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 یتجار  ،ی گوناگون فن یها نهیدر زم یار یبس نیانواع استاندارد شامل قوان
اقدام به ساخت سازه،  دیبخواه اگر .شود ی م لیقب نیاز ا یو موارد 

موجود در   یاستانداردها  ی ست یبا د،یورود به عرصه تجارت کن ایمحصول 
که  ی بود خود را از خطرات  دیصورت قادر خواه نیا در .دیرا بشناس نهیآن زم

  ی ب یاستانداردها  .دیدور نگه دار د،یآ شیشما پ یبرا ندهیممکن است در آ
و   ی ط یمح ستیساخت، ز  ،یمنطقه ا ،ی الملل نیاستاندارد ب رینظ یشمار 

 .در جهان وجود دارند رهیغ

شما را با هر آن چه درباره استانداردها الزم است  میمقاله قصد دار نیا در
 .دی. پس با ما همراه باشمیآشنا کن د،یبدان

 

 با انواع استاندارد هیاول ییآشنا 1#

از انواع  دیاما شا د؛یتاکنون با کلمه استاندارد به وفور برخورد داشته ا قطعا
را   یکار  دیرود که بخواه ی به کار م ی زمان  استاندارد .دیاطالع باش ی آن ب

  در .دیانجام ده نهیشده در آن زم نی تع  یها ی ژگیو و نیمطابق با قوان
و کارکرد هر  دیاس بشن ی صورت الزم است که انواع استاندارد را به خوب نیا
 .دیاز آن ها را بدان کی

 .میده حی شما توض یموجود را برا یاستانداردها ی تمام  میادامه بنا دار در
 .دیکن ی متن ما را همراه  ان یتا پا  دیباره کنجکاو هست نیدر ا اگر
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 ی استاندارد مل 2#

  فهیوظ .شود ی م  نیتع یهر کشور  یاستاندارد به طور جداگانه برا نیا
 تیفیاز ک نانیشده و اطم  دیمحصوالت تول  ی بررس ی سازمان استاندارد مل 

که انواع استاندارد در  یاعتبار  زانیبه م  بسته .مناسب آن هاست تیو کم
  ی هر کدام از آن ها صورت م  یرو یگذار  ارزش مختلف دارند، یکشورها

  اما د؛دارن ی از استانداردها جنبه مل  ی شود برخ ی م  دهیکه د  یطور  به .ردیگ
  یالملل در کشورها و حوزه ها نیآن ها در سطح ب  یارزش باال لیبه دل

 .شوند ی به کار گرفته م زین گرید

شرکت ها و کارخانجات   یبه طور دوره ا ی مرتبط به استاندارد مل  سازمان
 .کند ی م  ی هستند، بازرس تیگوناگون در سطح کشور را که مشغول به فعال

و   سییر  ی ستی موجود با یصورت مشاهده هرگونه تخلف در شرکت ها در



 

3 www.namatek.com 

  رانیا ی مل استاندارد .ارجاع داده شوند یی صاحبان امر آن به مراجع قضا
 .باشد ی استاندارد ها م نی از ا ی کی

 

 ی استاندارد منطقه ا 3#

  یکشورها انیم یقرارداد دیآ یندارد بر م استا نیطور که از نام ا همان
تحت عنوان  یعنوان مثال استاندارد به .منطقه است کیحاضر در 

قاره  یشرکت ها توسط اروپا در جهان وجود دارد که هیاستاندارد اتحاد
 .شود ی م نی اروپا اداره و تع

رود   ی به شمار م یجزو امور مهم در هر حوزه ا یاستانداردساز  ی طور کل به
  قات ی و تحق شات ی انجام آزما ایبر اساس نظر کارشناسان  استانداردها که

 .شوند یم  فی گوناگون تعر

  هیعضو اتحاد یکشورها  انیدر م یبه ذکر است که استاندارد منطقه ا  الزم
 نیعمل به آن ها جزو قوان  گرید  یکشورها در مورد قبول هستند و 

 .شود ی محسوب نم
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 یانواع استاندارد شرکت 4#

 یاعضا انیم نام دارد که ی از انواع استانداردها، استاندارد شرکت گرید  ی کی
  نیچن نی تع لیدل .شود ی م دهیآن برگز یشرکت و توسط روسا کی

  است نیشرکت در چارچوب قوان کی کارکنان  یشرویپ ی برا یی استانداردها
 .کند ی به اهداف شرکت را آسان تر م ی اب یدست که

  دییو تا  ی بررس نهیاز کارشناسان مجرب در زم ی استاندارد شرکت بخش
  یاز کاالها کی از ساخت هر  پس .شده است لیتشک یدیمحصوالت تول

 ی آن ها را به دست بازرسان استاندارد شرکت ی ستیموجود در شرکت با
 .الزم سپرد یها  ی انجام وارس یبرا
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 ی الملل نیاستاندارد ب 5#

از آن   دیاست و تمام کشورها با ی اعتبار جهان ینوع استاندارد دارا نیا
 گرینوع استاندارد نسبت به د نی وسعت ا شیافزا لیدل به .کنند تیتبع

 یها نهیرا در زم یتر  ع ی مورد حوزه وس  نیا شود که  ی انواع آن، گفته م 
که اگر در حوزه   یطور  به .شود  ی گوناگون شامل م  یو رشته ها ی شغل

  تیمشغول فعال لیقب نیاز ا یصنعت، تجارت، واردات و صادرات و موارد
از  یتخط رایز .دیآگاه باش ی الملل نیاز استاندارد ب دیبا د،یهست

 کیالملل، در تمام کشورها به عنوان  نیموجود در حوزه ب یاستانداردها
 .به همراه دارد ی قانون گرد یکه پ دیآ ی به حساب م  یی جرم قضا

 

 انواع استاندارد صنعت  6#

  ینرهایکانت  ی و بررس  ی محصوالت صنعت   دیتول نهیاستاندارد در زم نیا از
 یدر راستا د یبر تول عالوه .شود  ی حوزه استفاده م  ن ی حمل موجود در ا

از امور   کی انجام هر  یها وهیخدمات گوناگون و ش ندها،یفرآ نی تع
 .از انواع استاندارد صنعت کمک گرفت ی ست یبا ی صنعت 
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 استاندارد ساخت 7#

اساس آن ها   بر رود و ی ساخت سازه ها به کار م ینوع استاندارد برا نیا
  یاستانداردها برا نیا .اقدام کرد  ی نسبت به ساخت هر ساختمان  ی ست یبا

از  کیهر  نیبنابرا کشور قابل اجراست؛ کیتمام شهرها و مناطق 
 .روند ی قانون به شمار م کیساخت به عنوان  یاستانداردها

 

 



 

7 www.namatek.com 

 یمنی رد اانواع استاندا 8#

 د،ی آ ی م انیبه م ندهای محصوالت و فرآ  ی من ی که بحث ا ی زمان 
استاندارد  نیا  یبندها .کننده هستند نیتع  نهیزم نی در ا یی استانداردها

مطمئن به   ی روش ها قیاز طر من یمحصوالت ا  دیتول یراه درست را برا
 .شما نشان خواهند داد

 

 ییاستاندارد غذا 9#

شده   نیتع  یی محصوالت غذا  ی منیکه درباره سالمت و ا  ی نیقوان تمام
عنوان مثال تمام  به .ردیگ یقرار م یی است، در حوزه استاندارد غذا

 شود، ی م  دهیگوناگون د  یی پاکت مواد غذا یکه رو یی ها یبرچسب گذار 
 .شده است نی سازمان استاندارد تع توسط

 

 ی طیمح ستی استاندارد ز  10#

  ی جزو انواع استاندارد به حساب م  ستیز طی مربوط به نظارت مح اصول
شناخته شده  ی ط یمح  ستیدسته از استاندارد با نام استاندارد ز نیا .ندیآ

هوا   ی از آلودگ  یر یو جلوگ ستیز طی حفاظت از مح یآن چه برا  هر .است
منع ورود ذرات معلق درون اگزوز خودروها به    رینظ شود، ی در نظر گرفته م 

 .استاندارد خواهد شد نیهوا شامل ا
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 استاندارد حمل و نقل 11#

  یی استانداردها ی ست ی با گرید لیحمل و نقل با خودرو، قطار و وسا نهیزم در
 یساز  منیعنوان مثال در ا به .تدفیافراد به خطر ن تی کرد تا امن تیرا رعا

شده در  بی تصو  یاز استانداردها  یمسافربر  یقطارها یبرا ی لیر ریمس
 .شود ی حوزه حمل و نقل استفاده م 

 

 یانواع استاندارد فن 12#

وضع شده اند که  ی نیمختلف قوان  زات ی قطعات و تجه دیتول یراستا در
از انواع  ی ک یاصول  نیا .به دست آمده اند ی براساس اصول خاص 

  در کند تا ی کمک م  یدر عرصه فناور  نیاستاندارد است که به متخصص
تا  دیتول یرا از ابتدا یو استانداردساز  تیدرست قدم بردارند و امن ریمس

تمام  یبرا یفن یاستانداردها .مدنظر قرار دهند  زات یساخت کامل تجه
 .قابل اجراست زیمربوط به آن ن یها  رساختیو ز یمحصوالت حوزه فناور 
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 استاندارد اطالعات  13#

که   یافراد یدر حوزه تجارت قابل استفاده بوده و برا شتریاستاندارد ب نیا
مهم و   اریکشورها را دارند، بس گرید یدر شرکت ها یگذار  هیقصد سرما

نوع استاندارد تمام اطالعات الزم را درباره   نیواقع ا در .است ی ات یح
  زانیم از دهد تا ی شما قرار م اریمختلف در اخت  یسازمان ها و ارگان ها

 .بکاهد یشما در انجام امور تجار  یخطا

 

  دیکن نیخود را تضم یو تجار   یکار  ندهیکمک انواع استاندارد ها، آ به
  .ندیآ ی تمام امور به حساب م  یشده برا نیتع ینیقوان استانداردها

 .آن ها پرداخته شد انیمقاله به ب  نیدارد که در ا ی انواع مختلف استاندارد
و ساخت  دیو مقررات نسبت به تول  نیطبق قوان دیکه بخواه  ی صورت در

موجود   یاستانداردها ی ست یبا د،یو محصوالت گوناگون اقدام کن زات یتجه
 .دیرا بشناس نهیزم نیدر ا
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 دیشما را تهد  یکار  ندهیکه آ ی شود تا از خطرات  ی به آن ها سبب م عمل
  ی عنوان مثال استاندارد ساخت به شما کمک م  به .دیکند، در امان باش ی م

بنا اقدام   کیسازه نسبت به ساخت  یباال تیکند در چارچوب قانون و امن
وجود  زین ی الملل نیاستاندارد ب ریاز استانداردها نظ  ی برخ نیهمچن .دیکن

 قابل اجرا هستند. یا نهی تمام کشورها و در هر زم توسط دارد که


