ASTM آشنایی با استانداردهای
subject / موضوع
Steel-piping, tubing, fitting
Ferrous castings; ferroalloys
Steel-plate, sheet, strip, wire; stainless steel bar
Steel-structural, reinforcing, pressure vessel, railway
Steel-bars, forgings, bearing, chain, springs
Coated steel products
Ships and marine technology
Fasteners; rolling element bearings
Copper and copper alloys
Aluminum and magnesium alloys
Electrical conductors
Nonferrous metals nickel, cobalt, lead, tin, zinc, cadmium,
precious, reactive, refractory metals and alloys; materials for
thermostats, electrical heating and resistance contacts, and
connectors
Metallic and inorganic coatings; metal powders, sintered
P/M structural parts
Metals-mechanical testing; elevated and low-temperature
tests;metallography
Wear and erosion; metal corrosion
Nondestructive testing
Magnetic properties
Analytical chemistry for metals, ores, and related
materials(I)
Molecular spectroscopy; surface analysis
Cement; lime; gypsum
Concrete and aggregates
Road and paving materials; vehicle-pavement systems
Roofing and waterproofing
Chemical-resistant nonmetallic materials; vitrified clay pipe;
concrete pipe; fiber-reinforced cement products; mortars and
grouts; masonry
Thermal insulation; environmental acoustics
Building seals & sealants; fire standards;dimention stone
Soil and rock(I)
Soil and rock (II)
Wood
Building constructions(I)
Building constructions(II)-property management systems;
technology and underground utilities
Geosynthetics
Petroleum products and lubricants(I)
Petroleum products and lubricants(II)
Petroleum products and lubricants(III)
Petroleum products and lubricants(IV)
Test methods for rating motor,diesel,and aviation
fuels;catalysts;manufactured carbon and graphite products
Gaseous fuels; coal and coke
Paint-test for chemical, physical, and optical properties;
appearance
Paint-products and applications; protective coatings; pipeline
coatings
Paint-pigments, drying oils, polymers, resins, naval stores,
cellulosic esters, and ink vehicles
Paint-solvents, aromatic hydrocarbons
Textiles(I)
Textiles(II)
Plastics(I)
Plastics(II)
Plastics(III)
Plastic pipe and building products
Rubber, natural and synthetic-general test methods, carbon
black
Rubber products, industrial-specifications and related test
methods;gaskets;tires
Electrical insulation(I)
Electrical insulation(II)
Electrical insulating liquids and gases; electrical protective
equipment
Electronics
Water(I)
Water(II)
Atmospheric analysis; occupational health and safety;
protective clothing
Environmental assessment; hazardous substances and oil
spill responses; waste management
Biological effects and environmental
fate;biotechnology;pesticides

جلد

 اتصاالت، لوله های نازک،  لوله کشی-فوالد
 آلیاژهای آهنی،ریختگی های آهنی
 میلگرد فوالد زنگ، سیم، تسمه، ورق نازک، ورق ضخیم-فوالد
نزن
 راه آهن، مخزن تحت فشار،) تقویتی(آرماتور، ساختمانی-فوالد
، زنجیر،) یاتاقان(بلبرینگ، قطعات آهنگری شده، میلگرد-فوالد
فنرها
محصوالت فوالدی روکش شده
فناوری کشتی ها و دریائی
) یاتاقان غلطکی(رولبرینگ ها،بست ها
مس و آلیاژهای مس
آلومینیوم و آلیاژهای منیزیوم
هادی های الکتریکی
 فلزات،کادمیوم، روی، قلع- سرب-کبالت- نیکل-فلزات غیر آهنی
 مواد ترموستات گرمایی، نسوز،واکنش پذیر،و آلیاژهای گرانبها
الکتریکی و کنتاکت های مقاومتی و کنتاکتورها
پوشش های فلزی و غیر آلی پودرهای فلزی و قطعات کلوخه شده
با ساختار متالورژی پودر
 آزمایش های دما باال و پائین،فلزات – آزمایش های مکانیکی
متالوگرافی
 خوردگی فلز-سایش و فرسایش
آزمایش های غیر مخرب
خواص مغنا طیسی
کانی ها و فلزات مرتبط،شیمی تجزیه ای فلزات
طیف سنجی مولکولی و آنالیز سطح
گچ-آهک-سیمان
بتن و شن و ماسه
 سیستم های پیاده رو برای وسایل نقلیه-مصالح جاده و پیاده رو
سقف سازی و زد آب کردن
 لوله تنبوشه ای لوله-مواد غیر فلزی مقاوم به محیط های شیمیایی
(مالت ها) و دوغاب- محصوالت سیمانی مسلح شده با الیاف-بتنی
 مصالح بنائی، منبسط شونده
 عایق صوتی محیطی-عایق حرارتی
تخته- استانداردهای آتش نشانی-درزگیرها و درزگیرهای ساختمان
سنگ
)I(خاک و سنگ
)II( خاک و سنگ
چوب
)I(ساخت و سازهای ساختمان
)II(ساخت و سازهای ساختمان
 تکنولوژی و تاسیسات زیرزمینی-سیستم های مدیریت ملک
مصنوعات خاکی
)I(تولیدات نفتی و روان کننده ها
)II(تولیدات نفتی و روان کننده ها
)II(تولیدات نفتی و روان کننده ها
)IV(تولیدات نفتی و روان کننده ها
، موتورهای دیزلی و هواپیما،روش های درجه بندی سوخت موتورها
فعال کننده ها(کاتالیست ها)محصوالت کربنی و گرافیتی تولید شده
 ذغال سنگ وکک،سوخت های گازی

01-01
01-02

 ظاهری- فیزیکی و نوری، آزمایش های خواص شیمیائی-رنگ
پوشش های-پوشش های محافظ- محصوالت و کاربردها-رنگ
خط لوله
-رزین ها-پلیمرها-روغن های خشک کننده- رنگ دانه ها-رنگ
 حامل های جوهر-استرهای سلولزی-انبارش های دریایی
 هیدروکربن های آروماتیک- حالل ها-رنگ
)I(منسوجات
)II(منسوجات
)I( پالستیک ها
)II( پالستیک ها
)III( پالستیک ها
لوله های پالستیکی و محصوالت ساختمانی

06-01

دوده- روش های عمومی آزمایش- طبیعی و مصنوعی،الستیک
 مشخصات فنی و روش های آزمایش- صنعتی،محصوالت الستیکی
الستیک ها،الیی ها-مربوطه
)I(عایق های الکتریکی
)II(عایق های الکتریکی
مایع ها و گازهای عایق الکتریکی
تجهیزات محافظ الکتریکی
الکترونیک
)II(آب
)I(آب
 موارد مربوط به بهداشت و ایمنی،آنالیزهای جوی
لباس های محافظ
- حساسیت های مواد خطر ناک و ریزش نفت-ارزیابی های محیطی
مدیریت اتالف
 مواد ضد آفت- تکنولوژی زیستی،تاثیرات زیستی و اثرات محیطی

09-01

(I) انرژی هسته ای

12-01

 خورشیدی و زمین گرمایی،) هسته ایII( انرژی

12-02

Nuclear energy(I)
Nuclear(II),solar, and geothermal energy
Medical and surgical materials and devices; anesthetic and
respiratory equipment; pharmaceutical application of process
analytical technology
Emergency medical services; search and rescue
Healthcare informatics
General test methods; forensic sciences; terminology;
conformity assessment; statistical methods
Temperature measurement
Laboratory apparatuses ;degradation of materials; Sl;
oxygen fire safety
Refractories, activated carbon; advanced ceramics
Glass; ceramic white wares
Space simulation; aerospace and aircraft;composit materials
Soaps and other detergents; polishes; leather; resilient floor
coverings
Engine coolants; halogenated organic solvents and fire
extinguishing agents; industrial and specialty chemicals
adhesives
Sport equipment and facilities; pedestrian walkway safety
and footwear; amusement rides and devices; consumer
products; snow skiing; light sport aircraft; unmanned air
vehicle systems; normal and utility category airplane
electrical wiring systems
Sensory evaluation; livestock, meat, and poultry evaluation
systems; vacuum cleaners; security systems and equipment;
detention and correctional facilities; food service equipment
Paper; packaging; flexible barrier materials; business
imaging products

Subject index; alphanumerical list

-تجهیزات بی هوشی و تنفسی-مواد و تجهیزات پزشکی و جراحی
 تکنولوژی فرایندهای تجزیه ای،کاربردهای داروئی
 جستجو و نجات- خدمات پزشکی اضطراری

01-03
01-04
01-05

02-01
02-02
02-03
02-04

محصوالت فلزی
غیر آهنی

02-05
03-01
03-02
03-03
03-04
03-05

روش های آزمایش
فلزات و
دستور العمل های
تجزیه

03-06
04-01
04-02
04-03
04-04
04-05
04-06
04-07

ساختمانی

04-08
04-09
04-10
04-11
04-12
04-13
05-01
05-02
05-03
05-04
05-05

،محصوالت نفتی
روانکارها و سوخت
های فسیلی

05-06

06-02
06-03

 پوشش، رنگ ها
های مربوطه و
ترکیبات حلقوی
)(آروماتیک ها

06-04
07-01
07-02

منسوجات

08-01
08-02
08-03
08-04

پالستیک ها

الستیک

09-02
10-01
10-02
10-03

عایق های الکتریکی
و الکترونیک

10-04
11-01
11-02
11-03

آب و تکنولوژی
محیطی

11-04
11-05

13-01
13-02
14-01

سرامیک های پیشرفته-کربن فعال-نسوزها
کاالهای سفید سرامیکی-شیشه
 مواد مرکب- هوا فضا و هواپیمائی-شبیه سازی فضایی
کف- چرم-) مواد پرداختکاری (واکس-صابون و سایر شوینده ها
پوش های ارتجاعی
 محلول های آلی هالوژن دار و عوامل-خنک کننده های موتور
 مواد شیمیایی صنعتی و ویژه-اطفاء حریق
چسب ها
کفش ها و ایمنی پیاده رو ها و پیاده-تجهیزات و ابزارهای ورزشی
 مواد مصرفی اسکی بر روی-رویسواری ها و تجهیزات تفریحی
سیستم های بدون سر نشین وسایل-ورزش های سبک هوایی-برف
 سیستم های سیم کشی برق هواپیمائی معمولی و-نقلیه هوائی
تاسیساتی
 دام های،گوشت، سیستم های ارزیابی مرغ و خروس، ارزیابی حسی
، تجهیزات و سیستم های ایمنی، تمیز کننده های خالء،روستایی
 تجهیزات سرویس غذایی، تسهیالت اصالحی و بازداشتی
 محصوالت تصویری کاری-  موانع انعطاف پذیر- بسته بندی مواد- کاغذ

15-01
15-02
15-03

 فهرست موضوعی- لیست الفبائی

00-01

www.iso3834.ir

محصوالت آهنی و
فوالدی

01-06
01-07
01-08

مراقبت های انفورماتیک سالمتی
) علوم دادگاهی (قانونی-روش های عمومی آزمایش
 روش های آماری- ارزیابی انطباق-واژگان
اندازه گیری دما
( ایمنی آتشSL)-واپاشی و تجزیه مواد-تجهیزات آزمایشگاهی
اکسیژن
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section/بخش

14-02
14-03

، انرژی هسته ای
خورشیدی و زمین
گرمایی
تجهیزات و خدمات
پزشکی
روش های عمومی و
کاربرد وسائل
سنجش

14-04

15-04
15-05
15-06

15-07

-محصوالت عمومی
-اختصاصی شیمیائی
محصوالت کاربرد
نهایی

15-08
15-09

فهرست

