
 

 

 
 سطوح استاندارد

 
 استاندارد هاي كارخانه اي -

  . اين گونه استاندارد ها توسط خود كارخانه ها و به منظور استفاده در همان واحد تدوين مي شود
، توليدو يا خدمات از چهارچوب و اصول معيني به عنوان مثال هر كارخانه توليدي در كليه فعاليت هاي خود در زمينه طراحي 

 .پيروي مي كند وبراساس اين اصول مي تواند درقالب استاندارد هاي كارخانه اي به كار گرفته شود
بلكه بايد شرايط و عوامل خارجي از قبيل . درتدوين استانداردهاي كارخانه اي تنها بررسي شرايط داخلي كارخانه كافي نيست  

ومنابع تهيه آن ، نوع و چگونگي تهيه تجهيزات و ابزارآالت، بازاريابي و رقابت ، نياز مشتري و امثال آن مورد توجه قرار مواد اوليه 
 . گيرد

 
 : استاندارد هاي شركتي-

از طريق ايجاد يك جامعه يا انجمن . در برخي مواقع كارخانجات و شركت ها يي كه در يك زمينه خاص فعاليت مي كنند
 . د هايي را موسوم به استاندارد هاي شركتي يا جامعه اي تدوين مي كنند تا در امور مربوط مورد استفاده قرار گيرداستاندار

 :از جمله اين استاندارد ها مي توان به استاندارد هاي سازمان هاي مختلف آمريكا اشاره كرد
  جامعه مهندسين خودرو 

 ده سازان آمريكاانجمن دن 

 انجمن گاز آمريكا 

 جامعه جوشكاري آمريكا 

 انجمن دنده سازان آمريكا 

 
    :استاندارد هاي ملي 

استانداردهاي ملي در سطح يك كشور پس از مشورت و هم فكري افراد ذي نفع وعالقمند مانند توليدكنندگان ، مصرف 
ز مصرف كنندگان و توليد كنندگان و به تاييد موسسه استاندارد آن كنندگان ، مراكز علمي و دانشگاهي ، سازمان هاي حمايت ا

استانداردهاي ملي باتوجه به شرايط اقتصادي ، اجتماعي ، .كشور كه مي تواند يك موسسه دولتي يا غير دولتي باشد مي رسد 
 . علمي ، فني  و نظاير آن تدوين مي شوند

 
  
  
 :استاندارد هاي منطقه اي 

ت جغرافيايي ، فرهنگ ، سياست ، شكل توليدومصرف و امثال آن برخي از كشورهارا بر آن داشته تا به صورت عواملي نظير موقعي
 : از جمله اين سازمان ها عبارتند از. مشترك مبادرت به استاندارد هاي منطقه اي نمايند 

 ARSO (Africa Regional Organization for Standardization ) 
 ASMO ( Arab  Organization for Standardization and metrology) 
 CEN ( European Committee for Standardization )                                             
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 :استاندارد هاي بين المللي
كه كشور ها را بيش از امروزه روند رو به رشد صنعت و تجارت ،همچنين تحوالت علمي و اجتماعي در جهان به گونه اي است    

بيش به هم وابسته نموده است و در راستاي اين رشد به منظور هماهنگي و برقراري ارتباط مسلما مشكالت فني بي شماري نيز 
در اين خصوص استاندارد هاي بين المللي براي سهولت ارتباط و رفع مشكالت فني نقش بسيار با اهميتي را .مطرح مي گردد 

 . ايفا مي كنند
باتو جه به تجارت جهاني مطرح  شده الزم به نظر مي رسد همه كشور ها براي استفاده از مواد اوليه يا قطعات و در حالت كلي 

 . تبادل تجاري در جهان از اصول و قوانين بين المللي پيروي كنند 
 International  Organization for Standardization (ISO)                                 
 International  Electro technical  Commission (IEC)                                            
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