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  اقتصاد موفق است؛ کی دیاستانداردها کل ریمانند سا ز ین ANSI استاندارد
  ایمحصول  کی  ی ابیمصرف کنندگان جهت ارز یرا برا ی راه مناسب  رایز

  دهند تا ی امکان را م نیبه شرکت ها ا استانداردها .دهد ی خدمات ارائه م 
 ی و خارج ی داخل یرا ارائه دهند و در بازارها تیفیو محصوالت باک کاالها

 استاندارد ی مقاله به معرف  نیدر ا نیبنابرا .به طور منصفانه رقابت کنند
ANSI  می استاندارد پرکاربرد پرداخته ا نیا تیو گستره فعال. 

 .دیتا انتها با ما همراه باش نهیزم نیکسب اطالعات در ا یبرا

 

 ANSI موسسه استاندارد 1#

 American National) مخفف ANSI کایآمر ی استاندارد مل موسسه
Standards Institute )االت یا ندهینما است که ی رانتفاع یسازمان غ  کی 

  جادیا به باشد و ی م ی الملل  نیاستاندارد ب یمتحده در سازمان ها
محصوالت   تیفیمختلف، موجب بهبود ک ع یصنا که در یی دستورالعمل ها

 .کند ی شود، کمک م   ی و ارائه خدمات م
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سازمان  اما ستند؛ین یاجبار  ANSI موسسه یکدام از استانداردها چیه
عنوان مثال، اداره   به .رندی پذ ی اغلب آن ها را م یی اجرا ارات یبا اخت یی ها

 Occupational Safety and) مخفف  OSHA ی و بهداشت شغل ی منیا
Health Administration)ی منی، استاندارد ا ANSI Z535-2011  

(R2017) استاندارد نیبا ا مطابق کرد و بیرا تصو ANSI  از  ی بخش
 .شده است شتریب ی من یمقررات ا

  نیمتحده در سازمان ب االت یا ی رسم  ندهینما نیهمچن ANSI موسسه
 کیالکتروتکن ی الملل نیب ونیسیو کم ISO استاندارد ی الملل

(International Electrotechnical Commission) نیا .است  
کمک   ی الملل نیب یاستانداردها ی به توسعه و هماهنگ  زین ISO موسسه در

 .کند ی م
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 ست؟یچ ANSI استاندارد 2#

 

  معتبر یهستند که سازمان ها  یی استانداردها  ANSI یاستانداردها
ANSI  استانداردها به منظور ارائه  نیا .و ارائه کرده اند نیآن ها را تدو

و   ی محصوالت مصرف  دیدر تول ی جهان کسانیمناسب و  من،یا یها ی ژگ یو
از  ی برخ ، ی منیعالئم ا یعنوان مثال برا به .شده اند جادیا گریموارد د 

نگ مورد استفاده  ر ایقالب  یرا برا ییدستورالعمل ها ANSI یاستانداردها
  ی علم قات ی و تحق ات یدستورالعمل ها بر اساس نظر نی ا .دهند ی نشان م 
 .شوند ی ارائه م

 حاصل کند که نانیتواند اطم  ی م ANSI یرو استفاده از استانداردها نیا از
به  طیشرا  ی سازگار هستند و در تمام ی از نظر طراح  ی منیانواع عالئم ا همه
 داوطلبانه هستند و ANSI یاستانداردها اگرچه .عمل خواهند کرد ی درست

استانداردها   نیکردن ا یاجبار  یبرا ی قدرت  چیه ANSI استاندارد موسسه
استانداردها را مورد   نی ا ی خاص  ی سازمان نظارت  ایکه اداره  ی زمان  اما ندارد؛
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به   خاص مربوط ANSI یاستانداردها ی ستیبا کارفرما استفاده قرار دهد،
 .صنعت خود را در سازمان خود اجرا کند

 

 ANSI تیاهم 3#

 

به آن ها نظارت  ی بر توسعه استانداردها و اعتباربخش ANSI که ی صورت در
 که استاندارد د یمحصوالت جد یبه ناچار برا  دکنندگانی تول نداشته باشد،

ANSI مربوط به  یاستاندارد ها از  نشده است، جادیآن ها ا یبرا
 جهیکنند که نت یم  استفاده ستند،یسازگار ن  گریکدیمحصوالت مشابه که با 

مختص  یعدم استفاده از استانداردها رایز را در بر نخواهد داشت؛ ی خوب
 .کاهد ی م  یی محصول نها تی فیمحصول از ک ای صنعت  کیبه 

در نظر گرفته نشده   یمشتر  یازهایاست مشخصات آن بر اساس ن ممکن
 به .مصرف کنندگان دشوار کند یامر استفاده از آن را برا نیهم باشند و
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توان    ی استفاده از استانداردها را م تینمونه از اهم کی عنوان مثال، 
وجود استانداردها هر  بدون .کرد دای مناسب پ یکفش ها شیهنگام آزما

  .کند ی م دیتول ی اوتمتف یکفش، محصول خود را به روش ها دکنندهیتول
 .بزرگ در صنعت کفش خواهد شد ی نظم ی ب کی جادیامر سبب ا نیهم

متر و در   ی سانت  20مارک اندازه  کی کفش در  کی  زیممکن است سا ی عنی
 یاگر موسسه ها نیبنابرا .متر باشد ی سانت  24.5 زیبا همان سا گریمارک د

اندازه کفش    یبرا ی استاندارد جهان کی ANSI استاندارد ریاستاندارد، نظ
 کسانیقرار گرفته اند،  زی سا کیکه در  یی همه کفش ها  اندازه ارائه دهند،
مختلف، از  ع ی را در صنا ی هماهنگ  نیا ANSI یاستانداردها .خواهد بود

 .کرده اند جادی ا ی منیعالئم ا یجمله قالب بند

 

 ANSI یاستانداردها تیدامنه فعال 4#
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دهد   ی را پوشش م  ی و موضوعات مختلف ع ی صنا ANSI ارداستاند موسسه
 :از آن ها عبارتند از ی که برخ

 تال ی جید یها انهینشان دادن کاراکترها در را یبرا یاستاندارد •
 Fortran و   C ،COBOLیا انهیرا ی س یبرنامه نو ی زبان ها استاندارد •
 و مهره ها مانند چی پ یمحبوب و متحد برا یاستانداردها •

ANSI/ASME B1.1 
مانند  یتجار  یآشپزخانه ها یبرا  ANSI-NSF ی الملل نیب استاندارد •

 ره یها و غ  یرستوران ها، سفره خانه ها، غذاخور 
 داغ یاستخرها، آبگرم و وان ها یبرا ANSI/APSP یاستانداردها •
 پمپ ها  یبرا ANSI/HI یاستانداردها •
 محافظ  یها نکیو ع یرانداز یت  یها نکیع یبرا  ANSIاستاندارد •
 ANSI/ASME Y14.1 اندازه کاغذ استاندارد •
 یعکاس ی نورده  ستمیس ی برا یی استانداردها •
 یمن یپرکاربرد در ا یاستانداردها •

مربوط به موسسه   یتوانند تمام استانداردها ی ها و سازمان ها م شرکت
 تمام .کنند یدار یخر ANSI ی نترنت یفروشگاه ا قیرا از طر ANSI استاندارد

به صورت جداگانه  دیخر یبرا ی من ی ا یاستانداردها از جمله استانداردها
 .استاندارد گنجانده شده اند یدر بسته ها زین یار یبس موجود هستند و

 :دارند یدسته کل چند ANSI ی من یا یعنوان مثال، استانداردها به

 ساختمان  •
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 و آسانسور  نردبان •
 برابر سقوط  در •
 زاتیو تجه لباس •
 کار  طیمح سطوح •
 یشغل ی من یو ا بهداشت •
رسان مانند فعال شدن  بیکارگران در مقابل موارد آس ی من یا نی تام •

 (Lockout/Tagout Safety) نیماش ی ناگهان
 یمنی و آموزش ا توسعه •

عنوان  به .استاندارد خاص هستند یتعداد یدسته ها دارا نی از ا کی هر
 ،ینردبان چوب ی منیا ی نردبان شامل استانداردها ی منی مثال، ا

نردبان  یها  هیپا یبرا ی من یو الزامات ا ینردبان فلز  یمن یا یستانداردهاا
 متحرک است.


