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است و   ی الملل نیب یاستاندارد زو،یکه استاندارد ا دیدان ی احتماال م 
است که   ی کننده استاندارد جهان نی تع یکامل از سازمان ها یموعه امج

  ی بنا دارد که هر شرکت زویاستاندارد ا سازمان .قرار دارد سیدر کشور سوئ
موجود کار خود را آغاز  یو استانداردها نیدر سراسر جهان مطابق با قوان

 .داساس به سرانجام برسان نیخود را بر هم یکارها تینها در کند و

 زویا ینکات درباره استانداردساز  ی شما را با برخ میمقاله قصد دار نیا در
متن   انیتا پا نهیزم نی به کسب اطالعات در ا لیصورت تما در .میآشنا کن

 .دیکن ی ما را همراه 

 

 ست؟یچ زوی استاندارد ا 1#

حروف   از سازمان استاندارد موجود در جهان بوده که نیتر  ی اصل  زویا
  دیپد International Organization For Standardization یابتدا

واحد در  یبه استانداردها  ی ابیدست  یدر راستا زویا  سازمان .آمده است
کشورها   نیاز ا ی برخ  زیمنظور ن نی بد .کند ی تالش م ا یدن یتمام کشورها

قرار گرفته  گریکد یسازمان کنار  نیدر ا  زویا ینداردساز به عنوان مجمع استا
 .دهند ی را ارائه م یی شنهادهایهدف پ نیبه ا دنیرس یبرا اند و

  هر شده است که لیتشک ی گوناگون  یها و بخش ها تهیسازمان از کم نیا
مختلف اقدامات الزم را  یقسمت ها یاستانداردساز  یکدام از آن ها برا
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 نیکشور در ا 157از  شیاساس آمار تا به امروز ب بر .دهند ی انجام م
 .سازمان عضو هستند

را برپا کرده است که  یمختلف مراکز   یاستاندارد در کشورها سازمان
سازمان در  نیمرجع ا  ساختمان .روند ی در آن کشور به شمار م  زوی ا ندهینما

  ریز قیهر مرکز را به طور دق یها تیقرار داشته و فعال سیشهر ژنو سوئ
روبه رو شوند،   ی از مرکزها با مشکل کیکه هر  یصورت در .نظر دارد
 .رد ی گ ی سازمان مرجع صورت م قیالزم از طر یها  ی هماهنگ

 

 زو ی دهنده سازمان استاندارد ا لیتشک یاعضا 2#

با مراکز   یشهرت جهان یکه دارا زویون اهمچ  ی طور قطع سازمان  به
در بخش  زویدر ا افراد .باشد زین یار یبس یاعضا یدارا د یاست، با شرفتهیپ

  ی خاص تی کدام از آن ها مسئول هر مختلف مشغول به کار هستند که یها
دارند به طور مداوم   فهیسازمان وظ  نیا یاز اعضا ی برخ .را بر عهده دارند
 .از آن ها سر نزند یی خطا نظارت کنند تا گریبر امور مراکز د

  یها ی در بررس ست،ی ز طیمح  ریگوناگون نظ یدر بخش ها نیهمچن
  اریبس زوینقش سازمان استاندارد ا لیقب نیاز ا یو موارد ی و کم ی فیک

شود،  ی م انیکه درباره مراکز استاندارد ب  ی از نکات جالب ی کی .پررنگ است
معنا که   نی ا به .همان کشور است یاعضا برا تیتابع  یعدم برخوردار 

که   ی حال در  باشد؛ کایدر کشور آمر زوی عضو سازمان ا یممکن است فرد
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در انجام امور سازمان استاندارد  ن یبنابرا .فرد اهل کشور آلمان است نیا
  تی تابع از مراکز مطرح است و ک ی هر  فی وظاتنها به سرانجام رساندن 

سازمان استاندارد  لیدل نیهم به .ستین لیافراد در انتخاب آن ها دخ
مشغول    ،ی ردولت یغ یمربوط به بخش ها یبه عنوان موسسه ا زویا

 .است تیفعال

از  یشود، برخوردار  ی گفته م ی به طور کل زوی سازمان ا یدرباره اعضا آنچه
 .است یکشور  یباال یسمت در رتبه ها

 

 زوی ا یانواع استانداردها 3#

  .دیباش دهیشن زو یا یرا درباره استانداردها ی مختلف  نیتا به حال عناو  دیشا
کنترل و   ت،یر ی مد رینظ یا نهیکه استانداردها در هر زم دیاست بدان بهتر

از انواع  ی برخ میادامه قصد دار در .شوند ی به کار گرفته م  رهیغ
  د،یکنجکاو هست نهیزم نیدر ا اگر .میده حیشما توض یاستانداردها را برا

 .دیبا ما همراه باش

 (ISO 9001) تیف یک تیر یاستاندارد مد 1-3#

 به کند تا ی مختلف کمک م یدر حوزه ها رانینوع استاندارد به مد نیا
 به .ابندیبه اهداف مدنظر خود دست  دنیرس یبرا  یز یبرنامه ر نیبهتر

کاالها و  تیفیک  یارتقا یراه موثر برا یدر جستجو یر ی عنوان مثال اگر مد
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آن   ی به سادگ  زویاز استاندارد ا یر یبهره گ با محصوالت شرکت خود باشد،
 .کند ی م دایرا پ

شرکت ها و   شرفتیو پ یسودآور  شیاستاندارد عالوه بر افزا نیا
 ی م یر یجلوگ دهی عد یمشکالت و ضررها شیدایف، از پکارخانجات مختل

در   شرفتیپ یرساندن به افراد برا یار یدر کنار  تیر یمد  استاندارد .کند
معنا که  نیا به .دهد ی به آن ها نشان م زیحوزه تجارت، راه درست را ن

استفاده از   با  که قصد دارند در جهان مطرح شوند، یی شرکت ها  رانیمد
  ی م  نیکار خود را تضم شرفتیمراحل پ ی استاندارد در تمام  نیا یبندها
 .کنند

مد 2-3#  ISO)  ستی ز   طیمح  تیر یاستاندارد 
14001) 

  طیمرتبط با مح  یها تیفعال ی فیبهبود سطح ک یکه برا  یی ها شرکت
  ستی ز طیمح  تی ریکمک استاندارد مد به مشغول به کار هستند،  ستیز

به   ی ابیدست یکه برا ی کسان اغلب .دارند  ی همواره در راه درست قدم بر م
 شرفتیپ  مدام در تالش هستند و ستیز طیبهتر در حوزه مح یی فردا
  ی مربوط به آن استفاده م یحوزه دارند، از استانداردها نی در ا زین ی انیشا

 .کنند

  دمانن ستی ز طیموجود درباره مح نیقوان ی بخواهد تمام  ی شخص اگر
به او کمک   زویدر مصرف مواد را بشناسد، استاندارد ا یی صرفه جو ی چگونگ
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  ی ست یشود، با ی حوزه انجام م نیکه در ا یی ها تیفعال  ی تمام  .خواهد کرد
شود که  ی موضوع سبب م نیا .باشد زوی نظر سازمان ا ریکامل زبه طور 

روبه   ستیز طی کمتر در مح عات یضا  زانیبا م ی افراد در مدت زمان کوتاه 
 .تر سازند نیریش گرانیرا به کام خود و د ی زندگ  رو شوند و

مختلف همچون  یها نهیکه در زم ی موسسات  ی تمام یاستاندارد برا نیا
نکات  تیکه رعا یطور  به .کارآمد است اریدارند، بس ت ی فعال ی امور صنعت

  ی م  ستیز طی مح  یو مخرب برا  ی اثرات منف  شیدای استاندارد مانع از پ
 .شود

 (IMS) کپارچهی تیر یاستاندارد مد 3-3#

روند انجام  انیم ی و موسسات مختلف تداخل مواقع در شرکت ها ی بعض
و   ی الزم است به طور تخصص طیشرا  نیا در .شود ی م   دهیاستانداردها د

  ندهیبروز مشکالت در آ از تا رندیقرار گ گریکدیاستانداردها در کنار  قیدق
 .شود یر یجلوگ

  ستی ز طیاعم از مح یا نهیکند تا در هر زم ی استاندارد به شما کمک م نیا
  یشروی ها مانع از پ یز یمم تا دیاز استانداردها استفاده کن یبه طور کاربرد

هر شرکت و  یبرا کپارچهی تی ری با نام مد زویا استاندارد .امور نشوند
 .قابل اجراست ی سازمان 
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مح 4-3# بهداشت  ا  ستیز   طیاستاندارد   ی منیو 
(HSE) 

است و   کپارچهی تی ریمکمل استاندارد مد یاستاندارد به نحو نیا
 یافراد تنها در راستا قیطر نیبد .کند ی م  نیآن تع یبرا  ی چارچوب خاص 

بر سر  ی مانع  حرکت خواهند کرد و زویموجود در استاندارد ا نیحفظ قوان
نوع  نی ا تیشرکت ها و موسسه ها ملزم به رعا تمام .نندیب ی راه خود نم

 .استاندارد هستند

 د یگام بردار  یجهان نی در چارچوب قوان شهیهم زو،ی استفاده از استاندارد ا با

 یو صاحبان شرکت ها رانیهمراهان مد  نیاز بهتر ی کی استانداردها
و مقررات   نیقوان  تیکه سخن از رعا ی زمان .ندیآ ی گوناگون به حساب م

نظر داشتن استانداردها  در د،یآ یم انیدر عرصه تجارت به م ی الملل نیب
 .کارآمد است اریبس

مختلف  ی درباره استانداردها  ی مهم حات یتوض انیمقاله به ب نیا در
اهداف خود در حوزه   شبردیپ یافراد برا اغلب .پرداخته شد زوی سازمان ا
  به .ها دارنداز استاندارد یر یبه بهره گ ازین رهیو غ یصنعت ،یامور تجار 

است،   تیمشغول به فعال  ستیز  طیمح نهیکه در زم یعنوان مثال شخص
 .ردیحوزه کمک بگ نیدر ا زویا یهمواره از استانداردها  ی ست یبا

کرده   سیرا تاس  یسطح جهان مراکز  یکشورها ی در تمام  زوی ا سازمان
 .نظر دارد ر یآن ها را ز یها تی تمام فعال میبه طور مستق خود است و
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  ی آگاه ازمندیو صنعت، ن ستیز طی همچون مح یدر هر حوزه ا شرفتیپ
 است. نهیموجود در آن زم یاز استانداردها 


