدارد 

4.  ISO 22000 ( ّای غذایی ٍٍابستِ شزکت)غذایی هَاد بْداشت ٍ ایوٌی هدیزیت سیستن استاًدارد 

5.  ISO 13485 (پششکی تجْیشات تَلیدکٌٌدگاى پششکی ) تجْیشات کیفیت هدیزیت سیستن استاًدارد 

6.  ISO 17025 آسهایشگاّْای آسهَى ٍٍابستِ ّزشزکت(آسهایشگاّْا صالحیت تایید استاًدارد( 

7.  ISO 27001 ( ّا شزکت کلیِ) اعالعات ٍ ّا دادُ اهٌیت هدیزیت سیستن استاًدارد 

8.  ISO 10002 ( ّا شزکت کلیِ)هشتزی  شکایات هدیزیت سیستن استاًدارد 

9.  ISO 9999 ًاتَاى ٍ هعلَل افزاد بِ فٌی ّای کوک هدیزیت سیستن استاًدارد 

10.  IATF 16949 خَدرٍ یدکی لَاسم ٍ قغعات تَلیدکٌٌدگاى کیفیت هدیزیت سیستن استاًدارد 

11.  HACCP غذایی صٌایع بْداشت ٍ ایوٌی ًاهِ آییي 

12.  GMP  ( دارٍیی بْداشتی، ٍ آرایشی غذایی، صٌایع ) تَلید خَب شزایظگَاّی 

13.  GLP آسهایشگاّْای آسهَى ٍٍابستِ ّزشزکت( یآسهایشگاّ خَب گَاّی شزایظ( 

14.  ISIRI 15408 اعالعات فٌاٍری هحصَالت اهٌیتی ارسیابی 

15.  ISIRI 3710 سیاد دهای آشکارساسّای استاًدارد 

16.  ISIRI 3709 ای ًقغِ ًَع دٍدی آشکارساسّای استاًدارد 

17.  ISIRI 6174 حزیق اعالم شستی استاًدارد 

18.  ISIRI 3707 حزیق اعالم سیستوْای ارسیابی 

19.  ISIRI 7912 ساسی ستزٍى تجْیشات استاًدارد 

20.  IEC 60601 پششکی تجْیشات الکتزیکی ایوٌی 

21.  EX ِضداًفجار بزقی تجْیشات تاییدی 

 اعالعات تبادل ٍ تَلید فضای اهٌیت پزٍاًِ افتا تأییذیٍ  .22

 ساختواًی ّای فزاٍردُ هحصَالت استاًدارد شُرسازی يمسکه  تحقیقات مرکس فىی گًاَیىامٍ  .23

  کَد تَلیدکٌٌدگاىهحصَالت  استاًدارد کًدی تاییذیٍ  .24

 باغباًی ٍ کشاٍرسی هحصَالت استاًدارد ارگاویک گًاَیىامٍ  .25

 هتَسظ فشار ّای تابلَ هحصَالت استاًدارد متًسط فشار تابلًَای تاییذیٍ  .26

 کشاٍرسی آالت هاشیي ٍ تجْیشات هحصَالت استاًدارد کشايرزی مکاویساسیًن تاییذیٍ  .27

 ( میلیًن تًمان 077تا سقف  َسیىٍ َا% 07بٍ میسان  َرشرکت) صادراتی استاوذاردَای

28.  CE ِاست ارٍپا اتحادیِ بِ هزبَط ٍ هحصَل فٌی استاًداردّای اس ای هجوَع. 

29.  GOST ِاست رٍسیِ کشَر بِ هزبَط ٍ هحصَل فٌی استاًداردّای اس ای هجوَع. 

30.  ATEX اًفجار قابل ّای هحیظ در استفادُ بزای هکاًیکی ٍ الکتزیکی تجْیشات 

 

 صىذيق وًآيری ي شکًفایی بستٍ حمایتی 
 شرکت کیفیت سازان سبس   0399در سال  داوش بىیانتسُیالت تًاومىذسازی يیژٌ شرکتُای 


