
 کاربرد استاندارد
QM(ISO 9001: 2015) ISO 9001: 2015 یبرا تيفيک یتابچه راهنماک

ISIR-ISO9001  تيفيک تيريمد یها ستميس

ISO14001-2015 کند یرا مشخص م ستيز طيمح تيريمد الزامات

ISO 45001-2018 الزامات-یشغل یمنيبهداشت و ا تيريمد یستمهايس

EN 10056-2 بال مساوی نبشی فوالد

DIN 10048 ورق و نوار فوالدی نورد گرم و تحمل ابعادی و هندسی

DIN EN 10051 شکا ظاهریو تحمل ابعادی و ادامه دار  غير آلياژینورد گرم  پهن ورق و نوار فوالدی

DIN EN 10025-2 تحمل هندسی و ابعادی قطعات باريک نورد گرم 

DIN 7990 یفلز یسازه ها یبرا یشش گوش با مهره شش ضلع یها چيپ

DIN 127 یگرم و غوطه ور زهيقطعات گالوان ايمربع  یبا انتها شونده فنریقفل  واشر 

DIN 934 B و A محصوالت زيدرشت و ر کيبا متر یشش ضلع مهره

DIN 267-10 یگرم و غوطه ور زهيقطعات گالوان یفن ليتحو طي: شرا١٠ قسمت دهنده ها تصالا

DIN EN ISO 898-1
 خيو گل م خودکار چيها ، پ چي: پ١قسمت  یاژيکربن و فوالد آل فوالد ساخته شده از یاتصال دهنده ها یکيمکان خواص

رزوه زيررشت و مشخص شده موضوع د یها با کالس ها

ASTM A123 محصوالت آهن و فوالد یگرم و غوطه ور) رو زهي(گالوان یرو پوشش

ASTM A153 (Hot‐Dip) محصوالت آهن و فوالد یرو پوشش

ASTM A370 ليمحصوالت است یکيمکان شيآزما

ASTM A325 با مقاومت باال نيهگزا سنگ یساختار یو مهره ها چيو خم پ چيپ مشخصات

ASTM A394 ياههس دار گالوانيزه و ، روکش یبرج انتقال فوالد یو مهره ها چيپ

ASTM B6 یرو یاستاندارد برا مشخصات 

AWS D.1.1 یفوالد های سازه یجوشکار

DIN 933 B و A کالس متناسب با محصوالت یشش ضلع یها چيپ

DIN 931 شش گوش سر یها چيموضوع پ

IEC 60652 تست در ساختار خط سربار یريبارگ

IEEE 951   نيروانتقال فلزی  یاحداث سازه هاو  مونتاژ

ASCE 52 نيرو انتقالفلزی  یبرج ها یطراح

ASCE 1097 انتقال نيرو مشبک یفوالدساختار  یطراح

DIN 18800-1 و ساخت ی: طراح١قسمت  - یفلز یها سازه

DIN 18800-2   استقامت و کمانش: ٢قسمت  –سازه های فلزی 


