شماره استاندارد مرجع

لينك دريافت فايل

شماره استاندارد ملي

52 41-2

ارگونومی -الزامات صفحه کلید

1378

35 -180

ISO 9241-9

http://std.isiri.org/std/5241-2.pdf

52 41-2

ارگونومی -الزامات صفحه کلید

1378

13 -180

ISO 9241-9

http://std.isiri.org/std/5241-2.pdf

52 41-3

ارگونومي -الزامات صفحه تصوير

1378

13 -180

ISO 9241
ISO\IEC 4873

http://std.isiri.org/std/5241-3.pdf

52 41-3

ارگونومي -الزامات صفحه تصوير

1378

35 -180

ISO 9241
ISO\IEC 4873

http://std.isiri.org/std/5241-3.pdf

5233

ایمنی تجهیزات رایانه ای

1378

85 -060

IEC 950

http://std.isiri.org/std/5233.pdf

5233

ایمنی تجهیزات رایانه ای

1378

85 -040

IEC 950

http://std.isiri.org/std/5233.pdf

ارگونومي  -راهنمايي جهت مقررات كار

1379

35 -180

ISO 9241

http://std.isiri.org/std/5241-4.htm

فن آوري اطالعات-ارتباطات و مبادله اطالعات بین سیستمها-شبکه سرويسهاي يکپارچه خصوصي-مشخصات ،مدل کار کردي و شارهاي اطالعاتي-ويژگیهاي شبکه اي برخواني الحاقي به
پايه بي سیم

1380

33 -40-35

ISO\IEC 15430

http://std.isiri.org/std/6073.pdf

52 41-8

ارگونومي -الزامات رنگهاي صفحه تصوير

1381

35 -180

ISO 9241-8

http://std.isiri.org/std/5241-8.pdf

52 41-8

ارگونومي -الزامات رنگهاي صفحه تصوير

1381

13 -180

ISO 9241-8

http://std.isiri.org/std/5241-8.pdf

6434

آكوستیك ـ اندازه گیري نوفه فركانس باالي تجهیزات رايانه اي و ماشینهاي اداري

1381

17 -140-20

ISO 9295

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=6434

6434

آكوستیك ـ اندازه گیري نوفه فركانس باالي تجهیزات رايانه اي و ماشینهاي اداري

1381

35 -020

ISO 9295

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=6434

6118

فن آوري اطالعات -ارتباطات و مبادله اطالعات بین سیستمها -شبکه سرويسهاي يکپارچه خصوصي -پروتکل سیگنالینگ بین مرکز -ويژگي شبکهاي برخواني الحاقي به پايانه بيسیم

1381

33 -40-35

ISO\IEC 15431

http://std.isiri.org/std/6118.htm

5403

فن آوری اطالعات  -میان اتصال سیستمهای باز  -مدیریت سیستمها کارکرد مدیریت نرم افزار

1381

33 -080

غیر قابل تشخیص

http://std.isiri.org/std/5403.htm

66 87-1

فناوری اطالعات ـ تجهیزات اداری حداقل اطالعات در برگه های مشخصات فنی چاپگرها ـ قسمت اول :چاپگرهای کالس  1و 2

1382

35 -240-20

ISO/IEC 11160-1

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=6687-1

66 87-2

فناوري اطالعات ـ تجهیزات اداري ـ حداقل اطالعات در برگه هاي مشخصات فني ـ چاپگرها ـ قسمت دوم :چاپگرهاي کالس  3و 4

1382

35 -240-20

ISO/IEC 11160-2

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=6687-2

81 72-1

يكپارچه سازي و سیستمهاي مكانیزه صنعتي يكپارچه سازي داده هاي صنعتي براي تبادل  ،دسترسي و اشتراك قسمت  : 1توصیف و مرور معماري

1384

35 -240-40

ISO/TS 18876-1

http://std.isiri.org/std/8172-1.pdf

81 72-1

يكپارچه سازي و سیستمهاي مكانیزه صنعتي يكپارچه سازي داده هاي صنعتي براي تبادل  ،دسترسي و اشتراك قسمت  : 1توصیف و مرور معماري

1384

35 -240-40

ISO/TS 18876-1

http://std.isiri.org/std/8172-1.pdf

81 72-1

يكپارچه سازي و سیستمهاي مكانیزه صنعتي يكپارچه سازي داده هاي صنعتي براي تبادل  ،دسترسي و اشتراك قسمت  : 1توصیف و مرور معماري

1384

35 -240-50

ISO/TS 18876-1

http://std.isiri.org/std/8172-1.pdf

81 72-2

يكپارچه سازي و سیستمهاي مكانیزه صنعتي يكپارچه سازي داده هاي صنعتي براي تبادل  ،دسترسي و اشتراك قسمت  : 2سبك شناسي يكپارچه سازي و نگاشت

1384

35 -240-40

ISO/TS 18876-2

http://std.isiri.org/std/8172-2.pdf

81 72-2

يكپارچه سازي و سیستمهاي مكانیزه صنعتي يكپارچه سازي داده هاي صنعتي براي تبادل  ،دسترسي و اشتراك قسمت  : 2سبك شناسي يكپارچه سازي و نگاشت

1384

35 -240-40

ISO/TS 18876-2

http://std.isiri.org/std/8172-2.pdf

81 72-2

يكپارچه سازي و سیستمهاي مكانیزه صنعتي يكپارچه سازي داده هاي صنعتي براي تبادل  ،دسترسي و اشتراك قسمت  : 2سبك شناسي يكپارچه سازي و نگاشت

1384

35 -240-50

ISO/TS 18876-2

http://std.isiri.org/std/8172-2.pdf

8741

فناوری اطالعات -شیوه های خودکار شناسایی و تسخیر داده ها-آزمون سطح کارایی تصویر سازی دیجیتالی و چاپ رمزینه

1384

35,040

ISO/IEC 15419

http://std.isiri.org/std/8741.pdf

8742

فنآوری اطالعات – شیوههای خودکار شناسایی و تسخیر داده ها – مشخصات آزمایش و رمزینه مرجع

1384

35,040

ISO/IEC 15421

http://std.isiri.org/std/8742.pdf

8170

فن آوري اطالعات ارتباطات راه دور و تبادل اطالعات بین سامانه ها شبكه هاي شركتهاي ارتباطات راه دور -تعامل عالمت دهي بین  H.323و  - QSICخدمات پايه

1384

35 -110

ISO/IEC 23289

http://std.isiri.org/std/8170.pdf

52 41-4

6073

موضوع

سال چاپ

ICS_Code

سال چاپ

ICS_Code

شماره استاندارد مرجع

لينك دريافت فايل

شماره استاندارد ملي

8169

پردازش اطالعات ـ واسط گذرگاه سیستم پردازنده ()Eurobus A

1384

35 -160

ISO 6951

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=8169

8169

پردازش اطالعات ـ واسط گذرگاه سیستم پردازنده ()Eurobus A

1384

35 -200

ISO 6951

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=8169

حساب دو دويي ممیز ـ شناور در سیستم هاي ريز پردازنده

1384

35 -160

ISO 559

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=8166

81 68-1

فن آوري اطالعات ـ چیدمان صفحه كلید براي متن و سامانههاي اداري ـ قسمت  : 1اصول كلي حاكم بر چیدمان هاي صفحه كلید

1384

35 -180

ISO/IEC 9995-1

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=8168-1

81 68-2

فن آوري اطالعات ـ چیدمان صفحه كلید براي متن و سامانههاي اداري ـ قسمت  : 2بخش حرفي ـعددي

1384

35 -180

ISO/IEC 9995-2

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=8168-2

81 68-3

فن آوري اطالعات ـ چیدمان صفحه كلید براي متن و سامانههاي اداري ـ قسمت  : 3جانمائيهاي مكمل ناحیه حرفيـ عددي قسمت حرفيـ عددي

1384

35 -180

ISO/IEC 9995-3

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=8168-3

8174

فنآوری اطالعات – جانمائیهای صفحه کلید قطعه بندی شده

1384

35 -180

ISO/IEC 15411

http://std.isiri.org/std/8174.pdf

8169

پردازش اطالعات ـ واسط گذرگاه سیستم پردازنده ()Eurobus A

1384

35 -160

ISO 6951

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=8169

8169

پردازش اطالعات ـ واسط گذرگاه سیستم پردازنده ()Eurobus A

1384

35 -200

ISO 6951

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=8169

81 71-1

فن آوري اطالعات ساختار پرونده و حجم رسانه هاي يكبار نوشتني و دوباره نوشتني كه از ضبط غیر متوالي براي تبادل اطالعات استفاده مي كنند -قسمت اول  :كلیات

1384

35 -220-20

ISO/IEC 13346-1

http://std.isiri.org/std/8171-1.pdf

81 71-1

فن آوري اطالعات ساختار پرونده و حجم رسانه هاي يكبار نوشتني و دوباره نوشتني كه از ضبط غیر متوالي براي تبادل اطالعات استفاده مي كنند -قسمت اول  :كلیات

1384

35 -220-30

ISO/IEC 13346-1

http://std.isiri.org/std/8171-1.pdf

81 71-2

فن آوري اطالعات ساختار پرونده و حجم رسانه هاي يكبار نوشتني و دوباره نوشتني كه از ضبط غیر متوالي براي تبادل اطالعات استفاده مي كنند -قسمت دوم  :تشخیص بلوك راه اندازي
و حجم

1384

35 -220-30

ISO/IEC 13346-2

http://std.isiri.org/std/8171-2.pdf

81 71-2

فن آوري اطالعات ساختار پرونده و حجم رسانه هاي يكبار نوشتني و دوباره نوشتني كه از ضبط غیر متوالي براي تبادل اطالعات استفاده مي كنند -قسمت دوم  :تشخیص بلوك راه اندازي
و حجم

1384

35 -220-20

ISO/IEC 13346-2

http://std.isiri.org/std/8171-2.pdf

81 71-3

فن آوري اطالعات ساختار پرونده و حجم رسانه هاي يكبار نوشتني و دوباره نوشتني كه از ضبط غیر متوالي براي تبادل اطالعات استفاده مي كنند  -قسمت سوم  :ساختار حجم

1384

35 -220-20

ISO/IEC 13346-3

http://std.isiri.org/std/8171-3.pdf

81 71-3

فن آوري اطالعات ساختار پرونده و حجم رسانه هاي يكبار نوشتني و دوباره نوشتني كه از ضبط غیر متوالي براي تبادل اطالعات استفاده مي كنند  -قسمت سوم  :ساختار حجم

1384

35 -220-30

ISO/IEC 13346-3

http://std.isiri.org/std/8171-3.pdf

81 71-4

فن آوري اطالعات ساختار پرونده و حجم رسانه هاي يكبار نوشتني و دوباره نوشتني كه از ضبط غیر متوالي براي تبادل اطالعات استفاده مي كنند -قسمت چهارم  :ساختار پرونده

1384

35 -220-20

ISO/IEC 13346-4

http://std.isiri.org/std/8171-4.pdf

81 71-4

فن آوري اطالعات ساختار پرونده و حجم رسانه هاي يكبار نوشتني و دوباره نوشتني كه از ضبط غیر متوالي براي تبادل اطالعات استفاده مي كنند -قسمت چهارم  :ساختار پرونده

1384

35 -220-30

ISO/IEC 13346-4

http://std.isiri.org/std/8171-4.pdf

81 71-5

فن آوري اطالعات ساختار پرونده و حجم رسانه هاي يكبار نوشتني و دوباره نوشتني كه از ضبط غیر متوالي براي تبادل اطالعات استفاده مي كنند -قسمت پنجم  :ساختار ضبط

1384

35 -220-30

ISO/IEC 13346-5

http://std.isiri.org/std/8171-5.pdf

81 71-5

فن آوري اطالعات ساختار پرونده و حجم رسانه هاي يكبار نوشتني و دوباره نوشتني كه از ضبط غیر متوالي براي تبادل اطالعات استفاده مي كنند -قسمت پنجم  :ساختار ضبط

1384

35 -220-20

ISO/IEC 13346-5

http://std.isiri.org/std/8171-5.pdf

81 67-1

فن آوری اطالعات ـ کارتریج دیسک نوری  130میلی متری از نوع یکبار نوشتنی برای تبادل اطالعات ـ قسمت  : 1کارتریج دیسک نوری ضبط نشده

1384

35 -220-30

ISO / IEC 9171-1

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=8167-1

81 67-2

فن آوری اطالعات ـ کارتریج دیسک نوری  130میلی متری از نوع یکبار نوشتنی برای تبادل اطالعات ـ قسمت  : 2قالب ضبط

1384

35 -220-30

ISO / IEC 9171-2

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=8167-2

82 31-1

كارتهاي شناسايي – شناسايي صادر كنندگان كارت ها قسمت اول  :سیستم شماره گذاري

1384

35 -240-15

ISO/IEC 7812-1

http://std.isiri.org/std/8231-1.pdf

82 31-2

كارتهاي شناسايي – شناسايي صادر كنندگان كارت قسمت دوم  :روشهاي اجرايي درخواست و ثبت

1384

35 -240-15

IEC 7812-2

http://std.isiri.org/std/8231-2.pdf

82 32-1

كارتهاي شناسايي – کارتهای دارای مدار(ات) مجتمع با اتصاالت( تماسی) قسمت اول  :مشخصات فیزيکی

1384

35 -240-15

ISO/IEC 7816-1

http://std.isiri.org/std/8232-1.pdf

82 32-2

كارتهاي شناسايي – کارتهای دارای مدار(ات) مجتمع با اتصاالت( تماسی) – قسمت دوم  :ابعاد و محل قرارگیری اتصاالت

1384

01 -060

ISO/IEC 7816-2

http://std.isiri.org/std/8232-2.pdf

8166

موضوع

سال چاپ

ICS_Code

شماره استاندارد مرجع

لينك دريافت فايل

شماره استاندارد ملي

82 32-7

کارتهای شناسایی کارتهای تماسی دارای مدار(های) مجتمع قسمت هفتم  :فرمانهای بین صنایع برای زبان پرس و جوی ساخت یافتۀ کارت ()SCQL

1384

35 -240-15

ISO/IEC 7816-7

http://std.isiri.org/std/8232-7.pdf

٨٤ ٥٣ -٥

کارتهای شناسایی -روشهای آزمون-قسمت :5کارتهای دارای حافظه نوری

۱٣٨۴

35 -240-15

ISO/IEC 10373-5

http://std.isiri.org/std/8453-5.pdf

82 31-1

کارتهای شناسایی -شناسایی صادرکنندگان کارتها -قسمت اول :سیستم شماره گذاری

۱٣٨٤

35 -240-15

ISO/IEC 7812-1

http://std.isiri.org/std/8231-1.pdf

82 31-2

کارتهای شناسایی-شناسایی صادرکنندگان کارتها -قسمت دوم:روشهای اجرایی درخواست و ثبت

۱٣٨٤

35 -240-15

IEC 7812-2

http://std.isiri.org/std/8231-2.pdf

کارتهای بانکی – محتوی اطالعاتی شیار  3در نوار مغناطیسی

۱٣٨۴

35 -240-15

ISO 4909

http://std.isiri.org/std/8455.pdf

84 56-1

کارتهای شناسایی-شیوه های ضبط-قسمت اول :برجسته نگاری

۱٣٨۴

35 -240-15

ISO/IEC 7811-1

http://std.isiri.org/std/8456-1.pdf

80 58-1

فن آوري اطالعات معماري مدرك باز ( ) ODAو قالب مبادله اي  :معرفي و اصول كلي

1384

35 -240-20

ISO/IEC 8613-1

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=8058-1

80 58-3

فن آوري اطالعات معماري مدرك باز () ODAو قالب مبادله اي  :واسط مجرد براي اصالح و تغییر مدارك ODA

1384

35 -240-20

ISO/IEC 8613-3

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=8058-3

80 58-4

فن آوري اطالعات معماري مدرك باز ( ) ODAو قالب مبادله اي  :شماي مدرك

1384

35 -240-20

ISO/IEC 8613-4

http://std.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=8058-4

فن آوری اطالعات ـ تجهیزات اداری ـ اندازهگیری خصیصههای کیفیت تصویر برای تصویر چاپی خروجی ـ متن و تصویرهای گرافیکی تکرنگ دودویی (دیجیتالی)

1384

37 -100-10

ISO / IEC 13660

http://std.isiri.org/std/8173.pdf

فناوری اطالعات -زبانهای بانک اطالعاتی -بسته های نرم افزاری و چند رسانه ای به زبان –  SQLقسمت  :5تصویر ایستا

1385

35.060

ISO/IEC 13249-5

http://std.isiri.org/std/8997-5.PDF

فن آوری اطالعات  -گذرگاه سیستم با نوع انتقال تفکیکی همزمان ( - )STbusالیه منطقی

1385

35 -160

ISO/IEC 14576

http://std.isiri.org/std/25020.pdf

9098

 - SBUSگذرگاه اتصال بین تراشه و مدول (زیر سیستم(

1385

35 -160

ISO/IEC 15205

http://std.isiri.org/std/9098.PDF

9098

 - SBUSگذرگاه اتصال بین تراشه و مدول (زیر سیستم(

1385

35 -180

ISO/IEC 15205

http://std.isiri.org/std/9098.PDF

81 68-4

فن آوری اطالعات – چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری  -قسمت  : 4بخش عددی

1385

35 -180

ISO / IEC 9995-4

http://std.isiri.org/std/8168-4.pdf

81 68-5

فن آوری اطالعات – چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری  -قسمت  : 5بخش ویرایش

1385

35 -180

ISO / IEC 9995-5

http://std.isiri.org/std/8168-5.pdf

81 68-7

فن آوری اطالعات – چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری  -قسمت  : 7نمادهای به کار رفته برای بیان توابع

1385

35 -180

ISO / IEC 9995-7

http://std.isiri.org/std/8168-7.pdf

81 68-8

فن آوری اطالعات – چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری  -قسمت  : 8تخصیص حروف به کلیدهای مجموعه – کلید عددی

1385

35 -180

ISO / IEC 9995-8

http://std.isiri.org/std/8168-8.pdf

فن آوری اطالعات -تبادل داده ها بر روی دیسک های داده نوری فقط خواندنی  120میلی متری()CD-ROM

1385

35 -220-30

ISO / IEC 10149

http://std.isiri.org/std/9097.PDF

84 53- 6

کارتهای شناسایی  -روشهای آزمون -قسمت ششم :کارتهای نوعproximity

1385

35 -240-15

ISO/IEC 10373-6

http://std.isiri.org/std/8453-6.pdf

84 53-7

کارتهای شناسایی  -روشهای آزمون -قسمت هفتم :کارتهای نوعvicinity

1385

35 -240-15

ISO/IEC 10373-7

http://std.isiri.org/std/8453-7.pdf

8970

اطالعات و مدارک – فرمان های مربوط به جستجوی متون به شیوه تعاملی

1385

35 -240-30

ISO 8777

http://std.isiri.org/std/8970.pdf

8786

اطالعات بهداشتی -واسطه های دستگاههای تحلیل گر تشخیصی با سیستم های اطالعات آزمایشگاهی -استفاده از پروفایل ها

1385

35 -240-80

ISO 18812

http://std.isiri.org/std/8786.pdf

97 96-1

فن آوری اطالعات  -مدیریت خدمات  -قسمت اول  :مشخصات

1386

03 -080-99

ISO/IEC 20000-1

http://std.isiri.org/std/9796-1.pdf

97 96-1

فن آوری اطالعات  -مدیریت خدمات  -قسمت اول  :مشخصات

1386

35 -020

ISO/IEC 20000-1

http://std.isiri.org/std/9796-1.pdf

٨٤٥٥

8173

89 97-5

٩٠٩٦

٩٠٩٧

موضوع

سال چاپ

ICS_Code

شماره استاندارد مرجع

لينك دريافت فايل

شماره استاندارد ملي

97 96-2

فن آوری اطالعات – مدیریت خدمات  -قسمت دوم  :قواعدکاری

1386

03 -080-99

ISO/IEC 20000-2

http://std.isiri.org/std/9796-2.pdf

97 96-2

فن آوری اطالعات – مدیریت خدمات  -قسمت دوم  :قواعدکاری

1386

35 -020

ISO/IEC 20000-2

http://std.isiri.org/std/9796-2.pdf

64 17-8

فن آوری اطالعات  -واژه ها و اصطالحات قسمت  : 8امنیت

1386

01 -040-35

ISO/IEC 2382-8

http://std.isiri.org/std/6417-8.PDF

64 17-8

فن آوری اطالعات  -واژه ها و اصطالحات قسمت  : 8امنیت

1386

35 -020

ISO/IEC 2382-8

http://std.isiri.org/std/6417-8.PDF

95 98-1

فن آوری اطالعات -روش های امنیتی -توابع در هم ساز قسمت اول -کلیات

1386

35,040

ISO/IEC 10118

http://std.isiri.org/std/9598-1.PDF

9599

فنآوري اطالعات تكنیكهاي امنیتي – سامانههاي كاراكتري تشخیص خطا

1386

35,040

ISO/IEC 7064

http://std.isiri.org/std/9599.PDF

9600

فنآوري اطالعات – روشهاي امنیتي – حالتهاي عملیاتي يك الگوريتم رمز نگاري قطعهاي  nبیتي

1386

35,040

ISO/IEC 10116

http://std.isiri.org/std/9600.PDF

99 70-1

فن آوری اطالعات  -تکنیک های امنیت -مدیریت امنیت تکنولوژی ارتباطات و اطالعات  -قسمت اول :مفاهیم و مدل های مدیریت امنیت تکنولوژی ارتباطات و اطالعات

1386

35,040

ISO/IEC 13335-1

http://std.isiri.org/std/9970-1.PDF

95 98-4

فن آوری اطالعات  -روش های امنیتی  -توابع درهم ساز -قسمت چهارم :توابع درهم ساز با استفاده از محاسبات پیمانه ای

1386

35,040

ISO/IEC 10118-4

http://std.isiri.org/std/9598-4.PDF

25001

مهندسی نرم افزار -نیازمندی های کیفی محصول نرم افزاری و ارزشیابی آن  -طرح ریزی و مدیریت

1386

35 -080

ISO/IEC 25001

http://std.isiri.org/std/25001.PDF

25030

مهندسی نرم افزار -نیازمندی های کیفی محصول نرم افزاری و ارزشیابی آن  -نیازمندی های کیفی

1386

35 -060

ISO/IEC 25030

http://std.isiri.org/std/25030.PDF

9966

راهنمایی هایی برای مستند سازی سیستم های کاربردی بر مبنای کامپیوتر

1386

35 -080

ISO/IEC 6 5 9 2

http://std.isiri.org/std/9966.pdf

9147

فناوری اطالعات -چیدمان حروف و عالئم فارسی بر صفحه کلید رایانه

1386

35 -180

نامشخص

http://std.isiri.org/std/9147.pdf

1386

35 -240-80

I SO 21549-1

http://std.isiri.org/std/10243-1.PDF

10243-2

اطالع رسانی پزشکی-شناسنامه (کارت)الکترونیک سالمت-قسمت دوم-اشیاء متداول

1386

35 -240-80

ISO 21549-2

http://std.isiri.org/std/10243-2.PDF

10243-3

اطالع رسانی پزشکی-شناسنامه (کارت)الکترونیک سالمت-قسمت سوم-داده های بالینی محدود

1386

35 -240-80

I SO 21549-3

http://std.isiri.org/std/10243-3.PDF

10825-4

فن آوری اطالعات  -فنون امنیتی  -تشخیص هویت نهاد  -قسمت چهارم  :مکانیزم های استفاده کننده از یک تابع مقابله رمز نگاری

1387

35,040

ISO/IEC 9798-4

http://std.isiri.org/std/10825-4.pdf

10824-1

فن آوری اطالعات  -فنون امنیتی  -الگوریتم های رمزنگاری  -قسمت اول  :کلیات

1387

35,040

ISO/IEC 18033-1

http://std.isiri.org/std/10824-1.pdf

10824-4

فن آوری اطالعات  -فنون امنیتی  -الگوریتم های رمزنگاری  -قسمت چهارم :رمزگذاری جریانی

1387

35,040

ISO/IEC 18033-4

http://std.isiri.org/std/10824-4.pdf

10820

فن آوری اطالعات  -نوارهای مغناطیسی روی دفترچه های پس انداز

1387

35,240.40

ISO/IEC 8484

http://std.isiri.org/std/10820.pdf

10823

فن آوری اطالعات  -فنون امنیتی  -تولید عدد اول

1387

35,040

ISO/IEC 18032

http://std.isiri.org/std/10823.pdf

10821-2

بانکداری  -مدیریت و امنیت شماره شناسنایی شخصی  -قسمت دوم :الگوریتم های تایید شده برای رمز نگاری شماره شناسایی شخصی ()pin

1387

35,240.40

ISO/IEC 9564-2

http://std.isiri.org/std/10821-2.pdf

10821-3

بانکداری  -مدیریت و امنیت شماره شناسنایی شخصی  -قسمت سوم :الزامات و بکارگیری "شماره شناسایی شخصی" ( )pinبه صورت غیربرخط در سامانه های "ماشین تحویل دار
خودکار" ( )ATMو "پایانه فروش" ()POS

1387

35,240.40

ISO/IEC 9564-3

http://std.isiri.org/std/10821-3.pdf

10822-4

فن آوری اطالعات  -فنون امنیتی  -مدیریت کلید  -قسمت چهارم :مکانیزم های مبتنی بر رازهای ضعیف

1387

35,040

ISO/IEC 11770-4

http://std.isiri.org/std/10822-4.pdf

فناوری اطالعات -راهنمایی برای طراحی شمایل ها و نمادهای قابل دستیابی برای همه کاربران،شامل افراد مسن و ناتوان

1387

35,040

ISO / IEC TR 19766

http://std.isiri.org/std/11491.pdf

10243-1

11491

موضوع

اطالع رسانی پزشکی-شناسنامه (کارت)الکترونیک سالمت-قسمت دوم-اشیاء متداول

سال چاپ

ICS_Code

شماره استاندارد مرجع

لينك دريافت فايل

شماره استاندارد ملي

11491

فناوری اطالعات -راهنمایی برای طراحی شمایل ها و نمادهای قابل دستیابی برای همه کاربران،شامل افراد مسن و ناتوان

1387

01 -080 -50

ISO / IEC TR 19766

http://std.isiri.org/std/11491.pdf

11491

فناوری اطالعات -راهنمایی برای طراحی شمایل ها و نمادهای قابل دستیابی برای همه کاربران،شامل افراد مسن و ناتوان

1387

11 -180 -99

ISO / IEC TR 19766

http://std.isiri.org/std/11491.pdf

8454

فناوری اطالعات -کارت های شناسایی -کارت های تراکنش مالی

1387

35,240.15

ISO/IEC 7813

http://std.isiri.org/std/8454.PDF

82 32-5

کارت های شناسایی -کارت های مدار مجتمع -قسمت  :5ثبت فراهم کنندگان برنامه ی کاربردی

1387

35,240.15

ISO/IEC 7816-5

http://std.isiri.org/std/8232-5.PDF

11684-1

کارتهای شناسایی -کارت های مدار(های )مجتمع غیر تماسی -کارت های جفت شدگی قوی-قسمت  :1خصوصیات فیزیکی

1387

35,240.15

ISO/IEC 10536-1

http://std.isiri.org/std/11684-1.PDF

1387

35,240.15

ISO/IEC 11694-1

http://std.isiri.org/std/11683-1.PDF

11683-2

کارت های شناسایی -کارت های حافظه نوری-روش ذخیره سازی خطی-قسمت  :2ابعاد و موقعیت سطح نوری قابل دسترس

1387

35,240.15

ISO/IEC 11694-2

http://std.isiri.org/std/11683-2.PDF

11686-1

کارتهای شناسایی -کارت های مدار(های )مجتمع غیر تماسی -کارت های مجاورتی (دوربرد) قسمت  :1خصوصیات فیزیکی

1387

35,240.15

ISO/IEC 15693-1

http://std.isiri.org/std/11686-1.PDF

11309-18

فناوری اطالعات -چارچوب چند رسانه ای ( )MPEG-21قسمت  18جاری سازی آیتم دیجیتال

1387

35,040

صفحه باز نمی شود

در سایت صفحه ای باز نشد

11312

مهندسی سیستم ها و نرم افزار-فرآیندهای چرخه حیات  -مدیریت مخاطرات

1387

35,080

ISO/IEC 16085

http://std.isiri.org/std/11312.PDF

12755

مهندسی سامانه ها و نرم افزار -فرآیند سنجش

1387

35,080

ISO/IEC 15939

http://std.isiri.org/std/12755.PDF

95 94-5

فناوری اطالعات -اتصال میانی سامانه های باز-فهرست  :ویژگیهای پروتکل

1387

35,100.70

ISO/IEC 9594-5

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%209594-5.pdf

11310-1

فناوری اطالعات -فنون امنیتی-خدمات مهر زمانی-قسمت اول  :چارچوب

1387

35,040

ISO/IEC 18014-1

http://std.isiri.org/std/11310-1.PDF

11310-2

فناوری اطالعات -فنون امنیتی-خدمات مهر زمانی-قسمت دوم :مکانیزم های تولید نشان های مستقل

1387

35,040

ISO/IEC 18014-2

http://std.isiri.org/std/11310-2.PDF

11947-1

فناوری اطالعات  -فناوری های سامانه های -MPECقسمت  :1فرمت دودویی  MPECبرای XML

1387

35,040

ISO / IEC 23001-1

http://std.isiri.org/std/11947-1.PDF

10822-3

فناوری اطالعات  -فنون امنیتی -مدیریت کلید  -قسمت  :3ساز و کارهای مبتنی بر فنون نامتقارن

1387

35,040

ISO / IEC 11770-3

http://std.isiri.org/std/10822-3.pdf

15408-1

فناوری اطالعات-فنون امنیتی-معیار ارزیابی امنیت فناوری اطالعات-قسمت :1معرفی و مدل عمومی

1387

33,040

ISO/IEC15408-1

http://std.isiri.org/std/15408-1.PDF

15408-2

فناوری اطالعات-فنون امنیتی-معیار ارزیابی امنیت فناوری اطالعات-قسمت  :2نیازمندی های عملیاتی امنیت

1387

33,040

ISO/IEC 15408-2

http://std.isiri.org/std/15408-2.PDF

84 56-8

کارت های شناسائی -فن ضیط -قسمت  -8نوار مغناطیسی-شدت میدان مورد نیاز برای مغناطیس زادیی(51/7 KA/M)Oe 650

1387

35,240.15

ISO/IEC 7811-8

http://std.isiri.org/std/8456-8.PDF

فناوری اطالعات -پیوند پاسخی ()RL

1387

35,200

ISO/IEC 24740

http://std.isiri.org/std/11495.PDF

11494-1

فناوری اطالعات -فنون امنیت امضاهای دیجیتال با پیوست قسمت  :1کلیات

1387

35,040

ISO/IEC 14888-1

http://std.isiri.org/std/11494-1.pdf

11493-3

فناوری اطالعات -واسط های کاربر کنسول از راه دور جهانی  -قسمت سوم  :الگوی نمایشی

1387

35,240.20

ISO /IEC 24752-3

http://std.isiri.org/std/11493-3.pdf

11493-4

فناوری اطالعات -واسط های کاربر کنسول از راه دور جهانی  -قسمت چهارم  :شرح هدف

1387

35,240.20

ISO/IEC 24752-4

http://std.isiri.org/std/11493-4.pdf

87 54-1

کارتهای شناسایی -کارت های نازک انعطاف پذیر -قسمت اول  -مشخصات فیزیکی

1387

35,040.15

ISO/IEC 15457-1

http://std.isiri.org/std/8754-1.pdf

87 54-3

کارتهای شناسایی -کارت های نازک انعطاف پذیر -قسمت اول  :خصوصیات فیزیکی

1387

35,240.15

IEC 61543

http://std.isiri.org/std/8754-3.pdf

11683-1

11495

موضوع

کارت های شناسایی -کارت های حافظه نوری-روش ذخیره سازی خطی-قسمت  :1خصوصیات فیزیکی

سال چاپ

ICS_Code

شماره استاندارد مرجع

لينك دريافت فايل

شماره استاندارد ملي

11501-1

فناوری اطالعات-پروفایل های زیستی برای تعامل پذیری و مبادله داده قسمت اول :دید کلی از سیستم های زیستی و پروفایل های زیستی

1387

35,040

ISO/IEC 24713-1

http://std.isiri.org/std/11501-1.PDF

11502-3

روش های آماری در مدیریت فرآیند قابلیت و عملکرد -قسمت  :3مطالعات عملکرد ماشین برای داده های اندازه گیری شده بر روی قطعه های گسسته

1387

35,120.30

ISO 22514-3

http://std.isiri.org/std/11502-3.PDF

11682-1

سامانه های اطالعاتی و کنترلی حمل و نقل -واسط های داده های بین مراکز سامانه های اطالعاتی و کنترلی حمل و نقل -قسمت اول -الزامات تعریف پیام

1387

03 -220 -01

ISO 14827-1

http://std.isiri.org/std/11682-1.PDF

11682-1

سامانه های اطالعاتی و کنترلی حمل و نقل -واسط های داده های بین مراکز سامانه های اطالعاتی و کنترلی حمل و نقل -قسمت اول -الزامات تعریف پیام

1387

35-240- 60

ISO 14827-1

http://std.isiri.org/std/11682-1.PDF

11957-1

بانکداری-دستگاههای رمز نگاری امن(خرد)قسمت  :1مفاهیم ،الزامات و روشهای ارزیابی

1387

35,240.40

ISO 13491-1

http://std.isiri.org/std/11957-1.pdf

11958-1

فناوری اطالعات -یادگیری ،تعلیم و آموزش فناوری تعاملی-ارتباط یادگیری تعاملی -قسمت  :1ارتباط مبتنی بر متن

1387

35,240.99

ISO /IEC 19780-1

http://std.isiri.org/std/11958-1.pdf

11958-1

فناوری اطالعات -یادگیری ،تعلیم و آموزش فناوری تعاملی-ارتباط یادگیری تعاملی -قسمت  :1ارتباط مبتنی بر متن

1387

03 -100-30

ISO /IEC 19780-1

http://std.isiri.org/std/11958-1.pdf

10335

آموزش الکترونیکی-آموزش و پرورش -ویژگیها

1387

35,240.99

موجود نبود

http://std.isiri.org/std/10335.pdf

10335

آموزش الکترونیکی-آموزش و پرورش -ویژگیها

1387

03 -100-30

موجود نبود

http://std.isiri.org/std/10335.pdf

10864

فناوری اطالعات -ارتباطات راه دور و تبادل اطالعات بین سیستم ها-ابعاد جفت شوندگی اتصال دهنده های واسط  26قطبی و تخصیص شماره به کنتاکت ها

1387

35,100.10

ISO /IEC 11569

http://std.isiri.org/std/10864.pdf

10863

فناوری اطالعات -ارتباطات راه دور و تبادل اطالعات بین سیستم ها-واسط و پروتکل ارتباطات میدان نزدیک ( )NFCIP-1روشهای آزمون واسط RF

1387

35,100.01

ISO/IEC 22536

http://std.isiri.org/std/10863.PDF

27006

فن آوری اطالعات  -فنون امنیتی -الزامات نهادهای ممیزی کننده و گواهی کننده سیستم های مدیریت امنیت اطالعات

1387

35,040

ISO/IEC 27006

http://std.isiri.org/std/27006.pdf

27002

فن آوری اطالعات  -فنون امنیتی -آیین کارمدیریت امنیت اطالعات

1387

35,040

ISO/IEC 27002

http://std.isiri.org/std/27002.pdf

27001

فن آوری اطالعات  -فنون امنیتی -سیستم های مدیریت امنیت اطالعات-الزامات

1387

35,040

ISO/IEC 27001

http://std.isiri.org/std/27001.pdf

25020

مهندسی نرم افزار -نیازمندی های کیفی محصول نرم افزاری و ارزشیابی آن ( ) squareمدل مرجع سنجش و راهنمای آن

1387

35 -080

ISO/IEC 25020

http://std.isiri.org/std/25020.pdf

10863

فناوری اطالعات -ارتباطات راه دور و تبادل اطالعات بین سیستم ها-واسط و پروتکل ارتباطات میدان نزدیک ( )NFCIP-1روشهای آزمون واسط RF

1387

35 -100-01

ISO/IEC 22536

http://std.isiri.org/std/10863.PDF

کارتهای شناسایی -کارت های مدار(های ) مجتمع غیر تماسی -کارت های جفت شدگی قوی-قسمت  :1خصوصیات فیزیکی

1387

35 -240-15

ISO/IEC 10536-1

http://std.isiri.org/std/11684-1.PDF

8454

فناوری اطالعات -کارت های شناسایی -کارت های تراکنش مالی

1387

35 -240-15

ISO/IEC 7813

http://std.isiri.org/std/8454.PDF

10000

آموزش الکترونیکی (مجازی)-ویژگی ها

1387

ISO /IEC 19796-1

http://std.isiri.org/std/10000.pdf

10000

آموزش الکترونیکی (مجازی)-ویژگی ها

1387

35 -240-99

ISO /IEC 19796-1

http://std.isiri.org/std/10000.pdf

فناوری اطالعات -اتصال میانی سامانه های باز فهرست  :استفاده از سامانه های مدیریت برای اداره فهرست

1388

35,100.70

ISO/IEC 9594-10

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC9594-10.pdf

12500

قابلیت اعتماد نرم افزار در سراسر فرآیندهای چرخه عمر نرم افزار  -راهنمای کاربرد

1388

03 -120-01

IEC 61713

http://std.isiri.org/std/12500.pdf

12500

قابلیت اعتماد نرم افزار در سراسر فرآیندهای چرخه عمر نرم افزار  -راهنمای کاربرد

1388

03 -120-3

IEC 61713

http://std.isiri.org/std/12500.pdf

64 17-1

فناوری اطالعات -واژه نامه -قسمت  :1واژه های پایه

1388

01 -040-35

ISO/IEC 2382-1

http://std.isiri.org/std/6417-1.pdf

64 17-1

فناوری اطالعات -واژه نامه -قسمت  :1واژه های پایه

1388

35,020

ISO/IEC 2382-1

http://std.isiri.org/std/6417-1.pdf

11684-1

95 94-10

موضوع

03 -100-30

سال چاپ

ICS_Code

شماره استاندارد مرجع

لينك دريافت فايل

شماره استاندارد ملي

12507

فناوری اطالعات -مجموعه کاراکتر گرافیکی کد گذاری شده برای استفاده در تهیه مدارک استفاده شده در الکتروتکنولوژی و برای مبادله اطالعات

1388

01 -080-1

IEC 61286

http://std.isiri.org/std/12507.PDF

12507

فناوری اطالعات -مجموعه کاراکتر گرافیکی کد گذاری شده برای استفاده در تهیه مدارک استفاده شده در الکتروتکنولوژی و برای مبادله اطالعات

1388

29,020

IEC 61286

http://std.isiri.org/std/12507.PDF

12507

فناوری اطالعات -مجموعه کاراکتر گرافیکی کد گذاری شده برای استفاده در تهیه مدارک استفاده شده در الکتروتکنولوژی و برای مبادله اطالعات

1388

35,020

IEC 61286

http://std.isiri.org/std/12507.PDF

12390

مهندسی نرم افزار و سیستم ها-الزامات برای طراحان و تکوین کنندگان مستندات کاربر

1388

35,080

ISO/IEC 26514

http://std.isiri.org/std/12390.pdf

5241-400

ارگونومی تعامل انسان-سیستم-قسمت :400اصول و الزامات دستگاه های ورودی فیزیکی

1388

35,180

ISO 9241-400

http://std.isiri.org/std/5241-400.PDF

11978-114

فناوری اطالعات -کانال فیبر -قسمت  :114واسط فیزیکی مسی متعادل ) FC-100-DF-EL-S(100MB/s

1388

35 -200

ISO/IEC 14165-114

http://std.isiri.org/std/11978-114.pdf

فناوری اطالعات -ارتباطات راه دور و تبادل اطالعات بین سامانه ها-استفاده از کاربردهای  OSIدرپرتکل کنترل ارسال ( )TCPاینترنت

1388

35,100.01

ISO/IEC 14766

http://std.isiri.org/std/11979.PDF

11683-5

کارتهای شناسایی -کارتهای حافظه نوری-روش ذخیره سازی خطی -قسمت  :5قالب داده برای مبادله اطالعات در کاربرهای استفاده کننده از پیوست ب -استاندارد ISO/IEC 11694-4

1388

35,240.15

ISO/IEC 11694-5

http://std.isiri.org/std/11683-5.PDF

11980-4

فناوری اطالعات -قالب های مبادله داده بیومتریک-قسمت  :4داده تصویر انگشت

1388

35,040

ISO/IEC 19794-4

http://std.isiri.org/std/11980-4.pdf

فناوری اطالعات  -کانال فیبر  -قسمت  :331واسط مجازی ()FC-VI

1388

35,200

ISO/IEC14165-331

http://std.isiri.org/std/11978-331.PDF

12047

راهبری سازمانی فناوری اطالعات

1388

35,080

ISO/IEC 38500

http://std.isiri.org/std/12047.pdf

12942

مهندسی نرم افزار-گواهی کردن مهندسین حرفه ای نرم افزار-چارچوب کاری مقایسه

1388

35,080

ISO/IEC 24773

http://std.isiri.org/std/12942.pdf

12943

فناوری اطالعات-مهندسی نرم افزار و سیستم ها-روشFiSMA1.1جهت سنجش اندازه ی کارکرد

1388

35,080

ISO/IEC 29881

http://std.isiri.org/std/12943.pdf

12951

فناوری اطالعات -زبان های برنامه نویسی،محیط های آن ها و واسط های نرم افزاری سامانه -الحاقات به کتابخانه  Cجهت پشتیبانی از توابع خاص ریاضی

1388

35,060

ISO/IEC 24747

http://std.isiri.org/std/12951.pdf

11980-10

فناوری اطالعات  -قالب های تبادل اطالعات زیست سنجی  -قسمت  :10داده های تصویر ضد نور هندسه دست

1388

35,040

ISO/IEC 19794-10

http://std.isiri.org/std/11980-10.PDF

12508-5

فن آوری اطالعات  -شناسه های یکتا -قسمت  :5شناسه یکتا اقالم حمل و نقل برگشت پذیر()RTIs

1388

35,040

ISO/IEC 15459-5

http://std.isiri.org/std/12508-5.PDF

خدمات مالی -مدیریت کلید ،عنصر داده ای  -کاربرد و استفاده از عنصر داده  53و  96استاندارد ISO8583

1388

35,240.40

ISO 13492

http://std.isiri.org/std/12501.PDF

90 75-3

فن آوری اطالعات -زبان های پایگاه داده -زبان پرس وجوی استاندارد ( )SQLقسمت  :3واسط سطح فراخوانی ()SQL/CLI

1388

35,060

ISO/IEC 9075-3

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%209075-3.PDF

23000-2

فن آوری اطالعات  -قالب برنامه کاربردی چند رسانه ای ( )MPEG-Aقسمت  :2قالب برنامه کاربردی پخش کننده موسیقی MPEG

1388

35,040

ISO/IEC 23000-2

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2023000-2.PDF

23000-4

فن آوری اطالعات  -قالب برنامه کاربردی چند رسانه ای ( )MPEG-Aقسمت  :4قالب برنامه کاربردی نمایش اسالید همراه با موسیقی

1388

35,040

ISO/IEC23000-4

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2023000-4.PDF

23000-5

فن آوری اطالعات  -قالب برنامه کاربردی چند رسانه ای ( )MPEG-Aقسمت  :5قالب برنامه کاربردی جریان دهی رسانه ای

1388

35,040

ISO/IEC23000-5

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2023000-5.PDF

23000-7

فن آوری اطالعات  -قالب برنامه کاربردی چند رسانه ای ( )MPEG-Aقسمت  :7قالب برنامه کاربردی دستیابی باز

1388

35,040

ISO/IEC23000-7

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2023000-7.PDF

23000-8

فن آوری اطالعات  -قالب برنامه کاربردی چند رسانه ای ( )MPEG-Aقسمت  :8قالب برنامه کاربردی ویدیوی قابل حمل

1388

35,040

ISO/IEC23000-8

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2023000-8.PDF

فن آوری اطالعات  -آیین کار برای استفاده از فن آوری اطالعات ( )ITدر تحویل ارزیابی ها

1388

35,240.99

ISO/IEC 23988

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2023988.pdf

فن آوری اطالعات  -زبان های پایگاه داده ها  -زبان پرس و جو ساختاری ( )SQLقسمت  :11اطالعات و الگوهای تعاریف()SQL/Schemate

1388

35,060

ISO/IEC 9075-11

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%209075-11.pdf

11979

11978-331

12501

23988

90 75-11

موضوع

سال چاپ

ICS_Code

شماره استاندارد مرجع

لينك دريافت فايل

شماره استاندارد ملي

9075-13

فن آوری اطالعات  -زبان های پایگاه داده ها  -زبان پرس و جو ساختاری ( )SQLقسمت :13انواع و روال های زبان پرس و جوی ساختاری ( )SQLمورد استفاده در زبان برنامه نویسی tm--
)SQL/JRT(java

1388

35,060

ISO /IEC 9075-13

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%209075-13.pdf

9075-14

فن آوری اطالعات-زبان های پایگاه داده ها -زبان پرس وجوی ساختاری ( )sqlقسمت :14ویژگیهای مرتبط با زبان توسعه پذیر )SQL/XML(XML

1388

35,060

ISO/IEC 9075-14

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISI-IEC%209075-14.PDF

15944-5

فن آوری اطالعات  -مروز عملیات تجاری قسمت  :5شناسایی و ارجاع به الزامات قلمروهای قانونی به عنوان منابع محدودیت های بیرونی

1388

35,240.60

ISO/IEC 15944-5

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2015944-5.PDF

فن آوری اطالعات  -شناسایی خودکار و فنون ضبط داده ها -ویژگی نماد شناسی بارکد آزتک کد

1388

35,040

ISO/IEC 24778

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2024778.PDF

14496-10

فن آوری اطالعات -کد گذاری وسایل صوتی -تصویری قسمت  :10کد گذاری ویدیویی پیشرفته

1388

35,040

ISO/IEC14496-10

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISI-IEC%2014496-10.PDF

14496-23

فن آوری اطالعات -کد گذاری وسایل صوتی -تصویری قسمت  :23معرفی موسیقی نمادین

1388

35,040

ISO/IEC14496-23

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISI-IEC%2014496-23.PDF

فن آوری اطالعات -زبان های پردازش و توصیف سند -کمیته الزامات برای تعیین سامانه های ترجمه سند

1388

35,240.30

ISO/IEC 24754

http://std.isiri.org/std/24754.PDF

29500-1

فن آوری اطالعات -زبان های پردازش و توصیف سند -قالب های فایل باز XMLی  -Office-قسمت  :1مرجع زبان نشانه گذاری و اصول

1388

35,240.30

ISO/IEC 29500-1

http://std.isiri.org/std/29500-1.pdf

29500-1

فن آوری اطالعات -زبان های پردازش و توصیف سند -قالب های فایل باز XMLی  -Office-قسمت  :1مرجع زبان نشانه گذاری و اصول

1388

35,060

ISO/IEC 29500-1

http://std.isiri.org/std/29500-1.pdf

90 75-2

فن آوری اطالعات  -زبان های پایگاه داده  -زبان پرس و جو ساختاری ( )SQLقسمت دو :اساس ()SQL/FOUNDATION

1388

35 -60

ISO/IEC 9075-2

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%209075-2.PDF

90 75-1

فن آوری اطالعات -زبان های پایگاه داده  -زبان پرس و جو ساختاری (- )SQLقسمت یک :چارچوب ()SQL-Framework

1388

35 -60

ISO/IEC 9075-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%209075-1.pdf

11883-2

رهنمودهایی درباره گزینش و کاربرد سیستم های نمونه گیری پذیرش برای بازرسی بهر اقالم گسسته -قسمت  :2نمونه گیری مشخصه های وصفی

1388

03- 120-30

ISO/TR 8550-2

http://std.isiri.org/std/11883-2.pdf

11883-1

رهنمودهایی درباره گزینش و کاربرد سیستم های نمونه گیری پذیرش برای بازرسی بهر اقالم گسسته -قسمت  :1نمونه گیری پذیرش

1388

03- 120-30

ISO/TR 8550-1

http://std.isiri.org/std/11883-1.pdf

11883-3

رهنمودهایی درباره گزینش و کاربرد سیستم های نمونه گیری پذیرش برای بازرسی بهر اقالم گسسته -قسمت  :3نمونه گیری مشخصه های متغیر

1388

03- 120-30

ISO/TR 8550-3

http://std.isiri.org/std/11883-3.pdf

12850

توان مصرفی تجهیزات فن آوری اطالعات -روش های اندازه گیری

1388

35,020

IEC 62018

http://std.isiri.org/std/12850.pdf

12850

توان مصرفی تجهیزات فن آوری اطالعات -روش های اندازه گیری

1388

35,260

IEC 62018

http://std.isiri.org/std/12850.pdf

97 96-3

فن آوری اطالعات  -فنون امنیتی  -طرح های امضای دیجیتال با قابلیت بازیابی پیام  -قسمت سوم  :سازوکارهای مبتنی بر لگاریتم گسسته

1388

35,040

ISO/IEC 9796-3

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%209796-3.PDF

10181-4

فن آوری اطالعات  -اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز -چارچوب کاری انکار ناپذیری

1388

35,100.01

ISO/IEC 10181-4

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2010181-4.PDF

10181-2

فن آوری اطالعات  -اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز -چارچوب کاری اصالت سنجی

1388

35,100.01

ISO/IEC 10181-2

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2010181-2.PDF

11586-1

فن آوری اطالعات  -اتصال متقابل سامانه های باز -امنیت الیه های باال به طور عام  :نگرش کلی  ،مدل ها و نمادگذاری

1388

35,100.01

ISO/IEC 11586-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2011586-1.PDF

10181-3

فن آوری اطالعات  -اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز:چارچوب کاری کنترل دسترسی

1388

35,100.01

ISO/IEC 10181-3

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2010181-3.PDF

18043

فن آوری اطالعات  -فنون امنیتی  -انتخاب  ،استقرار و عملیات سامانه های تشخیص نفوذ

1388

35,040

ISO/IEC 18043

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2018043.pdf

24762

فن آوری اطالعات  -فنون امنیتی  -رهنمودهایی برای سرویس های بازیابی از حادثه در فن آوری ارتباطات و اطالعات

1388

35,040

ISO/IEC 24762

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2024762.pdf

10181-5

فن آوری اطالعات  -اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز :چارچوب کاری محرمانگی

1388

35,100.01

ISO/IEC 10181-5

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2010181-5.PDF

10181-6

فن آوری اطالعات  -اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز :چارچوب کاری تمامیت

1388

35,100.01

ISO/IEC 10181-6:

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2010181-6.PDF

24778

24754

موضوع

سال چاپ

ICS_Code

شماره استاندارد مرجع

لينك دريافت فايل

شماره استاندارد ملي

فن آوری اطالعات  -اتصال متقابل سامانه های باز -مدل امنیتی الیه های باال

1388

33,100.01

ISO/IEC 10745

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2010745.PDF

10021-9

فن آوری اطالعات  -سامانه های اداره کردن پیام ( : )MHSسامانه پیام رسانی تبادل داده الکترونیکی

1388

33- 240-20

ISO/IEC 10021-9

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2010021-9.PDF

11586-2

فن آوری اطالعات  -اتصال متقابل سامانه های باز -امنیت الیه های باال به طور عام  :تعریف سرویس عنصر سرویس تبادل امنیت ()SESE

1388

35,100.01

ISO/IEC 11586-2

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2011586-2.PDF

11586-3

فن آوری اطالعات  -اتصال متقابل سامانه های باز -امنیت الیه های باال به طور عام  :ویژگی پروتکل عنصر سرویس تبادل امنیت ()SESE

1388

35,100.01

ISOIEC 11586-3

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2011586-3.PDF

27005

فن آوری اطالعات  -فنون امنیتی  -مدیریت ریسک امنیت اطالعات

1388

35,040

ISO/IEC 27005

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2027005.pdf

15292

فن آوری اطالعات -فنون امنیتی  -رویه های ثبت نام نمایه حفاظت

1388

35,040

ISO/IEC 15292

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2015292.PDF

15953

فن آوری اطالعات -اتصال متقابل سامانه های باز  -تعریف سرویس برای عنصر سرویس کنترل پیوند شی ء سرویس کاربردی

1388

35,100.70

ISO/IEC 15953

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2015953.pdf

17799

فن آوری اطالعات  -فنون امنیتی  -آیین کار مدیریت امنیت اطالعات

1388

35,040

ISO/IEC 17799

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2017799.pdf

15946-1

فن آوری اطالعات -فنون امنیتی  -فنون رمز نگاری مبتنی بر خم های بیضوی  -قسمت اول  :کلیات

1388

33,040

ISO/IEC 15946-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%2015946-1.pdf

102 124

کارتهای هوشمند  -پروتکل انتقال برای کاربردهای مبتنی بر کارت مدار مجتمع جهانی ( )UICCمرحله 1

1388

35,240.70

ETSI TS 102 124

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ETSI%20TS%20102%20124.PDF

102 225

کارتهای هوشمند  -ساختار بسته ایمن برای کاربردهای مبتنی بر کارت مدارد مجتمع جهانی ()UICC

1388

35,240.15

ETSI TS 102 225

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ETSI%20TS%20%20102%20225.PDF

فن آوری اطالعات  -اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست :نگرشی بر مفاهیم  ،مدل ها و سرویس ها

1388

35,240.15

ISO/IEC 9594-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20%209594-1.PDF

15938-11

فناوری اطالعات -واسط توصیف محتوای چند رسانه ای -قسمت :11شماهای رخ نمون MPEG-7

1388

35,040

ISO/IEC TR 15938-11

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20TR%2015938-11.pdf

23002-3

فناوری اطالعات -فناوری های ویدئویی -MPEGقسمت :3بازنمایی ویدئوی کمکی و اطالعات تکمیلی

1388

35,040

ISO/IEC 23002-3

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2023002-3.PDF

فناوری اطالعات -ارتباط داده ای -اتصال دهنده واسط  37پایه  DTE/DCEو تخصیص وظایف هر شماره اتصال

1388

35 -100-10

ISO 4902

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO%204902.pdf

14763-1

فناوری اطالعات -پیاده سازی و بهره برداری کابل بندی سمت مشتری -قسمت :1سرپرستی

1388

35,200

ISO/IEC 14763-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2014763-1.pdf

14763-2

فناوری اطالعات -پیاده سازی و بهره برداری کابل بندی سمت مشتری -قسمت -2طرح ریزی و نصب کابل بندی مسی

1388

35,200

ISO/IEC TR 14763-2

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20TR%2014763-2.pdf

13575

فناوری اطالعات مخابرات و تبادل اطالعات بین سامانه ها ابعاد جفت پذیری اتصال دهنده واسط  50پایه و تخصیص وظایف هر شماره اتصال

1388

35 -100-10

ISO/IEC 13575

http://std.isiri.org/std/ISIRI-BS%20ISO-IEC%2013575.pdf

2110

فناوری اطالعات -ارتباط داده ای -اتصال دهنده واسط  25پایه DTE/DCEوتخصیص وظایف هر شماره اتصال

1388

35 -100-10

ISO 2110

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO%202110.pdf

11458

فناوری اطالعات -سامانه های ریز پردازنده-VICbus-گذر گاه کابلی بین محفظه ای

1388

35,160

ISO/IEC 11458

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2011458.pdf

4903

فناوری اطالعات -ارتباط داده ای -اتصال دهنده واسط  15پایه  DTE/DCEو تخصیص وظایف هر شماره اتصال

1388

35 -100-10

ISO 4903

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO%204903.pdf

11518-8

فناوری اطالعات -واسط موازی با کارایی باال -قسمت :8نگاشت به حالت انتقال نا همزمان()HIPPI-ATM

1388

35,200

ISO/IEC 11518-8

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2011518-8.pdf

11518-9

فناوری اطالعات -واسط موازی با کارایی باال -قسمت :9ویژگی متوالی()HIPPI-Serial

1388

35,200

ISO/IEC 11518-9

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2011518-9.pdf

24704

فناوری اطالعات -کابل بندی سمت مشتری برای نقاط دسترسی بی سیم

1388

35,200

ISO/IEC TR 24704

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20TR%2024704.PDF

24702

فناوری اطالعات -کابل بندی عمومی -محیط های صنعتی

1388

35,200

ISO/IEC 24702

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2024702.PDF

10745

95 94-1

4902

موضوع

سال چاپ

ICS_Code

شماره استاندارد مرجع

لينك دريافت فايل

شماره استاندارد ملي

65 23-1

فناوری اطالعات ساختار برای شناسایی سازمان ها و بخش های سازمان -قسمت  :1شناسایی شماهای شناسایی سازمان

1388

35,040

ISO/IEC TR 6523-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-BS%20ISO-IEC%206523-1.PDF

11172-5

فناوری اطالعات -کد کردن تصاویرمتحرک و صدای همراه با آنها برای رسانه ذخیره سازی دیجیتال تا حد -1.5Mbit/sقسمت  :5شبیه سازی نرم افزاری

1388

35,040

ISO/IEC TR 11172-5

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20TR%2011172-5.PDF

فناوری اطالعات -سامانه های دیداری -شنیداری دیجیتالی عمومی -گزارش فنی بر روی  - ISO/IEC 16500توصیف کارکردهای دیداری -شنیداری دیجیتالی

1388

35,040

ISO/IEC TR 16501

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20TR%2016501.PDF

فناوری اطالعات -رویه های دستیابی به سازگاری محتوای جایگاه ثبت فراداده(-)MDRقسمت :1عناصر داده

1388

35,040

ISO/IEC TR 20943-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20TR%2020943-1.PDF

فناوری اطالعات -تسهیالت فرا شیء

1388

35,040

ISO/IEC 19502

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2019502.pdf

23004-3

فناوری اطالعات -میان افزار چند رسانه ای -قسمت :3مدل مولفه

1388

35,040

ISO/IEC 23004-3

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2023004-3.PDF

1332-3

سامانه های کارت شناسایی -واسط انسان -ماشین -قسمت  :3صفحه کلیدها

1388

35,080

BS EN 1332-3

http://std.isiri.org/std/ISIRI-BS%20EN%201332-3.PDF

1332-3

سامانه های کارت شناسایی -واسط انسان -ماشین -قسمت  :3صفحه کلیدها

1388

35 -240-15

BS EN 1332-3

http://std.isiri.org/std/ISIRI-BS%20EN%201332-3.PDF

9789

فناوری اطالعات -راهنما هایی برای سازماندهی و نمایش عناصر داده در تبادل داده -روش ها و اصول کدگذاری

1388

35,040

ISO/IEC TR 9789

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20TR%209789.PDF

1375

سامانه کارت شناسایی -قالب های اضافی کارت مدار(های)مجتمع بین بخشی -اندازه و مشخصه های فیزیکی کارتID -000

1388

35 -240-15

BS EN 1375

http://std.isiri.org/std/ISIRI-BS%20EN%201375.PDF

88 02-3

فناوری اطالعات -مخابرات و تبادل اطالعات میان سامانه ها -شبکه های محلی و شهری -الزامات ویژه -قسمت :3روش دسترسی و ویژگی های الیه فیزیکی دسترسی چندگانه دریافت
حامل با تشخیص تالقی()CSMA/CD

1388

35,110

ISO/IEC 8802-3

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%208802-3.pdf

88 02-5

فناوری اطالعات -مخابرات و تبادل اطالعات میان سامانه ها -شبکه های محلی و شهری -الزامات ویژه -قسمت :5روش دسترسی و ویژگیهای الیه فیزیکی حلقه نشانه

1388

35,110

ISO/IEC 88 02-5

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%208802-5.PDF

230 04-1

فناوری اطالعات -میان افزار چند رسانه ای -قسمت :1معماری

1388

35,040

ISO/IEC 230 04-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2023004-1.PDF

23004-2

فناوری اطالعات -میان افزار چند رسانه ای -قسمت :2واسط برنامه نویسی کاربردی چند رسانه ای()API

1388

35,040

ISO/IEC 23004-2

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2023004-2.PDF

11179-2

فناوری اطالعات -جایگاه های ثبت فراداده ( -)MDRقسمت  : 2دسته بندی

1388

35,040

ISO/IEC 11179-2

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2011179-2.PDF

فناوری اطالعات -تبادل فرادادهXML

1388

35,040

ISO/IEC 19503

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2019503.pdf

23003-1

فناوری اطالعات -فناوری های صوتی -MPEGقسمتMPEG :1فراگیر

1388

35,040

ISO/IEC 23003-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2023003-1.PDF

23002-1

فناوری اطالعات -فناوری های ویدئویی -MPEGقسمت :1الزامات دقت برای پیاده سازی تبدیل معکوس کسینوسی گسسته 8*8با خروجی صحیح

1388

35,040

ISO/IEC 23002-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2023002-1.PDF

20943-3

فناوری اطالعات -رویه های دستیابی به سازگاری محتوای جایگاه ثبت فراداده( -)MDRقسمت :3دامنه های مقدار

1388

35,040

ISO/IEC TR 20943-3

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20TR%2020943-3.PDF

19763-1

فناوری اطالعات -چارچوب کاری فرا مدل برای تعامل پذیری -قسمت -1مدل مرجع

1388

35,040

ISO/IEC 19763-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2019763-1.PDF

11179-1

فناوری اطالعات -جایگاه های ثبت فراداده( -)MDRقسمت :1چارچوب کاری

1388

35,040

ISO/IEC 11179-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2011179-1.PDF

11179-6

فناوری اطالعات -جایگاه های ثبت فراداده( -)MDRقسمت :6ثبت

1388

35,040

ISO/IEC 11179-6

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2011179-6.pdf

11179-5

فناوری اطالعات -جایگاه های ثبت فراداده( -)MDRقسمت :5اصول نام گذاری و شناسه گذاری

1388

35,040

ISO/IEC 11179-5

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2011179-5.pdf

11179-4

فناوری اطالعات -جایگاه های ثبت فراداده (-)MDRقسمت  :4صورت بندی تعاریف داده

1388

35,040

ISO/IEC 11179-4

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2011179-4.pdf

فناوری اطالعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ خودکار داده ها -مشخصات نماد شناسی کد میله ای QR Code 2005

1388

01 -080-50

ISO/IEC 18004

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2018004.pdf

16501

20943-1

19502

19503

18004

موضوع

سال چاپ

ICS_Code

شماره استاندارد مرجع

لينك دريافت فايل

موضوع

شماره استاندارد ملي

18004

فناوری اطالعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ خودکار داده ها -مشخصات نماد شناسی کد میله ای QR Code 2005

1388

35,040

ISO/IEC 18004

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2018004.pdf

19782

فناوری اطالعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ خودکار داده ها-تاثیرات براقی و کم کدر بودن سطح بر خواندن نمادهای کد میله ای

1388

35,040

ISO/IEC TR 19782

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20TR%2019782.PDF

19782

فناوری اطالعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ خودکار داده ها-تاثیرات براقی و کم کدر بودن سطح بر خواندن نمادهای کد میله ای

1388

01 -080-50

ISO/IEC TR 19782

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20TR%2019782.PDF

16022

فناوری اطالعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ خودکار داده ها -مشخصات نماد شناسی کد میله ای ماتریس داده ها

1388

01 -080-50

ISO/IEC 16022

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2016022.pdf

16022

فناوری اطالعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ خودکار داده ها -مشخصات نماد شناسی کد میله ای ماتریس داده ها

1388

35,040

ISO/IEC 16022

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2016022.pdf

15417

فناوری اطالعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ خودکار داده ها -مشخصات نماد شناسی کد میله ای کد 128

1388

01 -080-50

ISO/IEC 15417

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2015417.pdf

15417

فناوری اطالعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ خودکار داده ها -مشخصات نماد شناسی کد میله ای کد 128

1388

35,040

ISO/IEC 15417

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2015417.pdf

15416

فناوری اطالعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ خودکار داده ها -مشخصات آزمون کیفیت چاپ کد میله ای -نمادهای خطی

1388

35,040

ISO/IEC 15416

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2015416.pdf

15416

فناوری اطالعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ خودکار داده ها -مشخصات آزمون کیفیت چاپ کد میله ای -نمادهای خطی

1388

01 -080-50

ISO/IEC 15416

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2015416.pdf

1073-2

مجموعه های نویسه الفبا -عددی برای بازشناسی نوری-قسمت :2مجموعه نویسه  -OCR-Bشکل ها و ابعاد تصویر چاپ شده

1388

35,040

ISO 1073-2

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO%201073-2.pdf

61610

چاپ ها و صفحات شفاف چاپی تولید شده از منابع الکترونیکی -ارزیابی کیفیت تصویر

1388

35 -240-20

IEC 61610

http://std.isiri.org/std/ISIRI-IEC%2061610.PDF

18000-1

فناوری اطالعات -شناسایی از طریق فرکانس رادیویی برای مدیریت اقالم -قسمت :1معماری مرجع و تعریف پارامتر هایی که باید استاندارد شوند

1388

35,040

ISO/IEC 18000-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2018000-1.pdf

18000-3

فناوری اطالعات -شناسایی از طریق فرکانس رادیویی برای مدیریت اقالم -قسمت :3پارامتر هایی برای ارتباطات واسط هوایی در 13.56MHZ

1388

35,040

ISO/IEC 18000-3

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2018000-3.pdf

18000-7

فناوری اطالعات -شناسایی از طریق فرکانس رادیویی برای مدیریت اقالم -قسمت :7پارامتر های ارتباطات واسط هوایی فعال در 433MHZ

1388

35,040

ISO/IEC 18000-7

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2018000-7.PDF

18000-4

فناوری اطالعات -شناسایی از طریق فرکانس رادیویی برای مدیریت اقالم -قسمت :4پارامتر های ارتباطات واسط هوایی درGHZ2.45

1388

35,040

ISO/IEC 18000-4

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2018000-4.PDF

18012-1

فناوری اطالعات -سامانه الکترونیکی خانگی -راهنمای تعامل پذیری محصول-قسمت :1مقدمه

1388

35 -240-99

ISO/IEC 18012-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2018012-1.pdf

18012-1

فناوری اطالعات -سامانه الکترونیکی خانگی -راهنمای تعامل پذیری محصول-قسمت :1مقدمه

1388

35,200

ISO/IEC 18012-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2018012-1.pdf

18001

فناوری اطالعات -شناسایی از طریق فرکانس رادیویی برای مدیریت اقالم-رخ نمون های نیازمندی های کاربرد

1388

35,040

ISO/IEC TR 18001

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20TR%2018001.PDF

24710

فناوری اطالعات -شناسایی از طریق فرکانس رادیویی برای مدیریت اقالم-کارکرد پالک بر چسب ابتدایی برای تعاریف واسط هواییISIRI-ISO/IEC18000

1388

35,040

ISO/IEC TR 24710

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%20TR%2024710.PDF

95 94-2

فناوری اطالعات -اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست -مدلها

1388

33 -100-70

ISO/IEC 95 94-2

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%209594-2.PDF

16500-3

فناوری اطالعات-سامانه های دیداری/شنیداری رقمی عمومی-قسمت :3محدوده ها-دامنه فن آوری

1388

33,040

ISO/IEC 16500-3

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2016500-3.PDF

13238-3

فناوری اطالعات -مدیریت داده ها -قسمت :3تسهیل ورود یا خروج سامانه فرهنگ منابع اطالعاتی()IRDS

1388

35 -240-01

ISO/IEC 13238-3

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20IEC%2013238-3.pdf

15944-2

فناوری اطالعات -دیدگاه عملی تجاری -قسمت :2ثبت سناریوها و اجزای آن ها به عنوان کاالهای تجاری

1388

35 -240-60

ISO/IEC 15944-2

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20IEC%2015944-2.pdf

15944-4

فناوری اطالعات -دیدگاه عملی تجاری -قسمت :4سناریوهای معامالت تجاری -علم اقتصاد و حسابداری

1388

35 -240-60

ISO/IEC 15944-4

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20IEC%2015944-4.pdf

13034-4

فناوری اطالعات-گرافیک کامپیوتری،پردازش تصویر و نمایش داده محیطی-ویژگی کد گذاری داده محیطی()EDCSبرای الحاق به زبان بر نامه نویسی-قسمت چهارمC-

1389

ISO 18041-4

http://std.isiri.org/std/13034-4.pdf

سال چاپ

ICS_Code

شماره استاندارد مرجع

لينك دريافت فايل

شماره استاندارد ملي

13220

فناوری اطالعات سالمت  -مدیریت امنیت اطالعات سالمت با استفاده از استاندارد ایران -ایزو  -آی ای سی 27002

1389

35,240.99

ISO/IEC 27002

http://std.isiri.org/std/13220.pdf

13220

فناوری اطالعات سالمت  -مدیریت امنیت اطالعات سالمت با استفاده از استاندارد ایران -ایزو  -آی ای سی 27002

1389

03 -100-30

ISO/IEC 27002

http://std.isiri.org/std/13220.pdf

12837

فناوری اطالعات  -واسط خدمات سامانه ی -واژه نامه ی منبع اطالعاتی ()IRDS

1389

35,240.01

ISO/IEC 10728

http://std.isiri.org/std/12837.pdf

13012

فناوری اطالعات -مخابرات و مبادله ی اطالعات میان سامانه ها-شبکه ی خدمات یکپارچه ی خصوصی-ویژگی ،مدل عملیاتی و جریان اطالعات-خصیصه ی شبکه ی افزونه ی شمارنده ی گذر

1389

33 -040-35

ISO/IEC 15055

http://std.isiri.org/std/13012.pdf

13008

فناوری اطالعات-شناخت انسان از نرم افزار به کمک نمایش گذار وضعیت

1389

35,080

ISO/IEC 11411

http://std.isiri.org/std/13008.pdf

فناوری اطالعات -میاناهای کاربری سامانه -بر هم کنش(از طریق کادر)گفتگو -قسمت اول -کنترل مکان نما برای ویرایش متن

1389

35 -240-20

ISO/IEC 10741-1

http://std.isiri.org/std/13013-1.PDF

13007

فناوری اطالعات-چیدمان صفحه کلید رایانه های قابل حمل

1389

35,180

ISO/IEC 15412

http://std.isiri.org/std/13007.pdf

13011

فناوری اطالعات-مخابرات و تبادل اطالعات میان سامانه ها-پروتکل و میانای ارتباطی نزدیک میدان-شماره ی )NFCIP-2(2

1389

35 -100-20

ISO 21481

http://std.isiri.org/std/13011.PDF

13009

فناوری اطالعات-مخابرات و تبادل اطالعات میان سامانه ها-کیفیت سیگنال های ارسالی آغاز/پایان در میاناهای تجهیزات پایانه ای داده/تجهیزات مدار پایان داده()DTE/DCE

1389

35 -100-10

ISO/IEC 7480

http://std.isiri.org/std/13009.pdf

13010

فناوری اطالعات-مخابرات و تبادل اطالعات میان سامانه ها-عملیات کنترل پشتیبان با استفاده از مدارهای تبادلی مبتنی بر توصیه نامه ی ITU-T V.24در میانا های تجهیزات پایانه ای
داده/تجهیزات مدار پایان داده()DTE/DCE

1389

35 -100-10

ISO/IEC 8480

http://std.isiri.org/std/13010.PDF

13191

تلماتیک های ترافیک و حمل و نقل جاده ای( -)RTTTشناسایی خودکار خودرو و تجهیزات آن -واژه شناسی و معماری مرجع

1389

35 -240-60

ISO 14814

http://std.isiri.org/std/13191.PDF

13191

تلماتیک های ترافیک و حمل و نقل جاده ای( -)RTTTشناسایی خودکار خودرو و تجهیزات آن -واژه شناسی و معماری مرجع

1389

03 -220-20

ISO 14814

http://std.isiri.org/std/13191.PDF

13189

اطالعات حمل و نقل و سامانه های کنترل( -)TICSمدیریت عمومی ناوگان و عملیات حمل بار تجاری -فرهنگ داده ها و مجموعه پیام ها برای شناسایی الکترونیکی و پایش حمل مواد و
کاالهای خطرناک

1389

03 -220-01

ISO 17687

http://std.isiri.org/std/13189.PDF

13189

اطالعات حمل و نقل و سامانه های کنترل( -)TICSمدیریت عمومی ناوگان و عملیات حمل بار تجاری -فرهنگ داده ها و مجموعه پیام ها برای شناسایی الکترونیکی و پایش حمل مواد و
کاالهای خطرناک

1389

35 -240-60

ISO 17687

http://std.isiri.org/std/13189.PDF

13190

فرهنگ داده ها و مجموعه پیام های مورد استفاده در سامانه های تقدم دهی واولویت بندی چراغ راهنمایی برای تردد خودرو های اورژانس و حمل و نقل عمومی()PRESTO

1389

35 -240-60

ISO 22951

http://std.isiri.org/std/13190.PDF

13190

فرهنگ داده ها و مجموعه پیام های مورد استفاده در سامانه های تقدم دهی واولویت بندی چراغ راهنمایی برای تردد خودرو های اورژانس و حمل و نقل عمومی()PRESTO

1389

03 -220-01

ISO 22951

http://std.isiri.org/std/13190.PDF

12859

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمعماری سامانه -جنبه های محرمانه سامانه ها و استاندارد های ITS

1389

03 -220-01

ISO/TR 12859

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO-TR%2012859.PDF

12859

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمعماری سامانه -جنبه های محرمانه سامانه ها و استاندارد های ITS

1389

35 -240-60

ISO/TR 12859

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO-TR%2012859.PDF

14813-1

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمعماری مدل مرجع برای بخش  -ITSقسمت :1دامنه های سرویس،گروه های سرویس و سرویس های ITS

1389

03 -220-01

ISO 14813-1

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2014813-1.pdf

14813-1

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمعماری مدل مرجع برای بخش  -ITSقسمت :1دامنه های سرویس،گروه های سرویس و سرویس های ITS

1389

35 -240-60

ISO 14813-1

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2014813-1.pdf

14813-2

سامانه های کنترل و اطالعات حمل و نقل( -)TICSمعماری مدل مرجع برای بخش  -TICSقسمت :2معماری مرجع اصلی TICS

1389

35 -240-60

ISO/TR 14813-2

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO-TR%2014813-2.PDF

14813-2

سامانه های کنترل و اطالعات حمل و نقل( -)TICSمعماری مدل مرجع برای بخش  -TICSقسمت :2معماری مرجع اصلی TICS

1389

03 -220-01

ISO/TR 14813-2

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO-TR%2014813-2.PDF

14815

تلماتیک های ترافیک و حمل و نقل جاده ای( -)RTTTشناسایی خودکار خودرو و تجهیزات -ویژگی های سامانه

1389

03 -220-20

ISO 14815

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2014815.PDF

14815

تلماتیک های ترافیک و حمل و نقل جاده ای( -)RTTTشناسایی خودکار خودرو و تجهیزات -ویژگی های سامانه

1389

35 -240-60

ISO 14815

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2014815.PDF

14816

تلماتیک های ترافیک و حمل و نقل جاده ای( -)RTTTشناسایی خودکار خودرو و تجهیزات -ساختار داده ها و شماره گذاری

1389

03 -220-20

ISO 14816

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2014816.PDF

13013-1

موضوع

سال چاپ

ICS_Code

شماره استاندارد مرجع

لينك دريافت فايل

موضوع

شماره استاندارد ملي

14816

تلماتیک های ترافیک و حمل و نقل جاده ای( -)RTTTشناسایی خودکار خودرو و تجهیزات -ساختار داده ها و شماره گذاری

1389

35 -240-60

ISO 14816

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2014816.PDF

14904

تلماتیک های ترافیک و حمل و نقل جاده ای( -)RTTTجمع آوری الکترونیکی هزینه(-)EFCویژگی رابط برای شفاف سازی میان اپراتورها

1389

35 -240-60

ISO/TS 14904

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TS%2014904.pdf

14904

تلماتیک های ترافیک و حمل و نقل جاده ای( -)RTTTجمع آوری الکترونیکی هزینه(-)EFCویژگی رابط برای شفاف سازی میان اپراتورها

1389

03 -220-20

ISO/TS 14904

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TS%2014904.pdf

15075

سامانه های کنترل و اطالعات حمل و نقل -سامانه های ناوبری داخل خودرو-الزامات مجموعه پیام های ارتباطاتی

1389

43 -040-15

ISO 15075

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2015075.pdf

15075

سامانه های کنترل و اطالعات حمل و نقل -سامانه های ناوبری داخل خودرو-الزامات مجموعه پیام های ارتباطاتی

1389

35 -240-60

ISO 15075

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2015075.pdf

15624

سامانه های کنترل و اطالعات حمل و نقل -سامانه های هشداردهنده اختالل ترافیکی( -)TIWSالزامات سامانه

1389

03 -220-20

ISO/TS 15624

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TS%2015624.PDF

15624

سامانه های کنترل و اطالعات حمل و نقل -سامانه های هشداردهنده اختالل ترافیکی( -)TIWSالزامات سامانه

1389

35 -240-60

ISO/TS 15624

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TS%2015624.PDF

15628

تلماتیک های ترافیک و حمل و نقل جاده ای -ارتباطات کوتاه برد تخصیصی(-)DSRCالیه کاربردی DSRC

1389

03 -220-01

ISO 15628

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2015628.PDF

15628

تلماتیک های ترافیک و حمل و نقل جاده ای -ارتباطات کوتاه برد تخصیصی(-)DSRCالیه کاربردی DSRC

1389

35 -240-60

ISO 15628

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2015628.PDF

15662

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSارتباطات گسترده -اطالعات مدیریت پروتکل

1389

03 -220-01

ISO 15662

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2015662.pdf

15662

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSارتباطات گسترده -اطالعات مدیریت پروتکل

1389

35 -240-60

ISO 15662

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2015662.pdf

17384

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSراهنمای مسیر تعیین شده مرکزی دو سویه( -)CDRGمحتویات،فرمت و مجموعه پیام های رابط هوایی

1389

03 -220-20

ISO/TR 17384

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2017384.PDF

17384

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSراهنمای مسیر تعیین شده مرکزی دو سویه( -)CDRGمحتویات،فرمت و مجموعه پیام های رابط هوایی

1389

35 -240-60

ISO/TR 17384

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2017384.PDF

15784-3

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSتبادل داده ها درارتباطات مدول های کنار جاده ای -قسمت -3تبادل پروفیل داده های کاربردی()AP-DATEX

1389

03 -220-20

ISO 15784-3

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2015784-3.PDF

15784-3

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSتبادل داده ها درارتباطات مدول های کنار جاده ای -قسمت -3تبادل پروفیل داده های کاربردی()AP-DATEX

1389

35 -240-60

ISO 15784-3

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2015784-3.PDF

17387

سامانه های حمل ونقل هوشمند(-)ITSسامانه های تصمیم یار تغییر مسیر(-)LCDASالزامات عملکردی و روش های اجرایی آزمون

1389

35 -240-60

ISO 17387

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2017387.PDF

17387

سامانه های حمل ونقل هوشمند(-)ITSسامانه های تصمیم یار تغییر مسیر(-)LCDASالزامات عملکردی و روش های اجرایی آزمون

1389

03 -220-20

ISO 17387

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2017387.PDF

17452

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSزبان یکسان مدل سازی()UMLمورد استفاده برای تعریف و مستند سازی رابط های ITS/TICS

1389

35 -240-60

ISO/TR 17452

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2017452.PDF

17452

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSزبان یکسان مدل سازی()UMLمورد استفاده برای تعریف و مستند سازی رابط های ITS/TICS

1389

03 -220-20

ISO/TR 17452

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2017452.PDF

17572-1

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمرجع گذاری مکانی برای پایگاه داده های جغرافیایی -قسمت -1الزامات عمومی و مدل مفهومی

1389

35 -240-60

ISO 17572-1

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2017572-1.PDF

17572-1

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمرجع گذاری مکانی برای پایگاه داده های جغرافیایی -قسمت -1الزامات عمومی و مدل مفهومی

1389

03 -220-01

ISO 17572-1

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2017572-1.PDF

17572-2

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمرجع گذاری مکانی برای پایگاه داده های جغرافیایی -قسمت -2مراجع مکانی پیش کد گذاری شده(پروفیل پیش کد گذاری شده)

1389

35 -240-60

ISO 17572-2

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2017572-2.pdf

17572-2

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمرجع گذاری مکانی برای پایگاه داده های جغرافیایی -قسمت -2مراجع مکانی پیش کد گذاری شده(پروفیل پیش کد گذاری شده)

1389

03 -220-01

ISO 17572-2

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2017572-2.pdf

17572-3

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمرجع گذاری مکانی برای پایگاه داده های جغرافیایی -قسمت -3مراجع مکانی دینامیک(پروفیل دینامیک)

1389

35 -240-60

ISO 17572-3

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2017572-3.pdf

17572-3

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمرجع گذاری مکانی برای پایگاه داده های جغرافیایی -قسمت -3مراجع مکانی دینامیک(پروفیل دینامیک)

1389

03 -220-01

ISO 17572-3

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2017572-3.pdf

سال چاپ

ICS_Code

شماره استاندارد مرجع

لينك دريافت فايل

شماره استاندارد ملي

21213

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSدسترسی ارتباطاتی وسایل متحرک زمینی( -)CALMسامانه های ارتباطاتی بی سیم نسل سوم()3G

1389

03 -220-01

ISO 21213

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2021213.pdf

21213

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSدسترسی ارتباطاتی وسایل متحرک زمینی( -)CALMسامانه های ارتباطاتی بی سیم نسل سوم()3G

1389

35 -240-60

ISO 21213

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2021213.pdf

21218

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSدسترسی ارتباطاتی وسایل متحرک زمینی( -)CALMنقاط دسترسی سرویس رسانه

1389

03 -220-01

ISO 21218

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2021218.PDF

21218

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSدسترسی ارتباطاتی وسایل متحرک زمینی( -)CALMنقاط دسترسی سرویس رسانه

1389

35 -240-60

ISO 21218

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2021218.PDF

21707

سامانه های حمل ونقل هوشمند( -)ITSاطالعات یکپارچه حمل و نقل،مدیریت و کنترل -کیفیت داده ها در سامانه های حمل و نقل هوشمندITS

1389

35 -240-60

ISO/TR 21707

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2021707.PDF

21707

سامانه های حمل ونقل هوشمند( -)ITSاطالعات یکپارچه حمل و نقل،مدیریت و کنترل -کیفیت داده ها در سامانه های حمل و نقل هوشمندITS

1389

03 -220-20

ISO/TR 21707

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2021707.PDF

22837

داده های ردیاب خودرو برای ارتباطات گسترده

1389

35 -240-60

ISO 22837

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2022837.PDF

22837

داده های ردیاب خودرو برای ارتباطات گسترده

1389

03 -220-01

ISO 22837

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2022837.PDF

24014-1

حمل و نقل عمومی  -سامانه سازگار مدیریت کرایه قسمت  -1معماری

1389

03 -220-01

ISO 24014-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-IRAN-ISO%2024014-1.pdf

24014-1

حمل و نقل عمومی  -سامانه سازگار مدیریت کرایه قسمت  -1معماری

1389

35 -240-60

ISO 24014-1

http://std.isiri.org/std/ISIRI-IRAN-ISO%2024014-1.pdf

سامانه های حمل ونقل هوشمند( -)ITSمعماری،رده بندی و واژگان سامانه -روش های اجرایی برای تدوین طرح های استقرار سامانه های حمل و نقل هوشمند با استفاده از معماری ITS

1389

35 -240-60

ISO/TR 24098

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2024098.PDF

24101-1

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSدسترسی ارتباطاتی وسایل متحرک زمینی( -)CALMمدیریت کاربرد -قسمت :1الزامات عمومی

1389

03 -220-01

ISO 24101-1

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2024101-1.PDF

24101-1

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSدسترسی ارتباطاتی وسایل متحرک زمینی( -)CALMمدیریت کاربرد -قسمت :1الزامات عمومی

1389

35 -240-60

ISO 24101-1

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2024101-1.PDF

24103

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSدسترسی ارتباطاتی وسایل متحرک زمینی( -)CALMالیه رابط سازگار با رسانه()MAIL

1389

03 -220-01

ISO 24103

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2024103.PDF

24103

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSدسترسی ارتباطاتی وسایل متحرک زمینی( -)CALMالیه رابط سازگار با رسانه()MAIL

1389

35 -240-60

ISO 24103

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2024103.PDF

24531

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمعماری،رده بندی و واژگان سامانه -کاربرد زبان عالمت گذاری توسعه پذیر()XMLدر استاندارد های مربوط به سامانه های حمل و نقل
هوشمند(،)ITSفهرست داده ها و فرهنگ داده ها

1389

03 -220-01

ISO 24531

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2024531.PDF

24531

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمعماری،رده بندی و واژگان سامانه -کاربرد زبان عالمت گذاری توسعه پذیر()XMLدر استاندارد های مربوط به سامانه های حمل و نقل
هوشمند(،)ITSفهرست داده ها و فرهنگ داده ها

1389

35 -240-60

ISO 24531

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2024531.PDF

24535

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSشناسایی خودکار خودرو -شناسایی ثبت الکترونیکی پایه()Basic ERI

1389

03 -220-01

ISO 24535

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2024535.PDF

24535

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSشناسایی خودکار خودرو -شناسایی ثبت الکترونیکی پایه()Basic ERI

1389

35 -240-60

ISO 24535

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2024535.PDF

25100

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمعماری سامانه-هماهنگ سازی مفاهیم مربوط به داده های سامانه حمل و نقل هوشمند()ITS

1389

03 -220-01

ISO/TR 25100

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2025100.PDF

25100

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمعماری سامانه-هماهنگ سازی مفاهیم مربوط به داده های سامانه حمل و نقل هوشمند()ITS

1389

35 -240-60

ISO/TR 25100

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2025100.PDF

25102

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمعماری سامانه-الگوی موقتی موارد استفاده

1389

03 -220-01

ISO/TR 25102

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2025102.PDF

25102

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمعماری سامانه-الگوی موقتی موارد استفاده

1389

35 -240-60

ISO/TR 25102

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2025102.PDF

25104

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمعماری،رده بندی،واژگان سامانه و مدل سازی داده ها-الزامات آموزش برای معماریITS

1389

03 -220-01

ISO/TR 25104

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2025104.PDF

25104

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمعماری،رده بندی،واژگان سامانه و مدل سازی داده ها-الزامات آموزش برای معماریITS

1389

35 -240-60

ISO/TR 25104

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2025104.PDF

24098

موضوع

سال چاپ

ICS_Code

شماره استاندارد مرجع

لينك دريافت فايل

شماره استاندارد ملي

موضوع

25110

جمع آوری الکترونیکی هزینه -تعریف رابط برای محاسبه داخل خودرو با استفاده از کارت مدار مجتمع()ICC

1389

03 -220-01

ISO/TS 25110

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TS%2025110.PDF

25110

جمع آوری الکترونیکی هزینه -تعریف رابط برای محاسبه داخل خودرو با استفاده از کارت مدار مجتمع()ICC

1389

35 -240-60

ISO/TS 25110

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TS%2025110.PDF

28682

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمطالعات مشترک ISOوAPECدر خصوص پیشبرد تدوین و به کار گیری استاندارد های مربوط به سامانه های حمل و نقل هوشمند()ITS

1389

03 -220-01

ISO/TR 28682

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2028682.PDF

28682

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمطالعات مشترک ISOوAPECدر خصوص پیشبرد تدوین و به کار گیری استاندارد های مربوط به سامانه های حمل و نقل هوشمند()ITS

1389

35 -240-60

ISO/TR 28682

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2028682.PDF

21212

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSدسترسی ارتباطاتی وسایل متحرک زمینی( -)CALMسامانه های ارتباطاتی بی سیم نسل دوم()2G

1389

03 -220-01

ISO 21212

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2021212.PDF

21212

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSدسترسی ارتباطاتی وسایل متحرک زمینی( -)CALMسامانه های ارتباطاتی بی سیم نسل دوم()2G

1389

35 -240-60

ISO 21212

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%2021212.PDF

24529

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمعماری سامانه-استفاده اززبان یکسان مدل سازی()UMLدر استانداردها وسایرمدارک مربوط به سامانه های حمل و نقل هوشمند()ITS

1389

03 -220-01

ISO/TR 24529

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2024529.PDF

24529

سامانه های حمل و نقل هوشمند( -)ITSمعماری سامانه-استفاده اززبان یکسان مدل سازی()UMLدر استانداردها وسایرمدارک مربوط به سامانه های حمل و نقل هوشمند()ITS

1389

35 -240-60

ISO/TR 24529

http://std.isiri.org/std/Iran-ISO%20TR%2024529.PDF

25000

مهندسی نرم افزار -نیازمندی های کیفی محصول نرم افزاری و ارزشیابی آن-راهنمایی بر SQuaRE

1389

35,080

ISO/IEC 25000

http://std.isiri.org/std/ISIRI-ISO-IEC%2025000.PDF

13107

فناوری اطالعات -فنون گرفتن و شناسایی خودکارداده-شناسه های کاربرد GS1وشناسه های داده  ASCMH10و نگه داری آن

1389

35,040

ISO/IEC 15418

http://std.isiri.org/std/13107.pdf

