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و در چه   ستیچ BS که استاندارد میکن ی بررس میمقاله قصد دار نیدر ا
  ی به عنوان متول  سیانگل یاستانداردها مؤسسه کاربرد دارد؟ یی حوزه ها

در  BS با استاندارد شتریب یی آشنا یبرا .شود ی استاندارد شناخته م  نیا
 .دیادامه با ما همراه باش

 

 ست؟ یچ  BS استاندارد 1#

 

نظر  ریز (British Standards Institute) سیانگل یاستانداردها مؤسسه
مؤسسه نسبت به  نیا .شده است یکشور راه انداز  نیا ی دربار سلطنت

اصطالحات   ،ی خروج  تی فیک ند،یفرآ تیر یمد  د،یتول یانتشار استانداردها 
 نیکه ا دیاست بدان جالب .کند  ی و... در موضوعات مختلف اقدام م

مختلف منتشر   یهزار استاندارد در حوزه ها 30از  شی مؤسسه تاکنون ب
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سازمان ها از جمله   ندگانینما  یمؤسسه با همکار  نیا .کرده است
کاربران و... در   ،یتجار  یانجمن ها ان،ی مشتر داران،ی خر دکنندگان،یتول

 .کند  ی م  تیاستانداردها فعال میتنظ یراستا

 

 BS مؤسسه استاندارد خچهیتار  2#

به  ی که نگاه ستین بد ست،یچ  BS ادامه پاسخ به سوال استاندارد در
بار در سال   نینخست  .میندازیب سیانگل یمؤسسه استانداردها   خچهیتار

تحت نظارت دربار   (John Wolfe-Barry) یجان ولف بر  یالدیم 1901
توان  ی مؤسسه را م نیا .کرد یمؤسسه را راه انداز  نیا سیانگل ی سلطنت

 .به شمار آورد ایاستاندارد در سراسر دن نیمؤسسه تدو  نیبه عنوان نخست

 

  یمؤسسه مربوط به حوزه فوالدساز   نیشده در ا نیاستاندارد تدو  نیاول
مؤسسه   نیا  یاستاندارد از سو نامهیگواه نینخست زین 1903سال  در .بود
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در حوزه   استانداردها نیتدو  ندیفرآ .کرد دایمحصول اختصاص پ کیبه 
  تا .مؤسسه شدت گرفت نیدر ا 1945تا  1914گوناگون حدفاصل سال  یها

  یرو شتریمؤسسه ب نیاستاندارد در ا نی تمرکز تدو 1975قبل از سال 
از  اما .شد ی در صنعت خالصه م ی من ی و ا یانرژ  ،یطیمح  ستی موضوعات ز

 نهیاستانداردها در زم نی به سمت تدو یالدیم 2000سال تا سال  نیا
تا   2000سال  از .مختلف حرکت کرد یها تیبهتر فعال ی و بهره ور  تیر یمد

شده در سطح  نی تدو یاستانداردها  جیمؤسسه بر ترو   نیتمرکز ا زیکنون ن
 .معطوف است ایدن

 

 ست؟یچ  BS موضوعات مختلف استاندارد 3#

به   ی اهنگ  که ستیبد ن ست،یچ BS پاسخ به سوال استاندارد یبرا
  سیانگل یشده در مؤسسه استانداردها  نیمختلف تدو یاستانداردها

  دیاز جمله تول ی مؤسسه در موضوعات مختلف  نیا یاستانداردها .میندازیب
 نی تدو ی منیحفظ سالمت و ا ،یبهره ور  یارتقا ند،یفرآ تیر یمحصول، مد

 .شده اند
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 BS یاستانداردها  نیو پرکاربردتر نیوجود از جمله مهم تر  نیا با
(British Standards) ی کاربرد دارند، م  ایکه در حال حاضر در سطح دن  

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز

 ت ی فیک تیر یمد •
 ست ی ز طیمح تیر یمد •
 کار  طیدر مح ی من یو ا بهداشت •
 و گاز  نفت •
 اطالعات یفناور  تیامن •
 ی ساز  ساختمان •
 یمصرف انرژ  تیر یمد •
 ییمواد غذا  ی منیا •
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 ست؟یچ BS از استاندارد یرویپ یای مزا 4#

در کشور انگلستان   ی استاندارد حت  نیاز ا یرویکه پ میاست اشاره کن الزم
مختلف  یکه شرکت ها و سازمان ها  ی معن  نیا به .است یار یاخت زین

هم  یرو اما .خود ندارند یاستانداردها در حوزه کار  نیا تی رعا یبرا ی الزام 
آن  از را به دنبال دارد که ی مهم یای مزا BS یاستانداردها تیارفته رع
 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز ی جمله م

 استاندارد یاعتبار باال لیسطح اعتماد مصرف کننده به دل شیافزا •
BS 

 به آن  بیاز آس یر یو جلوگ ستیز طی به حفظ مح کمک •
 و سالمت  ی منیاز جمله ا یهمه جانبه اصول کار  تیرعا •
 محصوالت و ارائه خدمات دیدر تول شتریهر چه ب ینوآور  •
 شتر یب یور  بهره •
 ن ی تام رهیزنج تیفیک بهبود •
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 کیاگر  لیدل  نیهم به .برخوردار است ی الملل نیاز اعتبار ب BS استاندارد
در  قطعا ببرد، شیپ BS خود را منطبق با استاندارد یها  تیمجموعه فعال

 .رد ی گ ی قرار م رشیراحت تر مورد پذ ایدن

 

 (KiteMark)  مارک تیک نامهیگواه 5#

مطابق  ی گواه افتیدر زمیکه مکان دیسوال فکر کرده باش نیبه ا دیشا
تحت  یا نامهیمؤسسه گواه ن یا  ی طور کل به ست؟یچ BS استاندارد

خدمات مختلف   ای محصوالت  هیکل .کرده است فیمارک را تعر  تیعنوان ک
  ی ارائه م ایمختلف در سراسر دن یشرکت ها و سازمان ها یز سوکه ا

شده از  فی تعر یدر آزمون ها د یبا نامهیگواه نیا افت یدر یبرا شوند،
آزمون با   نیا چنانچه  .انگلستان شرکت کنند یمؤسسه استانداردها یسو

  ایمارک به آن محصول  تیک نامهی پشت سر گذاشته شود، گواه تی موفق
به صورت  نامهیگواه نی الزم به ذکر است که ا البته .ردی گ ی خدمت تعلق م
مجدد   ی ابیبه ارز  ازیمدت اعتبار آن ن  دیتمد یبرا .شود ی موقت صادر م 

 .است سیانگل یکارشناسان مؤسسه استانداردها  یها از سو تیفعال
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 یبند جمع 

استاندارد در   وجود .ستیچ BS ارد که استاند میکرد یمقاله بررس نیا در
فعاالن آن  نیزبان مشترک ب ی نوع به کند که ی حوزه خاص کمک م  کی

تجارت  یبرا نهیزم جهینت در .دیایگوناگون به وجود ب  ی بخش در کشورها 
و خدمات   ید یتول  محصوالت  شود، ی فراهم م  ی الملل نیبهتر در سطح ب

 ی قرار م  رشیمورد پذ ی مختلف به راحت یشرکت در کشورها کیارائه شده 
کسب و  یدر فضا ی ت یر یو مد ی فن یاز چالش ها  یار یبس جهینت در و رندیگ

مرجع فوق العاده  کیبه عنوان   BS استاندارد .کنند  ی م  دایکار کاهش پ
 رود. ی هدف به شمار م نیتحقق ا یمناسب برا


