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  خدا به نام

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاهموسسه  نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران استانداردسازمان میی 
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   ستامانه  گتواای  صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 ارداستاندكميسيون فنی تدوين 

 وتعيين گيرياندازه هايروش - باال یدهپسخانگی صوتی با بازلوازمهاي سامانهتجهيزات و  »

  « تكليا: 1 قسمت  - عملكرد

 
 سمت و/ يا نمايندگی يس: ئر

 احمد، کشاورز

  دکتر  مخابراتس

 فارس بورهر جایات عیمی دانشگاه خیی

                                                              

  دبير:

 راحیه، اکبرزاده

  مهندسی برق دیسانسس

 کاررناس ررکت نیروگستر دیان

 

   ساسامی به ترتیب حروف ادفبا: اعضا

 پوردرویش، پرستا                                                                کاررناس آزمایشگاه برق دانشگاه آزاد واحد 
 بورهر                               مهندسی برق                        دیسانسس

 

 صادق، خدر 

  مخابرات مهندسیاررد  کاررناسیس

ررکت توزیع نیرو برق استان کاررناس 

 بورهر

 

 دیر  زاده، محسن

 مهندسی برق  دیسانسس

 

 

 استاندارد استان بورهر کل کاررناس اداره

 رزمی نیا، ابوادحسن

 مهندسی برق دکتر  س

 

 فارس بورهر جایات عیمی دانشگاه خیی

 رنجبران، اد 

 مهندسی برق دیسانس س

 

 کاررناس ررکت نیروگستر دیان

 سبحانی، زارا

 مهندسی برق  دیسانسس

 کاررناس سازمان استاندارد میی ایران

 

 دک، اسما

 سکاررناسی اررد مهندسی برق 

رهرستتان  ایتات عیمتی دانشتگاه آزاد    عضو 

 گناوه

 

http://www.bedc.ir/
http://www.bedc.ir/
http://www.bedc.ir/
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 محمود ، حسین

 مهندسی برق  دیسانسس

 استاندارد استان بورهرکل کاررناس اداره 

 

 ریرین، زادهنعمتی

 مهندسی برق دیسانس س

 

 مسوول فنی ررکت سیم و کابل دیان
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 گفتاريشپ

 -عمیکرد وتعیین گیر اندازه اا روش - بات یداپساا  دوازم خانگی صوتی با بازامانهو س تجهی ات"استاندارد 

تهیه و تدوین  ایران استانداردمیی سازمان  توسط مربوطاا  نویس آن در کمیسیونکه پیش " تکییا: 1 قسمت

مورد تصویب  39/92/29 مور  برق وادکترونیکاجالس کمیته میی استاندارد  و پنجمین افتصدرده است و در 

استاندارد و تحقیقات  موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 

 رود.، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می1331مصوب بهمن ماه   صنعتی ایران،

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت

  که برا  اصالح و تکمیل این قع د وم تجدیدنظر خوااد رد و ار پیشنهادااستاندارداا  میی ایران در مو

 نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، ، انگام تجدیده رودیاستاندارداا ارا

 نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.رین تجدیدباید امواره از آخ

 

 زیر است: منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح

 
IEC 61305-1:1995, Household high fidelity audio equipment and systems; Methods of measuring 

and specifying the performance Part 1:General. 
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 گيري وهاي اندازهروش - باال دهیپسبازبا  هاي لوازم خانگی صوتیامانهتجهيزات و س

 تكليا:  1قسمت  - تعيين عملكرد

 هدف  و دامنه كاربرد 1 

 دای بات است.پسصوتی خانگی با بازاا و تجهی ات سامانه ، تعیین ویژگیادف از تدوین این استاندارد

        برا  ااداف مشخص مورد استفاده قرار  سامانهاا  تجهی ات یا ویژگی کیی مفروضات برا  تعیین مشخصه

 مشخص رده است. IECگیر  در دیگر استاندارداا  اا  اندازهگیرد روشمی

 دای بات کاربرد دارد.  پسخانگی با باز اا  صوتی سامانهاین استاندارد برا  تجهی ات و

 گيريهاي اندازهروش 1

1-1 

گیر  در آن ررح داده رده است مشخص گیر  باید در استاندارد  که روش اندازهررایط ادکتریکی برا  اندازه

 رود.

1-1 

 گیر  باید درمحدوده ذیل بارد.ررایط محیطی برا  اندازه

 سیسیوسدرجه  33تا  13دما  محیطی : 

 درصد 33تا  23رطوبت نسبی : 

 کییو پاسکال 196تا  36فشار اتمسفر  : 

 IECGuide106استاندارد  و2936و  1393به استاندارد میی به رماره  عمومیبرا  بدست آوردن ررایط محیطی در  -يادآوري

 سپیوست ادف  رجوع رود.

 مشخصات منتشر شده 9

در دسترس کاربران قرار گیردکه رامل امه اطالعات مشخص رده  ات، مشخصات جامع باید قبل از خرید تجهی

            بارد.                                                                                                                        ، مربوط به ار قسمت از این استاندارد می2در بند 

اا  مشخص اایی از این استاندارد است باید با روشاز امه مشخصات نامبرده که در قسمتمقادیر منتشررده 

 گیر  رود.اا اندازهرده در این قسمت

 هاي عملكردروش 7

باید رامل اطالعات بارد مشخصات جامع  دارته بیشتر از یک روش عمیکرد سامانهاگر بخشی از تجهی ات یا 

 اا بارد.روش امهمربوط به مشخصات تجهی ات در 

 



9 
 

 پيوست الف                                                                    

 (اطالعاتی)

 نامهكتاب

 

 راانما  آزمون –اا  محیطی زمونآ: 1393استاندارد میی  ]1[

 بند  ررایط محیطی: طبقه2936استاندارد میی  ]9[

[3] IEC Guide 106: 1989, Guide for specifying environmental conditions for equipment 

performance rating 


