
 

 

 

 اهداف استاندارد كردن

با توجه به گسترش روز افزون استاندارد و پيشرفت هاي عظيمي كه در زمينه طي سال هاي اخير حاصل شده است بر شمردن 
وابسته به ) استاكو ( در اي خصوص كميته ثابت برسي اصول استاندارد كردن . اهداف استاندارد نياز به بررسي بيشتري دارد

  :المللي استاندارد اهداف اساسي استاندارد كردن را چنين تشريح كرده است شوراي سازمان بين 

  :اهداف استانداردكردن 

   (committee on standardization principal )  (STACO) :اهداف استاندارد براساس نظر كميته استاكو
          )صرفه جويي در مصرف منابع(اقتصاد جامع  - 1      
  حمايت از مصرف كننده - 2      
   حفظ ايمني و بهداشت محيط زيست - 3      
  ايجاد ارتباط بهتر - 4      

  
  )صرفه جويي كلي(اقتصاد جامع - 1

روند توليد پوشاك و شمش ها ( مثال . از برترين جنبه هاي استاندارد مي توان به اصول كاهش انواع و تعويض پذيري اشاره كرد 
  )هاي فلزي در ابعاد مشخص و پروفيل 

در برخي مواقع .تعويض پذيري قطعات از ضايعات كاسته و و سهولت مونتاژ و در نتيجه افزايش توليد را در بر خواهد گرفت 
لزومي ندارد كه اجزاء تشكيل دهنده يك كاالاز هر جهت با نمونه ديگريكسان باشد بلكه كافي است كل فراورده از نظر ابعاد 

  .ويض پذيري را داشته باشد قابليت تع

نكته مهم ديگراين كه استاندارد ها مي توانند به عنوان منابع اطالعاتي بسيار مفيد و پيشرفته در خدمت سازمان ها ، مراكز علمي 
هاي و تحقيقاتي قرارگيرند و از اين رو صرفه جويي هاي بسياري را در مصرف مواد ، انرژي ، انتخاب مواد ، كسب اطالعات ،روش 

  .آزمون ، هزينه هاي گونانون و زمان سبب شوند 

  :حمايت از مصرف كننده-2

با افزايش كيفيت كاال در اثر به كار گيري استانداردها ي مختلف در رابطه با ويژگي ها ، قواعد ساخت و آزمون ميزان بهره وري 
  .كامال كاهش يافته است   استانداردهاوضايعات صنايع با بودن اين . تاحد بسيار زيادي افزايش يافته است 

  ...به ويژه با تدوين استاندارد هاي مديريت سيستم و استاندارد هاي اختصاصي صنايع مختلف ازجمله مواد غذايي و خودرو و 

  :حفظ ايمني و بهداشت و محيط زيست-3
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ي تدوين شده است كه مي توانند از بروز در اين زمينه نيز استاندارد هايي از قبيل استاندارد هاي آيين كار و زيست محيط
  .لحاظ نمايد   و ضرورت توجه به مسايل بهداشتي كشور ها را در تدوين استاندارد ها  حوادث گوناگون جلوگيري

  :ايجاد ارتباط بهتر-4

ندارد در سطح ملي ، در واقع استا. تبادل افكارو ايجاد ارتباط در بين طرفين ذينفع يكي از وظايف اصلي استاندارد ها مي باشد 
و اين امر ميتواند به روش .محسوب مي شود   منطقه اي و يا بين المللي آن به عنوان يك زبان مشترك جهت برقراري ارتباط

كه در ايجاد   هاي مختلف با اراءه يك سري ويژگي ها ، كدها و عاليم ، واژه هاواصطالحات و آيين كار و نظاير آن انجام شود
  .راي طرفين ذي نفع بسيار موثر است ارتباط بهتر ب

  ارد فوايد استاند

  به كارگيري قواعد اصولي در فرايند هاي ساخت -
  كنترل بهتر فرايند ، مواد و نيروي كار -
  جلوگيري از تلفات مواد و انرژي -
  افزايش سرعت توليد -
  كاهش ذخيره سازي در مورد مواد اوليه و محصوالت -
  )صرفه جويي هاي كلي (كاهش انواع  -
  دهي موفقيت در امر فروش و سود -
  )شكايات  عقد قرارداد، سفارش،(سهولت برقراري ارتباط -

  

  :فوايد استاندارد از نظر مصرف كننده  

  )عدم اتالف سرمايه وزمان(اطمينان از كيفيت محصول  -
  قابليت تعويض پذيري -
  سهولت برقراري ارتباط -

  :فوايد استاندارد از نظر متخصصين 

  ... به كارگيري روش ها و مواد پذيرفته شده براي سهولت و تسريع طراحي ، انتخاب و -
  سهولت بهبود و توسعه محصوالت و فرايند ها -
  افزايش اطالعات و دانش فني در رابطه با خواص ، امكانات وكاربرد مواد -
  راهنمايي به منظور تنظيم تحقيقات و برنامه هاي توسعه -
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  :ر تجارت فوايد استاندارد از نظ 

  به حداقل رساندن تاخير ، مكاتبات و مذاكرات ناشي از تعيين مشخصات سفارشات ناقص يا غير دقيق -
وجود اصول عملي و كاربردي براي پذيرش يا مرجوع نمودن كاال و ارزيابي شكايات و اعتراضات مربوط  -

 به قرارداد ها
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