واحد روابط عمومی چه وظایفی در جهت ترویج فرهنگ استاندارد بر عهده دارد؟
استانداردسازی تالشی عملی و همگاانی اساد در راب بوداکد ی وای و اشاتالی تک اد و یااهی واالاات و رعالاد
مقررات زلسد مح طای و نوالتاات تک اد محیاک ی یاز ن ااز مااتری را بارووردب نماکدب رواالد و رسا دی او را
تأم ن ی د .چ ا ن یاار عم مای یاز هار ناتا وح باا محاسادات دا ا و رعالاد وراشاد ش ای و رشازای هماراب
اسد نمی تکاند چ اتی نات لاا یاار ناامن شره گای محساکم شاکد .میار ی دبی وگااب و وشا ا باز مقاررات و
قکق کد در زم زی استاندارد می تکاناد واامن مطمی ای بارای یااربرد عماکمی و شراگ ار اساتانداردها شادب و باز
الن ترت ب مقک از ی شره ا

اساتاندارد باز ساطا تقاواای دب ی یارهاا و ادمات اساتاندارد شادب ارتقااا لاشتاز و

تمام زم زهای استانداردسازی و انرای استانداردها و امر نمارت و ی ترل را شراگ ر مینمالد.
یااار ترول اای یاااری شره گاای علماای و بساا ار ورل ا و س ااس اسااد یااز در وح نمیتااکاح شقاا بااز هااد
اندلا د بلکز بالد رابهای رس دح بز هد

ا یاز تکسااز ی یااربرد استانداردهاساد ا را ن ات در نمار گرشادا زلارا

تکناز نکاردح باز نکاات ورلا رواح شا ا تی در یاار تاارولم ممکان اساد نت ازی ماکاکس باز دساد دهااد.
اطالعات نامن از یکصا ات استانداردسا ازی در ماکرد محیاکل وشا الی باا مقاررات و اساتانداردهای مرباک باز
ناتا وااروری و اساساای اااادام بااز هاار یااار ترول اای در زم ااز اسااتاندارد اسااد .لکاای از برناماازهای راهدااردی
ساازماح اساتاندارد تکسااز و تارولم اساتاندارد اساد یاز از طرلا برگاتاری سام ارها و همالیهاای مارتد باا
اسااتاندارد سااا د شاا لت و ت ااتر ان م ااان اسااتاندارد برگااتاری وزمالاااگابهای اسااتاندارد دا لاای وارداتاای و
صادراتی و ضکر در نمالااگاب اارنی تکساازی ارتداا باا تماامی گروبهاای یینوان از نملاز میار ی دگاح
تک دی دگاح دو د دانااگابها و بخای ادماتی و بازرگاانی مالاد از نامااز مسایک ن ی تارل ی و اد ناار
ا داااااار در نرالاااااد و اعاااااالم یا هاااااای شاااااااد ی و اااااد دا لااااای و وارداتااااای اساااااد.

سازمان  ISOچیست؟
ساااازماح نواااانی اساااتاندارد ISO:ساااازماح نواااانی بااارای استانداردساااازی

International

Organization for Standardizationمکسااکم بااز ) (ISOدر سااال  ۶۴۹۱بااا هااد تسااو
تدادل یا ها و دمات در سطا نوانی بز وس لز تدولن استانداردهای نوانی ال اد شد.
 ISOلا ساازماح ی ردو تای اساد یاز مقار اصالی اح در شاور «ژناک» یااکر «ساکی
سازماح تدولن و م تاری دب استانداردهای نوانی محسکم میگردد.

» میباشاد بترگتارلن

الن سازماح مریب از سازماحهای استاندارد ملی  ۶۱۶یااکر نوااح اساد یاز هار لاا وو واز نمال ادگی یااکر
ااکد را بااز عواادب دارنااد .الاان اعضااا بااز  ۳گااروب Member bodyاعضااای اصاالی

Subscriber

 memberامضای دب و  Correspondent memberناور تقس ت می شکند.
تاداد اعضای اصلی  ۶۰۱یاکر تاداد اعضای امضا ی دب  ۶۶یاکر و تاداد اعضای ناور  ۹۳یاکر اسد.
تاادولن اسااتانداردها تکساا یم تاازهای ش اای)Technical Committee (TCصااکرت میگ اارد و هاار
یم تاز مریااب از نمال ادگانی از یاااکرهای مختلا بااکدب یواادارای ا ر ی میباشااد و هار یم تااز دارای لااا
رل

اسد یاز از م ااح یااکرهای عضاک انتخاام می شاکند .تیاکلب هار اساتاندارد بار لحاداا  ۱۵۷اعضاا باز

تیکلب میرسد.
از ون ا یز سرواژب سازماح نوانی اساتاندارد در زباحهاای مختلا متوااوت اساد بارای مراال در زبااح انگل سای
IOSو در زبااح شرانسااز OINمی شااد بااز م مااکر لکساااح یااردح نااام وح در سراساار نواااح الاان سااازماح بااز
نام  ISOکاندب میشکد.
معنی  ISOچیست؟
ناام ISOاز یلماز لکنااانی ی تا ن ISOSبااز ما ای هت شااکلک لکسااح گرشتااز شادب یااز یلمازی ماااادل وح در
شارسی «الستار» اسد.
سازماح ملی استاندارد الراح لکای از اعضاای اصالی و اادلمی ISOاساد یاز از ساال  ۶۴۱۰در ساازماح نواانی
استاندارد عضکلد داشتز اسد.

استانداردهای ایزو بر چند قسم هستند؟
استانداردISO 9000
در ساال  ۶۴۹۱یم تاز ش ای  ۶۱۱ساازماح با ن ا مللای اساتاندارد ) ۶۱۱ (ISO/TCساری اساتانداردهای الاتو
 ۴۰۰۰را بز نوان اح ارایز نماکد .هاد از تادولن الان ساری اساتاندارد باز وناکد ووردح ا گاکیی ب ن ا مللای بارای
پ ادب سازی و استقرار س ستتهای مدلرلد و تضام ن ی و اد باکدب یاز ماکرد اساتقدال شاراواح در ساطا دن اا اارار
گرشد.

سری استانداردهای الاتو  ۴۰۰۰در ساال  ۶۴۴۹و  ۰۰۰۰باا نگارف شرول ادگرا و نوادل از نماکدح بوداکد مساتمر در
س ستت مدلرلد ی و د سازماح از طرل اصالح شرول دها مکرد ولرالی ارار گرشد.
در واان استاندارد التو  ۴۰۰۰باز لاا محیاکل ااد دادب نمی شاکد بلکاز شرول اد تک اد یاا لاا ادمات را در
لا وا د ت اری مکرد ارزلابی ارار میدهد.

مزایای به کارگیری استاندارد ایزو ۰۹۹۹
ا بررسی م دد شاا د های سازماح بر اساس اهدا سازماح و رشن یاستیها
ا شواش د شرول دها و شا ص ها در سازماح
ا نلکگ ری از دوبارب یاری ها بز واسطز تارل شاا توای برنامز رلتی شدب و س ستمات ا
ا یاهی هتل ز ها
ا ال اد اطم اح و اعتماد در دروح سازماح
ا ال اد اطم اح و اعتماد دروح سازماح یماتری
ا اشتالی تکاح راابد در عرصز ب ن ا مل
اا دام ازی یااربرد الان اساتاندارد در یل از سااازمانوای تک ادی ادماتی و پ وهاای و ومکزشای و ی ار یاااربرد
دارد.

استانداردISO 14000
اساتانداردهای ااانکادب  ISO 14000شااام اساتانداردهای ب ا ن ا ملای در رابطااز باا س سااتتهای زلسااد
مح طی اسد .الن استانداردها در سال  ۶۴۴۱م الدی تکس یم تز ش ی  ۰۰۱سازماح التو بکنکد ومدند.
لا س ستت مدلرلد زلسد مح طی می تکاند بز ع کاح بخای از س ستتهای نامن مدلرلد بز سام ولد.

الن س ستت شاام ساا تار ساازمانی شاا دهاای طرحرلاتی تارلا مساکو دها تا ا ن روفهاا و شرال ادها و
همچ ا ن در ا ت ااارگ ری م ااابن زم باارای تو ااز اناارا بااازنگری و و ا

اا مااای زلساادمح طی سااازماح

اسد.
الن استاندارد مسا ز اصلی شرول د تک د و بز عدارتی پاد پردب عروز لا یا اسد نز کد یا .
در واان الان گکاه اماز باز وا ادی اعطاا می شاکد یاز در درازمادت برنامازهای عملای بارای یماا باز پاای تب
ماناااااادح مح زلسااااااد داشااااااتز باشااااااد و ونوااااااا را بااااااز درسااااااتی اناااااارا ی ااااااد.

مزایای به کارگیری استاندارد ایزو ۰۰۹۹۹
ا ال اد س ستموای مدلرلد زلسد مح طی یز م ر بز واود ب اتر از مح زلسد می شکد.
ا بز داا رسان دح مکانن ی ر تارشز ای ت ااری و تساو

ت اارت با ن ا ملا باا تکناز باز بواا دادح ب ااتر باز

مح زلسد در سازماحها
ا ن لب ماترلاح ب اتر و اشتالی سوت بازار در سطا ب ن ا مللی
ا اشتالی رعالد مقررات و اکان ن مربک بز مح زلسد
ا استوادب بو ز از م ابن طد ای
ا تسو

ت ارت ب ن ا مل

ا ال اد ارزف اشتودب ب اتر برای سازماح
ا ا دام ااز یاااربرد الاان اسااتاندارد باارای یل ااز ص ا الن و سااازماحهای مختل ا تک اادی و اادماتی یاااربرد دارد.

استانداردOHSAS 18001
ساری ارزلاابی الم ای بوداشاد شا لی (Occupational Health & Safety Assessment
) Seriesاستانداردی ااب امت ازب دی و ا ذ گکاه امز اسد.

در سااال  ۶۴۴۹یم تااز ای متاااک از مکسسااز اسااتاندارد برلتان ااا شااریتوای اصاالی گ اکاهی ده اادب انگلسااتاح و
سالر سازمانوای ب نا مللی استاندارد تاک

شد یز هد وح تو ز و تدولن استانداردی وا د بکد.

 OHSAS 18001در پاسخ بز ن ااز ساازمانوا باز لاا اساتاندارد س ساتت مادلرلد الم ای و بوداشاد شا لی
یااز بکس ا لز وح بتکان ااد س سااتت ماادلرلد ااکد را در زم اازهای بوداشااتی و الم اای ارزلااابی ی ااد تاادولن شاادب
اسد.
سااا تار اسااتاندارد  OHSAS 18001سااازگار بااا اسااتانداردهای الااتو  ۴۰۰۰و الااتو  ۶۹۰۰۰اسااد تااا
سااازماحها بتکان ااد بااز را تاای س سااتتهای ماادلرلد ی و ااد محاا زلسااد و بوداشااد شاا لی و الم اای را بااا
لکدلگر ادیام و س ستت مدلرلتی لکپارچزای را ال اد نمال د.
لا س ستت مدلرلد الم ی و بوداشاد شا لی ساازماح را در ش اساالی اذ و لاا باز اداا رسااندح طارات
مارتد بااا بوداشاد و الم اای یاری ااح ااکلی و سااالر طر هاای یل واان یاز در مااارر وح اارار دارنااد لاااری
میی د.

مزایای به کار گیری استانداردOHSAS 18001
ا توکری طر ح رلتی شدب و مست د در ارتدا با بوداشد و الم ی ش لی
ا سا تاری م اسب برای مدلرلد بوداشد و الم ی ش لی
ا ال اد مح

یاری المنتر و سا تتر

ا اشتالی وگاهی و دانی در یکد مدلرلد الم ی و بوداشد ش لی
ا یاهی رلسا کادث رولدادها و… .
ااااا دام ااااز یاااااربرد الاااان اسااااتاندارد در یل ااااز سااااازماحهای تک اااادی و اااادماتی یاااااربرد دارد.

استانداردISO 22000

الم ی یذا وابستز بز بروز مخااطرات ب مااریزالی یاذالی در ه گاام میار میباشاد .ی تارل یااشی و م اساب در
طااکل زن اارب یااذالی امااری وااروری ب ماار میرسااد چاارا یااز در هرمر لااز از زن اارب یااذالی ممکاان اسااد
مخاطرا ت الم ی یاذا ر دهاد .اذا رسا دح باز الم ای یاذا بالساتی باا تاالف هماز گ ار طرشواای زن ارب یاذا
صکرت پذلرد.
بکارگ ری الن استاندارد باز ساازمانوالی یاز در ردبهاای مختلا زن ارب یاذالی اارار دارناد یماا میی اد یاز
بتکان د مخاطرات مکنکد در س ستت کد را ش اسالی و ی ترل نمال د.
الن استاندارد م مکعز تری دای ماکیری را نواد یاکل اطم ااح از الم ای یاذا در طاکل زن ارب یاذالی ال ااد
می نمالاد یاز ع اصار یل اادی ونواا شاام ارتدااا متقابا

س ساتت مادلرلد برناماازهای پ اا وادی و اصاکل

HACCPمیباشد.
دام ز یاربرد یل از ساازمانوا در محادودب زن ارب یاذالی شاام تک د ی ادگاح ماکاد او از در یار انازهای تک اد
مااکاد یااذالی و ااکرا دام عکام ا درگ اار بااا م ا و نق ا و اندااارف شروشااگابهای ااردب شروشاای و تااام ن
ی اادگاح اادمات ماارتد بااا یااذا نم ر اادمات بسااتزب دی و … میتکان ااد از الاان اسااتاندارد بواارب نکل ااد.

استانداردISO /IEC 17020
لکای از اس ا تانداردهای تخییای اسااد یااز بارای ما ارهااای عماکمی باارای شاا ااد اناکاه مختل ا سااازمانوای
بازرسی ی دب می باشد .هاد از الان اساتاندارد مااخص یاردح ما ارهاای عماکمی ساازماحهای بازرسای ی ادب
ب طر  ,اطن نمر از بخی مکرد بازرسی ,میباشد.
الن استاندارد همچ ن ما ارهای اساتقالل را ن ات مااخص مای نمالاد .الان اساتاندارد بارای اساتوادب ساازمانوای
بازرسی ی دب و مرانان تال اد صاال د و ن ات ساالر ساازماحهای مارتد باا ش اساالی صاال د ساازماح هاای
بازرسی ی دب در نمر گرشتز شدب اسد.
دام اااز یااااربرد الااان اساااتاندارد بااارای یل اااز شااارید هاااا و مکسساااات بازرسااای یااااربرد دارد.

استانداردISO /IEC 17025
روند تخییی شدح شاا دهاای ساازماحها مکسساات و ساازماحهای تادولن ی ادب اساتاندارد را بار وح مایدارد
تا ن ازم دیهای اصی را نود یکل اطم اح از ی و د دمات الن نکه سازماحها تدولن نمال د.

عاالوب باار اسااتاندارد الاتو  ۴۰۰۰یااز ا تامااات عمااکم ی س ساتت ماادلرلد ی و ااد را بارای یل ااز سااازمانوا ب اااح
می نمالد در ص الن مختل اساتانداردهالی م تاار می شاکد یاز ا تاماات اصای را بارای وح تارلا مینمالاد یاز
الن ا تامات بز صکرت مکم – نالگتلن ا تامات عمکمی س ستت مدلرلد ی و د سازماح را شک میدهد.
الن استاندارد تخییی برای تارلا س ستت مدلرلد ی و د وزمالاگاهوا تدولن شدب اسد.
باز ب اااح دلگار الاان اسااتاندارد بارای یل ااز وزمالاااگابهای ارالاز ده اادب اادمات انادازبگ ری تسااد وزمااکح و
یا دراس کح یوزمالاگاب های صا اتی بادوح تکناز باز تااداد پرسا لاا گساتردگی محادودب شاا تواای وح اابا
یاربرد میباشد.
استانداردISO/TS 16949
با ونکد ونکز استانداردهای سری التو  ۴۰۰۰باز د ا ماه اد مساتق

اکد بارای بسا اری از نوادهاا باز ع اکاح

پالز و اساس سا د س ستت مدلرلد ی و اد اارار گرشتاز اماا بر ای از کزبهاای ااتیاادی باز یاکد مان اد
ص الن کدرو یز عالاز ب اتری بز بر ووردب شدح کاساتزهای ی وای اکد دارناد ااادام باز تادولن ا تاماات ولا ب
کد نمکدب اند و انرای الن کاستزها را برای تام نی دگاح کد ا تام نمکدباند.
از ون ا یز تاداد الن ا تامات سدب باروز مااکالتی در یاکد ارزلاابی مکارر کاساتزهای متوااوت بارای اطااز
سازاح طر ارارداد ,کدروسازاح مختل شدب اسد .بررسایها بارای ا الان مااک م ار باز تااک گاروب
یاری ب ن ا مللی ص اد اکدرو گردلاد یاز الان گاروب یااری باا همکااری یم تاز ش ای  ۶۱۱ساازماح ب نا مللای
استاندارد اادام بز لکپارچز سازی ا تامات کدروسازاح نواح نمکد.
ما ی الن تالف انتاار ماخیز ش ی الاتو گردلاد .در تادولن الان ماخیاز ش ای مرانان یلا باز یاار گرشتاز
شدب اسد:
ا سری استانداردهای ب ن ا مللی مدلرلد ی و د
ا نمام امز های مرنن کدروسازاح ومرلکالی
ا نمام امز های مرنن کدروسازاح التا الی
ا نمام امز های مرنن کدروسازاح شرانسکی
ا نمام امز های مرنن کدروسازاح و مانی

استانداردHACCP
م مکعز ا تامات مربک بز س ستت مادلرلد بوداشاد ماکاد یاذالی اساد یاز باز ما ای ت تلاز و تحل ا
نقا ی ترل بحرانی میباشد یز بارای او ا ن باار در ساال  ۶۴۱۶در ی واران
شد .سپ

طار و

ملای واواد ماکاد یاذالی مطارح

در ساال  ۶۴۱۳ساازماح شضاا ناکردی ومرلکاا یناساا باا همکااری شارید پ لسادکری الان س ساتت را

برای اطم اح از سالمد مکاد یذالی شضا نکردی انرا یردند.
الن س ستت در سال  ۶۴۹۵بز اطاله عمکم رس د و در سال  ۶۴۴۳تکس یم س کح یدی

پذلرشتز شد.

در ساال  ۶۳۱۱مکسساز اساتاندارد و تحق قاات صا اتی الاراح ولا ن یاار اساتواد ب از ونارا تحاد ع اکاح اساتاندارد
ملای  ۹۵۵۱م تااار یارد .اارو یلمااات الان س سااتت بااا هاد المن سااازی شرول اادهای تک اد مااکاد یااذالی و
پ اااگ ری از بااروز ااکادث ناشاای از ماااکالت بوداشااتی مااکاد یااذالی در سااازمانوا مسااتقر میشااکد.

مزایای به کارگیری استاندارد:
استقرار الن س ستت در سازما ح با تکنز انارای مرا ا ی تارل م اساب و ماکیر در طاکل شرول ادهای پاذلرف ماکاد
او ز تک د محیکل اندارف و نگوداری و ارساال محیاکل باز ساازماح اطم ااح میدهاد یاز باا اداا هتل از
مطمین ترلن ی تر وا را ان ام میدهد و می تکاح بز متالای زلر اشارب یرد:
ا ال اد اطم اح در میر ی دگاح محیک ت
ا رید بز سمد تک د بدوح نقص
ا ا پ اااگ ری از مخاااطرات ش ا م الی م کروباای و ش تلکاای یااز ممکاان اسااد در شرووردبهااای یااذالی مکنااب
سارت رساندح بز ماتری و یاهی اعتدار سازماح شکد.
ا سازگاری با سالر س ستموای مدلرلد ی و د
یل ز سازمانوای تک دی و دماتی یاز در زن ارب تاام ن ماکاد یاذالی نامااز نقای الواا میی اد مان اد م تمان
های یاد و ص اد تک د ی دگاح مکاد یاذالی تکزلن ی ادگاح ماکاد یاذالی سارد انز هاا و… .مای تکان اد باا
اسااتوادب از الاان اصااکل نساادد بااز تضاام ن سااالمد محیااک ت یااذالی ااکد اطم اااح زم را یسااب نمال ااد.

استاندارد  IMSوHSE

لا س ستت مدلرلد سازماح لاشتز چارچکبی ال اد می ی اد یاز در اا اب وح اشاراد می تکان اد باز طاکر ما مت بارای
سازماح یار ی د و در مقاب درومد مطلکم با روف یارومد و مکیر بدسد ب اورند.
بز عدارت دلگر س ستت مدلرلد روشای اساد یاز ماا می اکاه ت یارهاا ان اام شاکند .س ساتت مادلرلد میتکاناد
در زم از های گکنااگکنی همچااکح ی و اد بوداشااد و الم ای و مح ا زلساد ماادنمر اارار گ اارد .بطاکر طد ااای
مریت تکنز و تأی د هر لا از انتاا س ستت با دلگری تواوت دارد.
بز ع کاح مرال س ستت مادلرلد ی و اد بار ن ازهاای مااتری تأی اد دارد در اا ی یاز س ساتت مادلرلد محا
زلسد ن ازهای ط ا گساتردبای از طر هاای یل وان و تقاواای رو باز رشاد نامااز نسادد باز واواد محا
زلسااد را ب اااح می ی ااد و س سااتت ماادلرلد الم اای و بوداشااد شاا لی یااانکح تکنااز ااکد را باار و ا الم اای
سرمالزها و بوداشد ش لی ن روی انسانی در سازماح ارار میدهد.

