
 

 

  

 اصول استاندارد

  اصل اول

استاندارد كردن عمل ساده سازي است كه در نتيجه تالش دسته جمعي و آگاهانه اعضاء جامعه به وجودآمده و مستلزم كاهش 
  .استاندارد كردن باعث رفع پيچيدگي ها ي زايد مي شود . تعداد بسياري از موضوعات است 

  
  اصل دوم

كه بايد با همكاري تمامي افراد ذي عالقه و ذي نفع و بر اساس يك توافق   و اقتصادي استاندارد كردن فعاليتي است اجتمايي
  .صورت مي گيرد   عمومي

  اصل سوم

به خودي خود ارزشي ندارد مگر اين كه به اجرا درايد كه اين امر نياز دارد تا يك برنامه ريزي مناسب توسط   نشر يك استاندارد
  .صورت مي گيرد  عده اي فداكار براي منافع عمومي

  اصل چهارم

  .انتخاب و تثبيت آن چه كه انتخاب شده است . استاندارد كردن ازطريق تهيه يك استاندارد 

  اصل پنجم

فاصله تجديد نظرها نبايد . مورد بازنگري و در صورت لزوم مورد تجديد نظر قرار گيرند   استاندارد ها بايد در فواصل زماني معين
از طرفي استاندارد ها نمي . ين صورت استاندارد به عنوان يك سند قابل اتكا و تثبيت شده قلمداد نمي گردد زياد باشد زيرا در ا

معموال اكثر . زيرا تكنولوژي توليد و خدمات هر روز رو به پيشرفت و تغيير است . تواند به مدت طوالني نيز بدون تغيير بماند 
  .ظر در نظر مي گيرند كشور ها يك دوره پنج ساله را براي تجديد ن

  اصل ششم

. بايد روش هاي آزمون مربوطه نيز تدوين و تشريح شود . زماني كه در يك استاندارد ويژگي هاي يك محصول تشريح مي گردد 
  .و يا بايد به استاندارد هاي ديگري كه اين روش ها در آن نوشته شده ارجا داد 

  

  



 

 

  

  اصل هفتم

البته ضرورت اين امر بستگي به ماهيت استاندارد ، درجه . به دقت مورد توجه قرار گيرد   يلزوم اجراي اجباري استاندارد هاي مل
استاندارد ملي از نظر اجرايي به دو دسته استانداردهاي اجباري . رشد صنعتي ، قوانين و شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه دارد 

  .و تشويقي تقسيم بندي مي شوند

( رد هايي هستند كه در رابطه مستقيم با ايمني و بهداشت ، محيط زيست يا تجارت خارجي استانداردهاي اجباري استاندا
استاندارد تشويقي استاندارد هايي هستند كه توليد كننده . بوده و قانونا از نظر اجرا اجباري اعالم مي شوند ) صادرات و واردات 

  .ايل به اجراي آن دارد و عالقمندي خود داوطلبانه تم  با توجه به توان باالي توليد

 
 


