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ب

خدانامبه
رانیاصنعتیقاتیتحقواستانداردسه مؤسباییناآش

سـه  مؤسمقـررات ونیقـوان اصـالح قـانون 3مـادة کیـ بندموجببهرانیاصنعتیقاتیتحقواستانداردسه مؤس
نیتدون،ییتعفهیوظکهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبران،یاصنعتیقاتیو تحقاستاندارد

.داردعهدهبهرارانیا) رسمی(ي ملی استانداردهانشرو
ومراکزنظرانصاحب*کارشناسان مؤسسهازمرکبفنیهايونیسیکمدرمختلفهايحوزهدراستانداردنیتدو

بـا وملـی مصـالح بـا همگاموکوششیشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوديیتولپژوهشی،مؤسسات علمی،
شـامل نفـع، وحـق صـاحبان نهمنصـفا وآگاهانـه مشـارکت ازکهاستتجاريودي، فناوريیتولطیبه شراتوجه

دولتیهايسازماننهادها،تخصصی،وعلمیمراکزکنندگان،واردوکنندگان، صادرکنندگانمصرفدکنندگان،یتول
اعضـاي ونفـع ذيمراجـع بهنظرخواهیبرايرانیاملیس استانداردهايینوشیپ.شودمیحاصلدولتیریغو

رشـته آنبـا مرتبطملییتهکمدرشنهادهایپونظرهاافتیاز درپسوشودمیارسالمربوطفنیهايونیسیکم
.شودمیمنتشروران چاپیا)رسمی(ملیاستانداردعنوانبهبیتصوصورتدروطرح

هیـ تهشدهنییتعضوابطتیرعابازینذیصالحومندعالقههايسازمانومؤسساتکهییاستانداردهاسینوشیپ
.شـود میمنتشروچاپرانیاملیاستانداردعنوانبهب،یتصودرصورتوبررسیوطرحملییته کنند درکممی
ـ املـی اسـتاندارد درشـده نوشتهمفاداساسبرکهشودمیتلقیملیییب، استانداردهاین ترتیبد 5شـمارة رانی

.باشددهیرسبیتصوبهدهدمیلیتشکاستانداردمؤسسهکهمربوطملی استانداردیته کمدرونیتدو
نیبـ ونیسیکم1(ISO)استاندارد المللینیبسازماناصلیاعضايازرانیاصنعتیقاتیتحقواستانداردسه مؤس

4رابـط تنهـا عنـوان بهواست(OIML)3قانونیشناسیاندازهالمللینیبسازمانو(IEC)2ک یالمللی الکتروتکن

بـه توجهضمنرانیاملیاستانداردهاينیتدودر.کندمیلیت فعاکشوردر(CAC)5ی یکدکس غذاونیسیکم
بـین  اسـتانداردهاي وجهـان صنعتیوفنیعلمی،شرفتهايیپنیآخرازکشور،خاصهايازمنديینوکلیطیشرا

.شودمیريیگبهرهالمللی
ازحمایـت بـراي قـانون، درشدهبینیپیشموازینرعایتباواندتمیایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
زیسـت مالحظاتومحصوالتکیفیتازاطمینانحصولعمومی،وفرديایمنیوسالمتکنندگان، حفظمصرف

اقـالم یـا /ورکشوداخلتولیديمحصوالتبرايراایرانملیاستانداردهايازاجراي بعضیاقتصادي،ومحیطی
المللـی بـین بازارهـاي حفظمنظوربهتواندمیمؤسسه. نمایداستاندارد، اجباريعالیشورايتصویبابی،واردات
بـراي همچنـین . نمایـد اجبـاري راآنبنـدي و درجـه صـادراتی کاالهـاي استاندارداجرايکشور،محصوالتبراي

بازرسـی، آمـوزش، مشـاوره، در زمینۀعالفمؤسساتوزمانهاساخدماتازکنندگاناستفادهبهبخشیدناطمینان
کالیبراسـیون  و مراکـز هـا آزمایشگاهمحیطی،زیستمدیریتوکیفیتمدیریتهايسیستمصدورگواهیوممیزي

تأییـد  نظـام ضـوابط اسـاس بـر رامؤسسـات وهـا سازمانگونهایناستانداردمؤسسۀ،سنجشوسایل)واسنجی(
بـر واعطـا هـا آنبـه صـالحیت تأییـد گواهینامـۀ الزم،شرایطاحرازصورتردوکندمیارزیابیایرانصالحیت
عیـار تعیینسنجش،وسایل)واسنجی(کالیبراسیون یکاها،المللیبیندستگاهترویج.کندنظارت میآنهاعملکرد

مؤسسـه ایـن یفوظـا دیگرازایرانملیاستانداردهايسطحارتقايبرايتحقیقات کاربرديانجاموگرانبهافلزات
.است

ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردموسسۀ*
1- International organization for Standardization
2 - International Electro technical Commission
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission



ج

کمیسیون فنی تدوین استاندارد
"ویژگی  ها- آب  معدنی  طبیعی  "

)1اصالحیه شماره ( 

یا نمایندگی/ سمت و :رئیس
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانمنزوي، هاشمه             

)شیمیلیسانس ( 

:دبیر
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانکامران ، سمیه

)تغذیهلیسانس(

)اسامی به ترتیب حروف الفباء( :اعضاء

اداره کل نظارت -وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیتکلو ، معصومه    
میدنی، آرایشی وبهداشتیآشابر مواد غذایی، )                                         لیسانس شیمی(

موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایرانشوورکیرانی،ادانشمند
پژوهشکده غذایی وکشاورزي)                                         فوق لیسانس شیمی(

شرکت نستله ایرانصارمی نائینی، ساغر                                   
)انس کشاورزي، صنایع غذاییلیس(

شرکت آب معدنی سقاکوهستان...                                        صنعتی ،نعمت ا
)فوق لیسانس مدیریت صنایع(

شرکت آب معدنی دماوندواقعیان ، محسن                                      
)لیسانس  صنایع غذایی(



د

ش گفتاریپ
-معـدنی طبیعـی  آب "بـا عنـوان   1383سـال  : 2441ملی ایران شـماره  استانداردمربوط به اصالحیه این 

نهصـد و  است که بنا به ضرورت در کمیسیون هاي فنی تدوین مربوط تهیه و تـدوین شـده و در  "هاویژگی
استگرفتهقراربیتصووردم.21/6/89مورخکمیته ملی خوراك و فرآورده هاي کشاورزيشصت و پنجمین

ران،یاصنعتیقاتیتحقواستانداردسهمقررات مؤسونیقواناصالحقانون3مادةیکبنداستنادبهنکیا.
منتشر 1389سال : 2441شماره رانیاملیاستاندارد1اصالحیه شماره عنوانبه،1371ماهبهمنمصوب

.شودمی

:استریزشرحبهگرفتهقراراستفادهمورداستانداردنیاههیتبرايکهخذيآبع و مامن
ویژگی ها -معدنی  طبیعی، آب 1383سال : 2441استاندارد ملی ایران شماره- 1
1388، سال واحدهاي تولیدي آب معدنی طبیعی در کشوروضعیتبررسی- 2



1

ویژگی ها- معدنی طبیعیآب 
)1شماره حیه اصال( 

-معدنی طبیعیآب "عنوان،با1383سال: 2441شمارهاستاندارد ملی ایرانمربوط بهاصالحیهاین 
.می باشد"ویژگی ها 

بسته بندي-9بند  

.لیتر می باشد5ظرفیت مجاز ظروف حداکثر 4- 9

1و ذي صـالح کشـور  لیتر با کسب مجوز از مراجع قانونی20استفاده از ظروف با ظرفیت -یادآوري

.مجاز می باشد

.مرجع قانونی و ذي صالح کشوردر حال حاضر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد-1


