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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود .پیش نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدک غکیایی
) 3(CACدر کشور فعالیت می کند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قکانون ،بکرا حمایکت از مصکر کننکدگان ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و/یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی اسکتاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصکوالت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیز و صدورگواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشکگاه
اا و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را بکر اسکاس
ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر
عملکرد آن اا نظارت می کند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،تعیکی عیکار فلکزات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.
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پیشگفتار
استاندارد " فناور نانو – راانما نشانهگیار تشویقی برا محصوالت نهایی حاو نانو اشیاء تولید "
که پیشنوی آن در کمیسیوناا مربو تهیه و تدوی شده و در دامی اجحسیه کمیته ملی فناور نانو
مور  23/9/31مورد تصویب قرار گرفته است .این به استناد بند ی ماده  3قانون اصح قوانی و مقررات
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می
شود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینه صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار گونه پیشنهاد که برا اصح و
تکمی ای استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت.
بنابرای باید امواره از آخری تجدید نظر استانداراا ملی ایران استفاده کرد.
منبع و ماخی که برا تهیه ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
ISO/TS 13830: 2013, Nanotechnologies – Guidance on voluntary labelling for consumers
products containing manufactured nano- objects

ه

مقدمه
امروزه ،محصوالت تولید شده با فناور نانو ،از ی سو موجب بهبود عملکرد محصوالت مصرفی شده و از
سو دیگر نگرانیاایی را در رابطه با امکان بروز اثرات سوء بهوجود آورده است .ای امر نیازمند افزایش
آگاای عمومی در مورد خوا و زیاناا ای گونه محصوالت است.
از آنجا که فناور نانو به طور روز افزون گسترش مییابد ،شمار محصوالتی که از ای فناور استفاده می-
کنند بهویژه محصوالت نهایی حاو نانو اشیا تولید  PCMNO1نیز به سرعت در حا افزایش است .از ای
رو ار رویکرد برا الصاق ی نشانه بر رو محصوالت حاو نانو اشیا باید اطحعات درست و دقیقی در
مورد محصو و خوا مرتبط با فناور نانو ارائه داد و باید از نشانهگیار اا گمراه کننده اجتناب شود.
معرفی مسئوالنه فناور نوینی مانند فناور نانو به بازار مصر  ،امراه با شفافیت و صراحت ،اامیت زیاد
دارد .زیرا نشانهگیار میتواند مصر کنندگان را جهت دریافت اطحعات الزم برا خرید و استفاده از ای
محصوالت راانمایی کند .روش نشانهگیار ارائه شده در ای استاندارد درصدد نیست که در مورد مثبت یا
منفی بودن اثرات محصوالت نهایی حاو نانو اشیاء تولید پیش داور کند .ای استاندارد ی چارچوب را
برا ایجاد رویکرد اماانگ برا نشانهگیار تشویقی محصوالت  PCMNOتعی میکند که میتواند
بدون توجه به بررسی بروز یا عدم بروز پدیدهاا مقیاس نانو باشد.
ای استاندارد به عنوان ی راانما تشویقی برا انتقا اطحعاتی است که تولید کننده (سازنده) ممک
است بر رو نشانه محصوالت خود درج کند و الزامات نشانهگیار اجبار را که توسط سایر ارگاناا
ذیربط مقرر میشود ،در بر نمیگیرد.
ای استاندارد برا استفاده در بنگاهاا کسب وکار و سایر سازماناا مرتبط با تولید و توزیع محصوالت
 PCMNOطراحی شده است .برا انطباق با ای استاندارد باید کلیه بنداا الزامی ای استاندارد رعایت
شود .استفاده از ای استاندارد جنبه تشویقی دارد .ای استاندارد برا سایر بخشاا مانند متخصصی
مراقبتاا بهداشتی ،مصر کنندگان ،سازماناا حمایت از مصر کننده و اتحادیهاا صنفی نیز مفید
است.
ای استاندارد ایچ مقررات خا دیگر را نقض نکرده و یا جایگزی آن نشده است.
توصیه میشود ،تولیدکنندگان و توزیعکنندگان ای نوع محصوالت الزامات قانونی و راانمااا صادر شده
توسط مقامات قانونگیار را رعایت کنند .محصوالتی که برا فروش در ی کشور یا منطقه خا استند باید
الزامات قانونی نشانهگیار اا مورد نظر آن کشور یا منطقه را رعایت نمایند و ای استاندارد ایچگونه
تداخلی با آناا نخوااد داشت.

1- Product Containing manufactured nano-objects

و

فناوري نانو – راهنماي نشانهگذاري تشويقي براي محصوالت نهايي حاوي نانو اشیاء تولیدي
1

هدف و دامنه کاربرد
محتوا

اد از تدوی ای استاندارد تعیی راانمایی برا
حاو نانو اشیاء تولید است.
ای استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد:
الف -محصوالت نهایی حاو نانواشیاء طبیعی( نانواشیائی که درحی فراینداا تولید ایجاد نشدهاند).
ب -محصوالتی که در آناا نانواشیاء به صورت تصادفی ( ناخواسته و در حی فرایندتولید) ایجاد میشوند.
9

نشانهگیار

تشویقی برا

محصوالت نهایی

مراجع الزامي

مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب آن مقررات جزئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتیکه به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،اصکححیهاکا و تجدیکدنظراا بعکد آن
موردنظر ای استاندارد ملی ایران نیست.در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده شده
است ،امواره آخری تجدیدنظر و اصححیهاا بعد آناا مورد نظر است .

استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد الزامی است:
 1-9استاندارد ملی ایران شماره  :19923سا  ،1321فناور نانو -واژه نامه  ،اصطححات و تعاریف اصلی
2-2 ISO/TS 12805: 2011, Nanotechnologies- Materials specification- Guidance on specifying,
nano-objects
2-3 ISO 20282-1:2006, Ease of operation for everyday product-Part1: Design requirement for
context of use and user characteristics

3

اصطالحات و تعاريف

در ای استاندارد اصطححات و تعاریف زیر کاربرد دارد:
1-3
محصول نهايي

1

محصولی که انتظار میرود صرفا برا مصر شخصی ،و نه مصر تخصصی ،بدون در نظر گرفت بسته_
بند آن مورد استفاده افراد قرار گیرد،
][ISO 20282-1:2006
7-3
1- Consumer product

1

نشانه

ار نوع اطحعات نوشته شده چاپی یا نگارها الصاق شده به ی محصو یا چاپ شده بر رو محصو و/یا
بستهبند اولیه یا بستهبند ثانویه است که اطحعات مربو به آن محصو را نمایش داد.
3-3
نشانهگذاري

ارائه اطحعات مربو به ی محصو که از طری نشانه بر رو ی
ثانویه که توسط سازنده یا تامی کننده انجام میشود.

محصو  ،بستهبند اولیه یا بستهبند

4-3
نانوشیئ تولیدي
MNO1

نانوشیئ که آگااانه برا اادا تجار تولید میشود و خوا

و ترکیبات ویژها دارد.

][ISO/TS 12805:2011

5-3
نانوشیئ

مادها که ی  ،دو یا سه بعد خارجی آن نانو مقیاس است.
يادآوري – اصطححی عمومی برا تمام اشیا مجزا نانو مقیاس است.

] استاندارد ملی ایران [ 19923
6-3
نانو مقیاس

محدوده اندازه تقریبی  1 nmتا  199 nmاست.
يادآوري  -1خواصی که لزوما ناشی از کوچ
مشااده میشود .برا ای خوا

کردن اندازه بزرگتر نیست و بطور نوعی و نه انحصار در ای گستره اندازه

محدوده اندازه تقریبی در نظر گرفته میشود.

يادآوري  -7حد پایینی در ای تعریف (تقریبا  ) 1 nmمطر شده است تا به ت

اتم یا گروهاا کوچ

از اتماا عنوان نانو

شئی یا عناصر نانو ساختار داده نشود ،که در نبود حد پایینی چنی برداشت میشد.

] استاندارد ملی ایران [ 19923
2-3

پديده نانو مقیاس

اثر مربو به محدوده نانومقیاس یا نانوشیئ است
1- Manufactured Nano-Object

9

8-3
فناوري نانو

به کارگیر دانستهاا علمی برا کنتر و استفاده از مواد نانومقیاس است به گونها که خوا
اا مرتبط با اندازه مشااده شود.
]استاندارد ملی ایران [19923

وپدیده-

9-3
محصوالت حاوي نانوشیئ تولیدي

PCMNO
محصوالتی که در آناا نانواشیاء تولید به طور آگااانه اتصا یافته یا درون آناا متص شده است.
4

محتواي نشانه

1-4

کلیات

ار عبارت اختیار در نشانه ،در مورد نانواشیاء تولید  ،بر رو محصو نهایی ،باید صحیح و موث بوده و
گمراه کننده نباشد .چنی نشانهگیار باید امسو با سایر اطحعات مربو به  PCMNOباشد.
عباراتی که در نشانه بهکاربرده میشود نباید در مورد بهبود خوا محصو توصیها داشته باشد که واقعیت
ندارد و یا در مورد اثرات وجود نانواشیاء اغراق نماید .اگر محصو توسط سازمانی گواای نشده است ،عبارتی
در ای مورد نوشته نشود .برا جلب توجه مصر کننده به واژه اا و عبارات میتوان از نماداایی امچون
ستاره استفاده کرد.
سازمان تهیه کننده نشانه باید بتواند محتوا نشانه توصیف شده در ای استاندارد را با اطحعات قاب اعتماد
اثبات نماید .ای اطحعات میتواند از منابع گوناگون مانند :ی وبگاه معتبر ،متون چاپی یا اطحعات علمی
معتبر و قاب تکرار تهیه و مورد بهره بردار قرار گیرد.
زمانی نشانهگیار با ای استاندارد مطابقت دارد که با توصیهاا خا آن انطباق داشته باشد .البته ،سازنده
میتواند در چگونگی اجرا ای توصیهاا انعطا داشته باشد.
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شناسايي و توصیف محصول نانوشیئ تولیدي

سازندگان میتوانند بهطور اختیار وجود نانواشیاء تولید را در محصو اعحم کنند ،به شر آن که ای
اطحعات در نشانه ،تداخلی با ایچی از مقررات قانونی نداشته باشد .برا چنی نشانهگیار تشویقی،
اطحعات مربو به محصوالت حاو نانواشیاء تولید باید شام موارد زیر باشد:
الف -با قرار دادن واژه " نانو" یا "نانومقیاس" بر رو نشانه ،قب یا بعد از نام نانوشیئ ساخته شده ،به عنوان
یکی از اجزاء فهرست ترکیبات ،مگر اینکه نام محصو گویا ای موارد باشد ،مانند :نانو لوله کربنی.
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ب -درج عبارت " حاو نانواشیاء تولید " در نشانه.
در صورت امکان ،توضیحات کلی در مورد خوا نانواشیاء تولید در محصو و مخاطرات و مزایا آن برا
آگاای مصر کننده ارائه شود .امچنی  ،عبارات نشانه میتواند عحوه بر اطحعات متداو  ،شام نوع خاصی
از اطحعات باشد که معموال در قضاوت اا و اطحعات مربو به نانواشیاء تولید بهکار میرود ،به پیوست الف
مراجعه شود.
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توصیهاا مربو به حم  ،نگهدار  ،تمیز کردن ،انبارش یا دفع پسماند محصو باید بر اساس خصوصیات
محصو انجام شود .ار توصیها در مورد حم  ،نگهدار  ،تمیز کردن ،انبارش یا پسماند به روش خا یا
توصیهاا کم اا اولیه برا محصو حاو نانوشئ (که با کاربرد عاد برا محصو مشابهی که حاو
نانو شیئ ساخته شده نیست ،تفاوت دارد) باید ارائه شود  .ای اطحعات در نشانه ارائه میشود .ای اطحعات
ممک است در راانما محصو گنجانیده شده ،به محصو چسبانده و /یا به بستهبند الصاق شود ،به
امان روشی که بطور معمو فروخته شده یا توسط مصر کننده خریدار میشود .در ای صورت ،اطحعات
مورد نظر باید به بستهبند اصلی محصو که به خریدار فروخته میشود یا مصر کننده آن را باز میکند
الصاق شود
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توصیه میشود ،روشاا کم اا اولیه و اضطرار بر اساس خوا محصو تهیه شود .برا تعیی ای
توصیهاا ،ای نکته باید در نظر گرفته شود که آیا خوا محصو به علت دارا بودن نانوشیئ ساخته شده در
مقایسه با محصولی که حاو ای مواد نیست تغییر کرده است ،که در آن صورت نیاز به کم اا اولیه و
اضطرار خا است .ای موضوع با واکنش در مقاب مواجهه تصادفی یا مجرو شدن نیز مرتبط است.
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کسب اطالعات از ساير منابع

ارتباطات شرکتاا در زنجیره تامی  ،منبع اصلی حمایت از مسئولیت قرار دادن نشانه بر رو محصو و قاب
اعتماد بودن نشانهگیار و اطحعات مربو به آن است .به عنوان مثا  ،محصوالت  PCMNOممک است
از سازندگان اولیه و از نقا مختلفی وارد زنجیره توزیع شوند .در ای شرایط ،بنگاهاا کسب وکار پایی
دستی که ای محصوالت را به بازار ارائه میکند ،باید برا کسب اطحعات از سایر منابع (مانند :تامی
کنندگان ،متون علمی) مرتبط با نشانهگیار بر اساس ای استاندار تحش منطقی بنماید .ای استاندارد
جایگزی مقررات قانونی موجود در ارتبا با نشانهگیار محصو نمیشود و تداخلی با مقررات نشانهگیار
کشور یا منطقه خاصی ندارد.
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کلیات

اطحعات بند  2به گونها درج شود که قاب مشااده ،خوانا و قاب تشخیص توسط مصر کننده باشد و به
صورت دائمی بر رو خود محصو (در صورتی که عملی باشد) ،یعنی بر رو بستهبند که توسط مصر
کننده نگهدار میشود درج شود .برا ایجاد اماانگی در سایر مناطقی که از ای استاندارد استفاده می-
کنند ،نشانهگیار به زبان انگلیسی و/یا زیان کشور مقصد انجام میشود.
به منظور برقرار ارتبا شفا تر با مصر کننده ،توصیه میشود ،به اطحعات بند 2توجه شود.
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توصیه میشود ،نشانهگیار بر رو محصو مورد بحث ای استاندارد ،پیش از فروش به مصر کننده ،قاب
مشااده ،خوانا و با دوام باشد .به عنوان مثا  ،اگر بستهبند اولیه یا لفا یا بستهبند بیرونی که نشانه رو
آن قرار دارد ،قاب خواندن نباشد ،میتوان نشانه رابر رو بستهبند بیرونی قرار داد.
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پیوست الف
(اطالعاتي)
مثال هايي از محتواي نشانهگذاري

مثا اایی از محتوا نشانهگیار :
 ای محصو حاو نانواشیاء تولید است؛ حاو اجزایی از نانومقیاس اجزاء (نانو)؛ یا (نانو) اجزاء؛ حاو اجزا نانومقیاس حاو  9/1گرم ترکیبات نانومقیاس حاو نانوشیئ تولید به طور پخش شده در ماده شیمیایی X -توصیه میشود محصو طب دستورالعم  Xنگهدار و بطور صحیح به روش Yتخلیه شود.
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