
رد
عنوان کمیتهشماره کمیتهمسئولیتنام و نام خانوادگییف

ISIRI/ISO/TCنائب رئیساحسان  زایرزاده1 وسایل براي تولیدات پزشکی و کاتترهاي داخل وریدي84

کمیته متناظر کدکس نمونه برداري و روش هاي آزمونCCMASدبیراکرم السادات  فیاضی2

ISIRI/ISO/TCدبیرالهام  ابراهیم3 الستیک و فراورده هاي الستیکی45

ISIRI/ISO/TCرئیسالهام  ابراهیم4 کفپوشها219

ISIRI/ISO/TCرئیسامیر  افکار5 خودرو هاي جاده اي22

/ISIRI/ISOدبیرامیر  افکار6 TC تسمه ها وپولی ها41

ISIRI/ISO/TCنائب رئیسانوشه  رحمانی7 34/SC فراورده هاي شیرشیر و 5

ISIRI/ISO/TCنائب رئیسانوشه  رحمانی8 هاي تشخیص طبیآزمایشگاه212

CCFICSرئیسانوشه  رحمانی9
کمیته متناظر کدکس سیستم هاي بازرسی و صدور گواهی 

براي صادرات و واردات مواد غذایی

INEC/TCدبیرایرج میرزاخانی10 ماشین هاي دوار2

کمیته متناظر کدکس افزودنی هاي مواد غذاییCCFAدبیرنصیري صحنهبنفشه  11

ISIRI/ISO/TCدبیربهزاد  سعیدي رضوي12 عناصر کمیاب زمین298

ISIRI/OIML/TCدبیرجمشید گودرزي13 18/SC دستگاه هاي اندازه گیري براي آزمایشگاه هاي تشخیص پزشکی5

ISIRI/ISO/TCرئیسجمیله  آفاقی بنفشه ورق14 هاي حفاظت شخصیتجهیزات و پوشش-حفاظت شخصی94

ISIRI/ISO/TCدبیرجمیله  آفاقی بنفشه ورق15 کفپوشها219

ISIRI/ISO/TCنائب رئیسحسن  بیگلري16 28
فراورده هاي نفتی و فراورده هاي مرتبط سنتزي یا با منبع 

بیولوژیکی



ISIRI/ISO/TCدبیررحیم  فرجی17 وسایل تزریق و انتقال براي مصارف طبی و دارویی76

ISIRI/ISO/TCدبیررحیم  فرجی18 مدیریت کیفیت براي تجهیزات پزشکی210

ISIRI/ISO/TCنائب رئیسرضا  قاسمی19 کفپوشها219

ISIRI/ISO/TCدبیرروح اله  سمنانی رهبر20 هاي حفاظت شخصیتجهیزات و پوشش-حفاظت شخصی94

ISIRI/ISO/TCدبیررویا   نوربخش21 34/SC میوه ها و سبزي ها و فرآورده هاي آنها3

ISIRI/ISO/TCدبیررویا   نوربخش22 نام هاي رایج براي سموم و سایر مواد شیمیایی81

کمیته متناظر کدکس باقیمانده آفت کش هاCCPRدبیررویا  نوربخش23

ISIRI/OIML/TCدبیررویا نوربخش24 دستگاه هاي سنجش آلودگی16

ISIRI/OIML/TCنائب رئیسرویا نوربخش25 16/SC آفت کش ها و سایر مواد آالینده سمی3

ISIRI/ISO/TCدبیرزهرا  پیراوي ونک26 34/SC چربی ها و روغن هاي حیوانی و گیاهی11

روغن ها و چربی هاکمیته متناظر کدکس CCFOدبیرزهرا  پیراوي ونک27

ISIRI/ISO/TCدبیرزهرا  رحمتیان28 نور، روشنایی و نورپردازي274

INEC/TCدبیرزهرا رحمتیان29 ها و تجهیزات مرتبطالمپ34

ISIRI/ISO/TCدبیرزهره  پور اعتدال30 34/SC شیر و فراورده هاي شیر5

کدکس میوه ها و سبزي هاي فرایند شدهکمیته متناظر CCPFVدبیرزهره  پوراعتدال31

ISIRI/ISO/TCدبیرسبا  بلقیسی32 34/SC کاکائو18

ISIRI/ISO/TCدبیرسید شهاب  معینیان33 تجهیزات بیهوشی121

ISIRI/OIML/TCرئیسسید شهاب معینیان34 18/SC دستگاه هاي اندازه گیري فشار خون1

ISIRI/ISO/TCرئیسنائب سید مجتبی  طیب زاده35 هاي جراحیکاشتنی150



ISIRI/ISO/TCنائب رئیسسید مجتبی  طیب زاده36 پروتز و ارتز168

ISIRI/ISO/TCنائب رئیسسید مجتبی  طیب زاده37 لوازم جراحی170

ISIRI/OIML/TCدبیرسید مجتبی طیب زاده38 11/SC دماسنج هاي تماسی2

ISIRI/ISO/TCدبیرشکوفه  شارخی رضایی39 بازیافت آب282

INEC/TCدبیرته)(بازنشسشکوفه شیخ حسینی40 121
وسایل قطع و وصل و فرمان و ملحقات آن ها براي ولتاژ 

پایین

INEC/SCدبیرته)(بازنشسشکوفه شیخ حسینی41 121Aوسایل قطع و وصل و فرمان ولتاژ پایین

INEC/SCدبیرته)(بازنشسشکوفه شیخ حسینی42 121Bمجموعه وسایل قطع و وصل و فرمان ولتاژ پایین

ISIRI/ISO/TCدبیرشهال  احمدي43 سیستم هاي سایزبندي چکمه ها و کفش ها137

ISIRI/ISO/TCنائب رئیسعلی  توکلی گلپایگانی44 کمیت ها و یکاها12

ISIRI/ISO/TCنائب رئیسعلی  توکلی گلپایگانی45 تزریق و انتقال براي مصارف طبی و داروییوسایل 76

ISIRI/ISO/TCرئیسعلی  توکلی گلپایگانی46 هاي جراحیکاشتنی150

ISIRI/ISO/TCرئیسعلی  توکلی گلپایگانی47 پروتز و ارتز168

TC/زوISIRI/ISOرئیسعلی  توکلی گلپایگانی48 لوازم جراحی170

ISIRI/ISO/TCرئیسنائب علی  توکلی گلپایگانی49 مدیریت کیفیت براي تجهیزات پزشکی210

INEC/TCرئیسعلی توکلی گلپایگانی50 تجهیزات پزشکی الکتریکی62

ISIRI/OIML/TCرئیسعلی توکلی گلپایگانی51 دستگاههاي اندازه گیري پزشکی18

ISIRI/ISO/TCرئیسغالمحسین  رزق دوست52 تجهیزات پزشکیمدیریت کیفیت براي 210

ISIRI/ISO/TCدبیرفرانک  فائقی53 وسایل براي تولیدات پزشکی و کاتترهاي داخل وریدي84



ISIRI/ISO/TCدبیرفرزانه انصاري54 34/SC چاي8

ISIRI/ISO/TCدبیرفرناز  دستمالچی55 34/SC غالت وحبوبات4

تغذیه و غذاهاي رژیمی خاصکمیته متناظر کدکسCCNFSDUدبیرفرناز  دستمالچی56

کمیته متناظر کدکس غالت و حبوباتCCCPLدبیرفرناز  دستمالچی57

ISIRI/ISO/TCنائب رئیسفرناز  موحدي58 پالستیک ها61

ISIRI/ISO/TCرئیسفضه  آریا نسب59 شیمی47

ISIRI/ISO/TCدبیرفهیم دخت  مختاري60 34/SC میکروبیولوژي9

غذاهاي حاصل از بیوتکنولوژيTFFBTدبیردخت  مختاريفهیم61

مقاومت به مواد ضد میکروبیTFAMRدبیردخت  مختاريفهیم62

ISIRI/ISO/TCدبیرالدن  رشیدي63 34/SC2میوه و دانه هاي روغنی

کمیته متناظر کدکس روغن ها و چربی هاCCFOنائب رئیسالدن  رشیدي64

ISIRI/ISO/TCدبیرسفیديالله  سنگ 65 هاي پالستیکی، لوازم و شیرها براي انتقال سیاالتلوله138

ISIRI/ISO/TCدبیرالله  عدل نسب66 شیمی47
ISIRI/ISO/TCدبیرلیال  پاشا آهی67 کاغذ، مقوا و خمیر کاغذ6
INEC/SCنائب رئیسلیال سماروك68 34Aالمپ

INEC/TCدبیرلیال سماروك69 شرایط محیطی ، طبقه بندي و روش هاي آزمون104

ISIRI/ISO/TCدبیرمازیار  تقوي70 34/SC 6
گوشت دام، گوشت طیور، ماهی، تخم مرغ و فراورده هاي 

آن

ISIRI/ISO/TCدبیرمازیار  تقوي71 34/SC خوراك دام10

ISIRI/ISO/TCدبیرمازیار  تقوي72 دام و طیورماشین آالت خوراك293



کمیته متناظر کدکس خوراك دام و طیورTAFTدبیرمازیار  تقوي73

کمیته متناظر کدکس باقیمانده داروهاي دامیCCRVDFدبیرمازیار  تقوي74

ISIRI/ISO/TCدبیرمجید  نوري کمري75 خودرو هاي جاده اي22
/ISIRI/ISOرئیسمجید  نوري کمري76 TC وپولی هاتسمه ها 41

INEC/SCدبیرمحمد مهدي شرع پسند77 23Aسیستم هاي مدیریت کابل

ISIRI/ISO/TCدبیرمریم  سمسارها78 چرم120
ISIRI/ISO/TCدبیرمریم  سمسارها79 پاي پوش216

ISIRI/ISO/TCدبیرمریم قبادي دانا80 34/SC 16
روشهاي افقی براي تجزیه و تحلیل نشانگرهاي زیستی

مولکولی

ISIRI/ISO/TCدبیرمعصومه محمودي81 مواد غذایی34

ISIRI/ISO/TCدبیرمعصومه محمودي82 34/SC قهوه15

ISIRI/ISO/TCدبیرملیحه  نازي83 نساجی38

کمیته متناظر کدکس آالینده هاي مواد غذاییCCCFدبیرمنصوره  مظاهري84

متناظر کدکس اصول کلیکمیتهCCGPدبیرمنصوره  مظاهري85

ISIRI/ISO/TCدبیرمنیژه  عبدي86 بسته بندي122

ISIRI/ISO/TCنائب رئیسمیثم  شعبانیان87 شیمی47

کمیته متناظر کدکس میوه ها و سبزي هاي تازهCCFFVدبیرنادیا ا حمدي88

ISIRI/ISO/TCدبیرنوشین  قلی پور89 28
هاي مرتبط سنتزي یا با منبع فراورده هاي نفتی و فراورده

بیولوژیکی


