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متشکل  استاندارد المللی تعیین شود، مؤسسه بین شناخته میISO ایزو که معموالً به نام  المللی استانداردسازی سازمان بین

در سطح وسیع به وضع استانداردهای کلی و جزئی  غیردولتی این سازمان. از نمایندگان موسسات استانداردسازی ملی است

با ارتباطات قوی با  کنسرسیوم یک در عمل ایزو به صورت. پردازد کردن استانداردهای متفاوت جهانی می برای هماهنگ

 سویس ژنو مرکز ایزو در. نماید این مؤسسه انواع استانداردهای تجاری و صنعتی جهانی را تعیین می. کند ها فعالیت می دولت

 .قرار دارد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/NGO
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%B3
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 این سازمان به ترویج جهانی استانداردهای. است غاز کردهآ ۷۴۹۱ بیست و سوم فوریه ایزو کار رسمی خود را از تاریخ 

  .ا مبادالت صنایع و فنون مختلف را در یک راستا هماهنگ کندپردازد ت می صنعتی و اقتصادی

دلیل این که استانداردهای این مؤسسه تبدیل به  است، به سازمان غیردولتی المللی استانداردسازی، باآنکه یک سازمان بین

کشور در این سازمان به عضویت  ۷۶۹امروزه نزدیک به . قدرتمندتر است های غیردولتی سازمان گردد از بیشتر قوانین می

  .نیز یکی از آنهاست ایران اند که درآمده

 نام و اختصار

المللی  الفبای آوانگاری بین:راهنما شود تلفظ می ISO و فرانسوی، شامل حروف انگلیسی ان در دو زبان،لوگوهای سازم

 .گردد است و معموالً با این حروف به آن اشاره می انگلیسی

به  ἴσος isos یونانی نام این مؤسسه از کلمه. یک از این دو زبان نیست اختصار نام کامل آن در هیچ با این وجود این حروف 

 . است معنای برابری گرفته شده

یکسان  های مختلف با یکدیگر سازمان متوجه گشت که حروف مخفف این سازمان در زبان با توجه به اینکه مؤسس این

دهنده هدف این سازمان یعنی برابری و  این مطلب نشان را به عنوان نام سازمان انتخاب نمود و خود ISO نیست

  .هاست استانداردسازی فرهنگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B3_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7:%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7:%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7:%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
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خورشیدی  ۷۰۳۹ها در سال  با تصویب قانون اوزان و مقیاس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اولین تشکیالت

صادراتی و وارداتی، ایجاد  ها و نظارت بر کیفیت کاالهای گیبه لحاظ ضرورت تعیین ویژ ۷۰۰۱در سال  بعدها. شود مطرح می

به  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تشکیالت سازمانی مؤسسه تشکیالتی رسمی مورد توجه قرار گرفت و هسته اولیه

و تحقیقات  مؤسسه استاندارد با تصویب قانون تأسیس ۷۰۰۴در سال . گیرد تجارت وقت شکل می اداره کل ای در صورت اداره

سازمان  کند و در همان سال به عضویت های تعیین شده آغاز می ها و مسئولیت صنعتی، مؤسسه کار خود را در چارچوب هدف

  .درآمد ISO استاندارد المللی بین

را به جهانیان  ISO 9000 استاندارد سری (ISO/TC 176) المللی استاندارد سازمان بین ۷۱۶کمیته فنی  ۷۴۹۱در سال 

های  سیستم سازی و استقرار المللی برای پیاده استاندارد، به وجود آوردن الگویی بین هدف از تدوین این سری از. ارائه نمود

به منظور ثبات  مدیریت کیفیت های سیستم .بود که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت تضمین کیفیت مدیریت و

  .شود سازی می سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصالح فرایندها در سازمان پیاده

و  ۷۴۱۹های  تدوین گردید و سپس در سال BS 5750 با توجه به استاندارد ۷۴۱۹سال در  ۴۳۳۷نسخه اولیه استاندارد ایزو 

 .گرفت مورد تجدید نظر قرار ۷۴۴۹

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA
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رویکرد فرایندی و خالصه کردن  ۱۳۳۹ انجام گرفت و در سال ۱۳۳۳در سال  ۴۳۳۷تغییرات اصلی در نسخه سوم ایزو  

 ۱۳۷۲ویرایش پنجم این استاندارد در سپتامبر سال . شد یاستاندارد محسوب م ترین تغییرات این مستندات جزء عمده

 . منتشر گردید

های نوین مدیریتی از جمله نگاه به  عالوه برآن نظریه دیدگاه فرایند گرا همچنان مورد تأکید است و ۱۳۷۲در ویرایش سال 

 است به آن اضافه شده مدریت دانش و مدیریت ریسک و رویکردهای جدید از جمله سیستم باز سازمان به عنوان یک

  :است گانه شکل گرفته ۹استاندارد مدیریت کیفیت با تکیه بر اصول 

 Customer Focus مشتری محوری یا تمرکز بر مشتری .۷

 Leader ship رهبری .۱

 Involvement of people مشارکت پرسنل .۰

 Process Approach رویکرد فرایندی .۹

 System approach to management رویکرد سیستمی به مدیریت .۲

 Continual Improvement بهبود مستمر .۶

 Factual approach to decision making گیری بر مبنای واقعیت یمتصم .۱

 Mutually beneficial supplier relationships روابط سودمند با تأمین کنندگان .۹

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
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دهد  نشان می ISO 9001 گواهی نامه. قابل اجراست ها برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن ۴۳۳۷استاندارد ایزو 

اجرای خوب  یک سیستم با طراحی و. است کیفیتی منطبق برخاست و نیاز مشتری مستقر کرده ن سیستم مدیریتکه سازما

  :دارای فواید ذیل است

  هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت .

  کنترل بهتر فرایندها .

  وری افزایش بهره .

هر فرایند، کنترل  بهبود مستمر ارچوبی برایها و بهبود اطمینان از محصول ایجاد چه ها، ضایعات، مرجوعی کاهش هزینه .

  بهتر فرایندها

 فهرست استانداردهای ایزو

 

 چند نمونه از استانداردهای ایزو را به عنوان مثال ذکر می نمایم

 ها در فشار و موانع عبور هوا مربوط به جوشکاری و قالویز لوله ۱ایزو 

 اند وابسته بلغاری و روسی های این کاراکترها به زبان Cyrillic ترجمه کاراکترهای -مربوط به اطالعات و اسناد  ۴ایزو 

 کاراکتر Non-Slavic و Roman  ،Slavic به

 صوت شناسی مربوط به ۷۶ایزو 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 مربوط به استاندارهای کمی و مقداری ۰۷ایزو 

 قالویز و پیچ مربوط به استاندارهای متریک ۶۹-۷ایزو 

 Fletcher های استاندارد کاغذ همانند کاغدارهای بلندی صدا براساس منحنی مربوط به اندازه ۱۷۶ایزو 

 مربوط به استاندارهای بلندی صدا براساس همگنی شدت صدا ۱۱۶:۱۳۳۰ایزو 

 ها بر اساس طراحی، تحمل فشار و ابعاد مربوط به استاندارهای جوشکاری و مفصل بندی لوله ۱۱۹-۷ایزو 

  (Roman)به رومن عربی ترجمه کاراکترهای -مربوط به اطالعات و اسناد  ۱۰۰:۷۴۹۹ایزو 

 ترجمه کاراکترهای عربی به رومن -مربوط به اطالعات و اسناد  ۱۰۰:۷۴۴۰ ۱ایزو 

  به رومن عبری ترجمه کاراکترهای -مربوط به اطالعات و اسناد  ۱۲۴:۷۴۹۹ایزو 

 ترجمه کاراکترهای عبری به رومن -مربوط به اطالعات و اسناد  ۱۲۴:۷۴۴۹-۱ایزو 

 ای و متریک پیچ و مهره مربوط به استاندارهای اندازه ۱۶۱ایزو 

 تراکتورها مربوط به استاندارهای ۲۳۳ایزو 

  های جهان مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان ۶۰۴ایزو 

 های جهان قسمت دوم مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان ۶۰۴-۷ایزو 

 های جهان قسمت سوم مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان ۶۰۴-۱ایزو 

 های جهان زبان ٔ  برای پوشش همه جانبه -های جهان  ی دو یا سه حرفی زبانمربوط به کدها ۶۰۴-۰ایزو 

 بیت ۱با  ASCII های متغیر درسازی داد مربوط به جهانی ۶۹۶ایزو 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3%DB%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B6%DB%B8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B1%DB%B6&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B2%DB%B6:%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B2%DB%B2%DB%B8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B3%DB%B3:%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2_%DB%B2%DB%B3%DB%B3:%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B5%DB%B9:%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2-%DB%B2%DB%B5%DB%B9:%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2%DB%B6%DB%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B5%DB%B0%DB%B0&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B3%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B1-%DB%B6%DB%B3%DB%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B2-%DB%B6%DB%B3%DB%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B3-%DB%B6%DB%B3%DB%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B4%DB%B6&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
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 فوالدی های گرم مربوط به ورق ۶۲۱ایزو       

 مربوط به تصریح استاندارهای کانتینرهای کشتی رانی ۶۶۹ایزو 

   مربوط به منابع و مآخذ)ارجاء به فهرست و منابع  مربوط به شیوه ۶۴۳ایزو 

 ۱۱۳و  ۷۱۳های نوع  فیلم - عکاسی مربوط به ۱۰۱ایزو 

 های کاغذی مربوط به استاندارهای منگنه زدن و صافی ورق ۹۰۹ایزو 

 ترجمه کاراکترهای یونانی به رومن -مربوط به اطالعات و اسناد  ۹۹۰:۷۴۴۱ایزو 

 مربوط به راهنمای فهرست بندی، سازماندهی و نمایش مندرجات ۴۴۴ایزو 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B5%DB%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B5%DB%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B6%DB%B8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B6%DB%B9%DB%B0&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B7%DB%B3%DB%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B3%DB%B8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B8%DB%B4%DB%B3:%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88_%DB%B9%DB%B9%DB%B9&action=edit&redlink=1

