
 

 

  

   جنبه هاي مختلف استاندارد

در راستاي رشد و تكامل دانش بشري جنبه هاي مختلف استاندارد نيز . كليه فعاليت هاي بشري را در بر مي گيرد استانداردها 
   :هدف در اين قسمت آشنايي با جنبه هاي مختلف استاندارد است . گسترش يافته و مي تواند موضوعات مختلفي را شامل شود 

   استاندارد اصطالحات و عاليم -

يكي از نياز هاي اساسي درشناخت يك محصول ، فرايند ، خدمات و يا حتي يك پديده و موضوع علمي آشنايي با واژه ها و 
از اين رو استاندارد كردن واژه ها و اصطالحات نقش بسيار مهمي در . اصطالحات علمي و فني رايج در زمينه مورد نظر مي باشد 

   .به ويژه در سطح بين المللي كه اهميت آن بيشتر احساس مي شود . موضوع و تبادل اطالعات به عهده دارد شناخت 
  

  استاندارد مبنا -
ازمهمترين وظايف استاندارد كردن به ويژه در سطوح بين المللي ايجاد يكنواختي است كه استاندارد هاي مبنا در آن نقش 

حكايت از اين دارد كه اين گونه استاندارد ها پايه و اساس بسياري از فعاليت ها ، محصوالت و  در حقيقت واژه مبنا. اساسي دارند 
  .موضوعات را تشكيل مي دهد 

از جمله اين استاندارد ها مي توان به استاندارد هاي يكا هاي اندازه گيري در سيستم بين المللي يكا ها ، استاندارد كميت هاي 
آنها ، استاندارد اعداد مرجع ، استاندارد عاليم نقشه كشي ، استاندارد حدود رواداري ، استاندارد عاليم  فيزيكي و عاليم و يكا هاي

  .نگارشي و ترسيمي و امثال آن ها اشاره كرد
  

  استاندارد ويژگي ها -
فراورده ، يك ماده و استاندارد ويژگي يا مشخصات، استاندارد هايي هستند كه در آن شرح مختصر يك دسته شرايط كه بايد يك 

نوع ، جنس ، ساخت و تركيب ،   اين شرايط مي تواند خصوصيتي نظير. يا يك فعاليت و خدمت داشته باشد آورده شده است 
  .طيف وسيعي از استاندارد ها از اين نوع هستند . عيار ، شكل ، طرح ، ابعاد و امثال آنها را شامل گردد

  

  استاندارد آزمون -
  .نحوه انجام يك آزمون را تشريح مي كنند  ون استاندارد هايي هستند كهاستاندارد آزم

و معموال حاوي مطالبي از قبيل   به طور كلي بخش وسيعي از استاندارد ها را تشكيل مي دهند  استانداردهاي روش آزمون
  .تجهيزات الزم ، روش كار ، ارزيابي نتايج و نحوه گزارش آزمون مي باشد 

  
  آيين كاراستاندارد  – 

استانداردي است كه در آن نحوه انجام يك عمل بر اساس آخرين پيشرفت هاي علمي و تجارب موفق بشري به صورت منظم 
و مي تواند موضوعات مختلفي از قبيل روش هاي طراحي ، ساخت ، نصب و راه اندازي ، تعمير و . مشخص گرديده است 

   .گيرد نگهداري ، توليد و امثال آن را در بر مي 
  

  استاندارد آزمون -
  .نحوه انجام يك آزمون را تشريح مي كنند  استاندارد آزمون استاندارد هايي هستند كه
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و معموال حاوي مطالبي از قبيل   به طور كلي بخش وسيعي از استاندارد ها را تشكيل مي دهند  استانداردهاي روش آزمون

  .نحوه گزارش آزمون مي باشد تجهيزات الزم ، روش كار ، ارزيابي نتايج و 
  
  
  استاندارد بازرسي و نمونه برداري -

استاندارد هاي بازرسي و نمونه برداري استاندارد هايي هستند كه در آن نحوه نمونه برداري و بازرسي از كاالي توليد شده ، 
  .قطعات و يا محموله هاي بزرگ براي ارزيابي كامال مشخص شده است 

  

  بندياستاندارد طبقه  -
استاندارد طبقه بندي استانداردي است كه در آن مواد ، فراورده ها ، مفاهيم ، روش ها ، كميت ها و امثال آن به منظور افزايش 
شناسايي و درك كلي و همچنين تسهيل درامر عرضه و تقاضا و پژوهش بر حسب مبناي خاصي به انواع مختلف طبقه بندي 

  .شده است 
  
  ياستاندارد درجه بند -

استاندارد درجه بندي استانداردي است كه در آن ماده يا فراورده بر اساس كيفيت و ويژگي هاي آن به اقسام مختلف تقسيم 
  .بندي مي شود 

  
  استاندارد بسته بندي ، حمل و نگهداري -

اما در مواردي . اشاره مي شود   عموما اين گونه استاندارد هابخشي از ويژگي هاي يك كاال بوده و در استاندارد مربوط به آن ها
  .كه بسته بندي يا نگهداري شكل مشخص و صنعتي ندارد مي توان براي حفظ كيفيت از استاندارد بخصوصي پيروي كرد 

  
  استاندارد ايمني -

  .استاندارد هاي ايمني استاندارد هايي هستند كه در رابطه با ايمني كاال ها ، روش ها و افراد تدوين مي شوند 
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