
№
სტანდარტის აღნიშვნა/Standard 

Reference

ტექნიკური 

კომიტეტი/Technical 

Committee (ტკ/TC)

ICS 

ჯგუფი/Gr

oup

1 პროექტი/project 

National Annexe (NA) for  Eurocode (EN 

1997-1:2004) - Eurocode 7: Geotechnical 

design - Part 1: General rules

ეროვნული დანართი ევროკოდისთვის (ენ 1997-

1:2004) -  გეოტექნიკური დაპროექტება - ნაწილი 1: 

ზოგადი წესები

ტკ 5 91.010.30

93.020

2 იეკ 60118-4:2014

Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: 

Induction-loop systems for hearing aid 

purposes - System performance 

requirements

ელექტროაკუსტიკა - სმენის აპარატები - ნაწილი 4: 

ინდუქციური მარყუჟის სისტემები სმენის აპარატის 

მიზნებისთვის - სისტემის მუშაობის მოთხოვნები

ტკ 1
17.140.50

3 ისო 14644-1:2015

Cleanrooms and associated controlled 

environments – Part 1: Classification of air 

cleanliness by particle concentration

სუფთა სათავსები და მასთან დაკავშირებული 

საკონტროლო არეები ნაწილი 1: ჰაერის 

სისუფთავის კლასიფიკაცია ნაწილაკების 

კონცენტრაციის მიხედვით

4 ისო  14644-17:2021

Cleanrooms and associated controlled 

environments – Part 2: Particle deposition 

rate applications

სუფთა სათავსები და მასთან დაკავშირებული 

საკონტროლო არეები ნაწილი 17: ნაწილაკების 

დალექვის სიჩქარის გამოყენება

5 ისო 17000:2020
Conformity assessment – Vocabulary and 

general principles

შესაბამისობის შეფასება - ლექსიკონი და ძირითადი 

პრინციპები

01.040.03

03.120.20

6 ისო/იეკ 27000:2018

Information technology – Security 

techniques - Information security 

management systems – Overview and 

vocabulary

საინფორმაციო ტექნოლოგია - უსაფრთხოების 

ტექნიკური მოთხოვნები - საინფორმაციო 

უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემები - ზოგადი 

მიმოხილვა და ლექსიკონი

35.030

01.040.35

7 ისო 37000:2021 Governance of organizations – Guidance ორგანიზაციების მართვა - სახელმძღვანელო 03.100.02

      Georgian National Agency for Standards and Metrology  (GeoSTM)  

 საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო        

13.040.35

                                    სტანდარტების პროგრამა/Standards Programme                         

1. სტანდარტის შემუშავება/Standard Development

2. სტანდარტის პროექტები - იდენტური თარგმანი (IDT)/Standards Projects - Indentical Translation (IDT)

ტკ 2 

სათაური/Title (ENG/GEO)



8 ისო 6888-1:2021

Microbiology of the food chain — 

Horizontal method for the enumeration of 

coagulase-positive staphylococci 

(Staphylococcus aureus and other species) 

— Part 1: Method using Baird-Parker agar 

medium    

სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია -კოგულაზა-

დადებითი სტაფილოკოკების (Staphylococcus 

aureus და სხვა სახეობების) რაოდენობის 

განსაზღვრის ჰორიზონტალური მეთოდი. ნაწილი 

1: ბარდ-პარკერის აგარიზებული არეს მეთოდი

9 ისო 6888-2:2021

Microbiology of the food chain  - 

Horizontal method for the enumeration of 

coagulase-positive staphylococci 

(Staphylococcus aureus  and other species) 

— Part 2: Method using rabbit plasma 

fibrinogen agar medium 

სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია -კოგულაზა-

დადებითი სტაფილოკოკების (Staphylococcus 

aureus და სხვა სახეობების) რაოდენობის 

განსაზღვრის ჰორიზონტალური მეთოდი. ნაწილი 

2: ბოცვრის პლაზმის ფიბრინოგენის აგარიზებული 

არეს მეთოდი

11 ისო  23722:2021 Meats and meat products - Vocabulary ხორცი და ხორცის პროდუქტები - ლექსიკონი 67.120.10

12 ისო  23781:2021 Operating procedures of pig slaughtering ღორების დაკვლის ოპერაციული პროცედურები 65.020.30

13 ისო 23854:2021 Fermented meat products - Specification
ფერმენტირებული ხორცის პროდუქტები - 

სპეციფიკაცია
67.120.10

14 ისო/ტს  13811:2015

Tourism and related services – Guidelines 

on developing environmental specifications 

for accommodation establishments

ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები - სახელმძღვანელოები  

გარემოსდაცვითი სპეციფიკაციების განვითარებაზე 

დაბინავების

დაწესებულებებისათვის

13.020.01

15 ისო 18513:2021
Tourism services – Hotels and other types 

of tourism accommodation - Vocabulary

ტურისტული მომსახურება - სასტუმროები და 

ტურისტული დაბინავების სხვა ტიპები - 

ტერმინოლოგია 

01.040.03

07.100.30

ტკ 4

ისო 16649-1:2018

სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - β- 

გლუკურონიდაზადადებითი Escherichia coli -ს 

რაოდენობის განსაზღვრის ჰორიზონტალური 

მეთოდი. ნაწილი 1: კოლონიების დათვლის 

მეთოდი 440 C ტემპერატურაზე მემბრანების   და   5-

ბრომ-4-ქლორ-3-ინდოლილ ბეტა-D-

გლუკურონიდის  გამოყენებით 

Microbiology of the food chain — 

Horizontal method for the enumeration of  

beta-glucuronidase-positive Escherichia 

coli - Part 1: Colony-count technique at 44 

°C using membranes and 5-bromo-4-chloro-

3-indolyl beta-D- glucuronide 

10

ტკ 3



16 ენ 12390-1:2021

Testing hardened concrete – Part 1: Shape, 

dimensions and other requirements for 

specimens and moulds

გამაგრებული ბეტონის გამოცდა - ნაწილი 1:ფორმა, 

ზომები და სხვა მოთხოვნები ნიმუშებისა და 

ფორმებისათვის

91.100.30

ენ 1997-1:2004
91.010.30

93.020

ენ 1997-1:2004/A1:2013
91.010.30

93.020

ენ 1997-1:2004/AC:2009 91.010.30

93.020

ენ 1997-2:2007
91.010.30

93.020

19 ისო 20765-1:2005

Natural gas - Calculation of 

thermodynamic properties - Part 1: Gas 

phase properties for transmission and 

distribution applications

ბუნებრივი გაზი - თერმოდინამიკური  თვისებების 

გამოთვლა - ნაწილი 1: გაზის ფაზის თვისებები 

გადაცემისა და განაწილების გამოყენებისათვის

75.060

20 ენ 17278:2021
Natural gas vehicles – Vehicles fuelling 

appliances

გაზზე მომუშავე ავტომანქანები - ავტომანქანების 

საწვავით შევსების მოწყობილობები
75.200

21 ენ 13240:2001

22 ენ 13240:2001/A2:2004

23 ენ 13240:2001/AC:2006

24 ენ 13240:2001/A2:2004/AC:2006

25 ისო 39001:2012

Road traffic safety (RTS) management 

systems - Requirements with guidance for 

use

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების (RTS) 

მენეჯმენტის სისტემები - მოთხოვნები 

სახელმძღვანელოსთან ერთად გამოყენებისათვის

ტკ 8
03.220.20

97.100.30

ტკ 6

Room fired by solid fuel –Requirements 

and test methods

ოთახის გამათბობლები მყარ საწვავზე - 

მოთხოვნები და გამოცდის მეთოდები

ტკ 7

ტკ 5

18

ენ 1997-2:2007/AC:2010

 91.010.30 

93.020

Eurocode 7 – Geotechnical design – Part 

1:General rules   

ევროკოდი 7 - გეოტექნიკური დაპროექტება 

ნაწილი1: ზოგადი წესები

Eurocode 7 – Geotechnical design – Part 

2:Ground investigation and testing

ევროკოდი 7 - გეოტექნიკური დაპროექტება 

ნაწილი2 : გრუნტის კვლევა და შემოწმება 

17



26 ისო 704:2009
Terminology work – Principles and 

methods

ტერმინოლოგიური სამუშაო - პრინციპები და 

მეთოდები

27 ისო 860:2007
Terminology work – Harmonization of 

concepts and terms

ტერმინოლოგიური სამუშაო - ცნებებისა და 

ტერმინების ჰარმონიზაცია

01.20ტკ  9


