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استاندارد ملی ایران
استانداردهاي بین المللی

استاندارد چیست؟

شاید بارها شنیده اید که این وسـیله اسـتاندارد 

است یا فالن وسـیله اسـتاندارد نبود و اتفاق بدي 

. هیچوقت فکر کرده اید که اســــتاندارد  افتاد

یعنی چه ؟ اســـــتاندارد یعنی نظم و قانون . هر 

کاري که طبق اصــــــــول منظم و مرتب انجام 

شـده باشـد می گویند طبق اســتاندارد اســت و 

مهر اســـتاندارد دریافت می کند. شـــاید نتوان 

تعریف خیلی دقیق و صحیحی از استاندارد ارایه 

کرد، ولی به طور کلی مـی توان این گونه عنوان 

کرد که اســـــــــتاندارد آزمایش ها و مطالعات 

گذشــته براي نتیجه گیري و اســـتفاده در آینده 

است ...

ادامه مطالب در صفحات بعد 
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ادامه ...

استانداردها اما تنها مربوط به کاال نم یشوند، بلکه بســــــیاري از خدمات را نیز 

شامل م یشوند. باید قبول کرد هر کاال و یا هر نوع خدماتی باید در یک چارچوب 

. در  مشـــــخص ارایه شود و این چارچو بها را م یتوان با استاندارد تعریف کرد

دنیاي امروزي تقریباً تمامی کشورها براي خود یک استاندارد ملی دارند.

اســـتاندارد باعث می شــــود که ما با خیال راحت، کاال و خدمات مورد نیاز خود را 

انتخاب کنیم و بدانیم که انتخاب ما مشــــــــــــــکلی براي ما ایجاد نمیکند . اگر 

استاندارد نباشد ، زندگی بســـــــــــیار پر خطر و حادثه آفرین خواهد شد. اجراي 

استانداردها منجمله استانداردهاي ملی ایران به نفع تمام مردم و اقتصـــــــــاد 

کشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و بهداشت 

مصرف کنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینه ها و در نتیجه موجب افزایش 

. به  عبارت دیگر در بیشـتر  درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمتها می شود

کشــــورها سازمانی وجود دارد که بر کیفیت کاالها نظارت م یکند که به نام 

. در برخی موارد بســـیاري پا را فراتر گذاشته و  سازمان استاندارد معروف است

موسســــاتی را ایجاد کرد هاند که کارشان استاندارد است. با این اوصاف تعداد 

استانداردهاي صادر شده مرتب باالتر و باالتر رفت، ب هگون هاي که درحال حاضـر 

بسیاري از حرف ههاي مختلف در دنیا استاندارهاي مخصوص خود را دارند.

 روز 22 مهر روز جهانی استاندارد است
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اولین تشـکیالت موسسـه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  با تصــویب قانون 

اوزان و مقیاسها در سال1304 خورشیدي مطرح شـد. بعدها و در سـال1332 

به واسـطه ضـرورت تعیین ویژگی ها و نظارت بر کیفیت کاالهاي صــادراتی و 

وارداتی، ایجاد یک تشـــکیالتی رسمی مورد توجه قرار گرفت و هســــته اولیه 

تشــکیالت سازمانی موسســـه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در اداره کل 

تجارت وقت شکل گرفت. در سال1339 با تصـــویب قانون تاسیس موسســــه 

استاندارد و تحقیقات صنعتی، موسســـــــــه کار خود را در چارچوب هدف ها و 

مســـئولیت هاي تعیین شده آغاز کرد. موسســــه استاندارد و تحقیقات صنعتی 

ایران در سال1960 به عضویت سازمان بین المللی ایزو درآمد

ISO (International Organization for Standardization) 
فواید استاندارد کردن :

استاندارد کردن داراي فواید متعددي براي تولید کننده و مصـــــــــــــرف کننده 

می باشد، اهم فوایدي که در نتیجه رعایت استاندارد نصــــــــــــــیب تولید کننده 

می گردد عبارتند از:

- کاهش تنوع

- افزایش سطح تولید

- صرفه جویی در مصرف مواد ، انرژي و نیروي انسانی

- تقلیل ضایعات

- بهبود کیفیت فرآورده

- تسهیل در امور انبارداري و حمل و نقل

- گسترش بازرگانی داخلی و خارجی

فوایدي که نصیب مصرف کننده می شود:

- مرغوبیت فرآورده و اطمینان خاطر از دوام ایمنی و کارایی آن

- سهولت در سفارش و استفاده از فرآورده

- پرداخت هزینه کمتر

- دسترسی آسان به قطعات و وسائل قابل تعویض در صورت نیاز

آنچه میخوانید :

- تاریخچه استاندارد

- فواید استانداردسازي
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انواع استاندارد داخلی:

الف: استاندارد اجباري:

طبق قانون مؤسســـــــه می تواند با تصــــــــویب شوراي عالی استاندارد، اجراي 

اســـتاندارد کاالها و آئین کاري را که از نظر ایمنی و یا حفظ ســــالمت عمومی 

ضروري باشد اجباري نماید. در اینصــــورت اعمال هرگونه نظارت مســــتمر در 

اجراي صحیح استاندارد از وظایف مؤسســـــــه است. این نظارت ها شامل نمونه 

برداري، آزمایش، ارشــــــاد و راهنمایی فنی واحدهاي تولیدي و واردکنندگان و 

باالخره توقیف کاالهاي خارج از اســــــتاندارد و تعقیب تولید کنندگان متخلف از 

طریق مراجع قانونی است.

ب:استاندارد تشویقی(غیر اجباري)

در مواردیکه تولیدکنندگان خود به اهمیت و فواید اجراي استاندارد پی می برند 

و آنرا ضابطه اصلی تولید کاالي خود قرار می دهند، مؤسسـه با اعمال نظارت بر 

چنین واحدهایی و کنترل مســـتمر کیفیت فرآورده آنان اجازه می دهد از عالمت 

استاندارد ایران بر روي محصـــوالت خود استفاده نمایند، در این حالت مؤسســـه 

به  منظور تشـویق این قبیل تولیدکنندگان هر گونه حمایت و اقدامات الزم را در 

مورد آنان به عمل می آورد.

عالمت استاندارد ایران از کجا آمده است؟

 14 اکتبر(22 مهر) هرســال، به نام «روزجهانی اســتاندارد» نامگذاري شــده 

است.

شاید اما شناخته شده ترین نشـــــانه استاندارد و روزش، عالمتی باشد که برروي 

محصـوالت ایرانی درج می شود تا مطمئن باشیم آن محصـول، حداقل هاي الزم 

براي قابل اطمینان بودن را دارد.«موسسـه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» نام 

رســمی ارگانی اســت که وظیفه تهیه اســتانداردها را براي کاالهاي گوناگون بر 

. نام انگلیســـــــــی این  عهده دارد و این آرم استاندارد را براي کاالها صادر می کند

Institute of Standard and Industrial Research of  سـازمان به صـورت

  ISIRI  اســـــت که اگر حروف اول این کلمات را کنار هم بگذاریم به عبارتIran 

می رسیم

آنچه میخوانید :

- انواع استاندارد داخلی

- تاریخچه عالمت استاندارد ایران
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. طراح این عالمت، یکی از مشهورترین گرافیست هاي ایرانی است.

مرحوم «مرتضــــــی ممیز» طراح عالمت استاندارد ایران است که این آرم را در سال 

1364 طراحی کرده است.

پدر گرافیک نوین ایران در چهارم شهریور 1315متولد و در سال   1344در رشـته 

. ممیز  نقاشی از دانشــــکده هنرهاي زیباي دانشــــگاه تهران فارغ التحصــــیل شد

تحصــــیالت خود را در   1968میالدي در مدرسه عالی هنرهاي تزئینی پاریس رشته 

طراحی غرفه و ویترین و معماري داخلی ادامه داد و پس از بازگشـــــــــت به ایران به 

. طراحی بســــــیاري از آرم ها و  فعالیت در زمینه تصـــــویرسازي و گرافیک پرداخت

نمادهاي معروف در ایران نتیجه هنر اوست.

خود مرحوم ممیز، داســـــتان طراحی این آرم را این طور تعریف کرده اســــــت: “در 

طراحی نشــــــانه ي استاندارد توانســــــتم از قلمی استفاده کنم که به خوبی حروف 

اختصــــــــاري  ISIRI تبدیل به کلمه ي ایران کند. دوست داشتم کادر فلش مانندي 

اطراف نوشته را ببندد.

کادري که دو زاویه ي آن کامالً تیز و دو زاویه ي دیگر منحنی و نرم باشــــــــــد، تا در 

نهایت خالصه، فلش حداکثر و حداقل را که هدف داوري مؤسســـه در محصـــوالت 

. اما این حد سادگی براي سفارش دهنده کافی نبود؛ با اضافه کردن  است نشان دهد

خطوط بیشتر حالت فلش را نمایان تر کردم”

ممیز در تحلیل این آرم هم این طور نوشته است:

1- آرم اسـتاندارد به صــورت دو فلش رو به باال و رو به پایین اســت و نمایش دهنده ي 

.و اصل مســـــــــئله استاندارد نیز همین مفهوم  مفهوم حداقل و حد اکثر می باشد

است.

2- گذاشـتن خط(نوشـته) در وسـط آرم دقیقا در وســط حداقل و حداکثر نمایش بعد 

دیگري از استاندارد است.

3- چهارگوش بودن ابعاد آرم نمایش توازن و تعادل در امر اسـتاندارد و نیز حد وسـط 

منطقی جهت هر چیز استاندارد می باشد و چهارگوش بودن و تســــــاوي خطوط از 

هر طرف باعث می شود که جهت خاصی نشـــــان داده نشــــــود تا کمک به مفهوم 

استاندارد کند.

4- کاراکتر حروف  ISIRIکه مخفف کلمه انگلیسی استاندارد است به شکلی است 

که وقتی برعکس به آن نگاه می کنیم کلمه فارسی ایران خوانده می شود.

آنچه میخوانید :

- تاریخچه طراحی 

عالمت استاندارد
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International Standard ) ایزو  مخفف سـازمان بین المللی اســتاندارد

 (Organizationاست. موسســـــــه بین المللی استانداردسازي(ایزو) یک 

فدراسیون  بین المللی متشـکل از نهادهاي ملی استاندارد است. تعداد این 

نهادها بیش از 140تاست که هر یک از آن ها متعلق به یک کشـــــــــــــور 

هســـــــــتند. ایزو یک سازمان غیردولتی( NGO) است که در سال1947 

. وظیفه ایزو ارتقاي توســـعه اســـتانداردســـازي و  میالدي تاســیس شـــد

فعالیت هاي مربوط به آن در دنیاست. تمامی این امور براي ایجاد تسـهیالت 

. مجموع  در زمینه صـــادرات و واردات کاالها، فن آوري ها و خدمات اســـت

فعالیت هاي ایزو قراردادهاي بین المللی اسـت که به عنوان اســتانداردهاي 

بین المللی انتشـار پیدا می کند. جالب است بدانید سیسـتم هاي مدیریتی ایزو 

از طریق بیش از 430هزار سازمان در 158کشـــــــــور به اجرا درمی آید. 

حدود 300استاندارد ایزو به صورت عمومی در دسترس هســـتند. به عنوان 

مثال استانداردایزو14001 استانداردي مربوط به مدیریتزیســت محیطی 

است.

آنچه میخوانید :

- تاریخچه ایزو
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نشــان CE ( به انگلیســـی CE MARKING) یک نشـــان اجرایی است که نشـــانگر 

انطباق با استانداردهاي بهداشت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست، براي محصـوالت 

فروخته شده در منطقه اقتصادي اروپا ( EEA ) است. 

( این نشان یک شاخص کیفیت یا یک عالمت صدور گواهینامه نیست )

نشـان  CE همچنین در محصـوالت فروخته شده در خارج از منطقه اقتصــادي اروپا 

که با اسـتانداردهاي EEA تولید شـده اند نیز یافت می شـود. این امر باعث م یشـود 

که نشان CE حتی براي افرادي که با منطقه اقتصادي اروپا آشنا نیسـتند در سراسر 

جهان قابل تشـخیص باشد.از این لحاظ مانند نشـان FCC است که براي انطباق براي 

فروش برخی از وسایل الکترونیکی در ایاالت متحده استفاده م یشود.

نشـــان CE اعالمیه سازنده است که این محصـــول مطابق با استانداردهاي اتحادیه 

اروپا براي بهداشت،ایمنی و حفاظت از محیط زیست است.

 “Conformité Européenne” گاهی اوقات به عنوان مخفف عبارت CE

(فرانسوي عبارت “مطابقت اروپایی”) شخص شد هاست، اما در قوانین مربوطه به این 

صورت تعریف نشـد هاست. مارك CE نشـان م یدهد که این محصــول بدون در نظر 

گرفتن کشـــور مبدأ، م یتواند آزادانه در هر بخشـــی از منطقه اقتصــــادي اروپا به 

فروش برسد.

آنچه میخوانید :

CE نشان

( CE MARKING )

CE نشان استاندارد -

تفاوت بین لوگوي  CE و نشان «صادرات چین»
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مؤسسه استاندارد آلمان

(Deutsches Institut für Normung)  :به آلمانی

به اختصــــــــار دي آي ان (در فارسی محاوره دین)، نام یک سازمان ملی آلمانی 

است که در راستاي استانداردسازي فعالیت دارد و عضـــو سازمان بین المللی 

استانداردسازي از طرف آن کشور است.

این موسســــــــــه استاندارد قدیمی از سال 1917 آغاز به کار کرده است و 

استانداردهاي آن امروزه در سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد و با بیش 

از 30000 عنوان استاندارد تقریبا تمامی جوانب تکنولوژي را در بر میگیرد.
آنچه میخوانید :

- تاریخچه موسسه استاندارد آلمان

مؤسسه استاندارد آلمان
(Deutsches Institut für Normung) 
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ANSI استاندارد

American National Standards Institute

موسســه استاندارد ملی آمریکا ، یک سازمان خصـــوصی غیر انتفاعی است که 

نظارت بر توسعه استاندارد هاي محصــوالت ، خدمات ، سیســتم ها و پرسنل در 

ایاالت متحده را برعهده دارد.این سازمان همچنین اسـتاندارد هاي ایاالت متحده 

آمریکا را با استاندارد هاي بین المللی هماهنگ میکند تا محصــوالت آمریکائی 

در ســـراســـر جهان مورد اســـتفاده قرار گیرد. به عنوان مثال ، این اســـتاندارد 

اطمینان می دهند افـرادي که دوربین دارند ، میتوانند فیلم هایـی را که بـراي آن 

دوربین در سراسر جهان نیاز دارند ، پیدا کنند.  

 ANSIاسـتاندارد هاي اعتبار داده شـده توسـط نمایندگان دیگر ســازمان هاي 

 . استاندارد ، گروه هاي مصــــرف کننده ، شرکت ها و غیره را توسعه می دهد

این استاندارد ها اطمینان حاصل میکنند که ویژگی ها و عملکرد محصــــوالت 

سازگار هستند ، و مردم میتوانند از تعریف و اصطالحات مشابه استفاده کنند .

آنچه میخوانید :

ANSI تاریخچه -

ANSI استاندارد
American National Standards Institute
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گواهینامه بین المللی حالل : 

حالل یک واژه عربی است که به آنچه توسط جوامع مســلمان پذیرفته شده و 

مجاز محســــــوب می شود اشاره دارد. این واژه در سال 1997 به عنوان یک 

استاندارد جهانی مطرح شد و براي تائید سالمت محصـــــــوالت غذایی مورد 

استفاده قرار گرفت.

بر اساس آئین نامه مربوط به آن، نه تنها تولید محصــــــــــوالت باید بر اساس 

قوانین خاص انجام شــود بلکه نگهداري، حمل و نقل و ذخیره ســازي آن ها 

نیز باید قوانین حالل را شامل شوند. الزم به ذکر است که نشان حالل عالوه بر 

اینکه توسط مسلمانان مورد توجه قرار میگیرد، سایر ادیان نیز به آن اهمیت 

داده و این استاندارد را نشانی از سالمت و کیفیت تولیدات می دانند.

رعایت استانداردهاي حالل براي وارد نمودن محصول به کشورهاي اسالمی 

امري ضــروري اســت، لذا حکومت هاي اســـالمی با رعایت اســـتانداردها و 

قوانین الزم، توسعه ي تجارت حالل را فراهم می نمایند.

حوزه هاي محصوالت حالل :

حوزه صنعت حالل به دو بخش محصـوالت و خدمات تقســیم می شود. بخش 

محصـــــــــوالت خود به دو زیربخش مواد غذایی و غیرغذایی که شامل مواد 

آرایشـی و دارویی، چرم و غیره و خدمات شامل بانکداري، توریسـم، رسانه و 

سرگرمی می شود تقسیم می شود.

OIC/SMIIC  اگرچه هم اکنون فقط اســــتاندارد غذاي حالل توســــط

(سازمان همکاري اسالمی/موسســــــــــــــــه استانداردها و اندازه شناسی 

کشـــورهاي اسالمی) در اکتبر 2010 در استانبول ترکیه تدوین شده است، 

ولی این سازمان مبادرت به تهیه پیش نویس سایر استانداردها براي پاسـخ به 

تقاضـــــــاي بازار جهانی در تحقق اســـــــتانداردهاي جهانی حالل و تجارت 

محصوالت حالل کرده است.

آنچه میخوانید :

-معرفی استاندارد حالل و 

فعالیت هاي مرتبط با آن

استاندارد حالل
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TUV

 Technischer Überwachungs- : اتحادیه بازرســــــــــی و پایش فنی ( به آلمانی

 ( Technical Inspection Association : و به انگلیســــــــــــــــــی Verein

سازمانی در کشــــــــور آلمان است. سه حرف به کار برده شده در نام شرکت به 

معناي ایمنی، اطمینان و اعتبار اســت. نظارت این ســـازمان معطوف به بررســـی 

سـالمت کاالهاي صـنعتی ارائه شـده از سـوي شـرکت هاي مختلف می شــود تا 

استاندارد الزم براي سالمت انســـان و محیط زیســـت را تامین کنند. بســـیاري از 

شرکت هاي زیر نظر  TUVمی توانند به عنوان سازمان دهندگان و گســــترش 

دهندگان مقوله انرژي و مفاهیم وابســـــــته آن عمل کنند و راه حل هایی براي 

کاهش مشـکالت زیســت محیطی ارائه دهند. استاندارد  TUVقابلیت انطباق با 

انواع ایزوها را دارد.

 : TUV  گستره نظارتی استاندارد

-سیستم هاي الکتریکی

-سیستم هاي نقاله

-جوشکاري

-لوله هاي انتقال

-بازرسی هاي تجهیزات

-ایمنی

آنچه میخوانید :

-  TUVچیست

(TUV) توف

Technical Inspection Association
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