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 فصل سوم

 ، استاندارد به روش ها ، معیارها ، مشخصات و موازین قابل قبول ، موردپسند و همگانی برای سنجش مقدار، وزن

، قیمت، کیفیت و کمیت و ... در خصوص محصوالت ساخته و ارائه شده توسط بشر اطالق می شود .  اندازه  

یا تعیین درجه ویژگی های کیفی کاالها و  استاندارد کردن عبارت است از تعیین مشخصات کاالها و خدمات مورد نیاز

خدمات و حد مرغوبیت قابل پذیرش و مطلوبیت مورد نظر برای آنها از نظر اندازه ، شکل ، رنگ و ... به منظور بهبود 

                     کیفیت و حصول اطمینان از مصرف یک فرآورده .                                                                      

 : استاندرد کردن دو مفهوم تهیه ی استاندارد و اجرای استاندارد را در بر می گیرد .                                                نکته

 : استاندارد کردن در بعد تجاری به منظور یکسان نمودن کاالها از نظر اندازه ، شکل ، رنگ ، خواص فیزیکی و نکته

 شیمیایی آن می باشد . 

استاندارد کردن کاالها به منظور افزایش ایمنی و صرفه جویی در هزینه هایبه اجرا درمی اید و از عوامل پیشرفت 

 صنایع و تولیدات به شمار می رود . 

زمینه ساز ساده نمودن محصول از لحاظ مصرف و ساخت است .  استاندارد کردن  

: انواع استاندارد ها   

تاندارد ملی : با توجه به نظریات فروشنده و خریدار و ویژگی های خاص جامعه از لحاظ شرایط اقتصادی ، الف( اس

 امکانات و توسط موسسات استاندارد تهیه و به اجرا در می اید . 

 استاندارد ملی بر دو نوع هستند : 

استاندارد اجباری : استانداری است که اجرای ان در کشور به ترتیبی که در قانون مقرر شده است برای مصرف در 

داخل کشور یا صادرات و یا هر دو الزامی است . هدف از ان نیز تامین سالمت و ایمنی مصرف کنندگان و ارتقای 

 کیفیت فراورده ها و تشویق صادرات ملی می باشد . 

د های تشویقی : برخی از موسسات به صورت اختیاری و با عقد میان موسسه و اشخاص حقیقی یا حقوقی ، از استاندار

خدمات فنی و نظارت موسسه بر کیفیت تولیدت خود جهت تشویق و حمایت از مصرف کننده و کمک به بهبود کیفیت 

 تولیدات خود بهره می گیرند . 
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ندارد هایی اطالق می شود که با همکاری گروهی از کشورهای ذی عالقه برای ی : به استاالمللبینب( استانداردهای 

 استفاده در سطح جهانی تهیه می شود . 

ج( استاندارد منطقه ای : به استاندارد هایی اطالق می شود که توسط گروه کشورهایی که دارای وجوه مشترک 

ز آنها استفاده می شود . نظیر کمیته استاندارد اروپا و ...جغرافیایی هستند تهیه و در مبادالت فی مابین این کشورها ا  

 کنترل کیفیت جهت تعیین صحت عملیات مطابق با استانداردها و مشخات تعیین شده به اجرا در می اید . 

( فلسفه ای مدیریتی است که با استفاده از روش های بهبود مستمر، سعی در TQMمدیریت کیفیت جامع یا فراگیر )

یری بهینه از فرصت های موجود و منابع در دسترس برای افزایش کیفیت با محور قراردادن رضایت مشتری بهره گ

 ، رعایت کیفیت و مسئولیت پذیری کلیه ی افراد است .  0999زیربنای ایزودارد . 

 پردازد .  مان می: نظام کیفیت فراگیر یا جامع در واقع از همه ی جهات ، به مکتوب و مستندسازی نظام کیفی ساز نکته

مدیریت کیفیت از جمله ارکانی است که شرکت با برخورداری از ان قادر به نیل به سطوح کیفی خاص و مطلوب خواهد 

بود . از نشانه های وجود چنین مدیریتی ، وجود قسمت کنترل کیفیت در سلسله مراتب تشکیالت شرکت و تعداد افراد 

 متخصص در این بخش می باشد . 

 الیت هایی که مدیریت کیفیت در شرکت های عرضه کننده انجام می دهند عبارت اند از : اهم فع

الف ( کنترل کیفیت : هدف گروه کنترل کیفیت این است که روش های مورد استفاده ی عرضه کننده در ارزیابی 

  مورد بررسی قرار می دهد . کیفیت محصولی نهایی که متاثر از فرایند تولید نادرست ، عدم کارایی و ... می باشد را

 ب( بررسی کیفیت : به بررسی تجربه نظری و عملی عرضه کننده در خصوص بررسی و سنجش کیفیت می پردازد . 

 ج( معاینه کاالها : به منظور اطمینان از مطابقت کاالها با خصوصیات مورد نظر وارد کننده انجام می شود . 

العات مناسبی را در خصوص مسئولیت و ضمانت های مربوط به تولید به دست در کتابچه کیفیت خریدار می تواند اط

 اورد . 
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 : سیستم های تایید کیفیت 

با استانداردهای مشخص یا ویژگی الف( خود تاییدی : در این سیستم تولید کننده خود مطابقت کاالهای عرضه شده 

 های فنی معین را بررسی و مورد تایید و تصدیق قرار می دهد . 

ب( تایید شخص ثالث : در این سیستم ، شخصی حقیقی یا حقوقی مستقل به بررسی و تایید کاالهای مورد نظر از لحاظ 

 انطباقشان با استاندارد های مشخص با خصوصیات تست می نماید . 

سی کاالهای ج( وارسی صادرات : جهت تضمین از انطباق کاالها با استانداردهای موضوعه ، برخی کشورها اقدام به وار

 صادراتی خود قبل از حمل و بارگیری به خارج از کشور می نمایند . 

 : وارسی صادرات توسط کشور صادر کننده قبل از حمل و بارگیری صورت می گیرد . نکته 

د( کتابچه های کیفیت : این کتابچه ها از سوی عرضه کنندگان و تشکل های آنها به خریداران ارائه می شود تا 

 اطالعات دقیقی از روش ها و تجهیزات کنترل کیفیت در اختیار مشتریان قرار داده شود . 

ا آژانس های ار توسط کارکنان یه ( بررسی برنامه ی تضمین کیفیت و تکنیک های کنترل کیفیت مورد استفاده : این ک

 واجد صالحیت دیگر توسط وارد کننده به اجرا در می آید . 

 کاال به چیزی اطالق می شود که بتوان برای جلب توجه، تملک، استفاده و یا مصرف ان را در بازار عرضه نمود. 

 کاال باید قابلیت تامین حداقل یک نیاز یا خواسته را داشته باشد . 

 کاال جهت رفع نیاز خریدار ارزش کاربردی یا ارزش استعمال گویند . به ارزش 

بسته بندی عبارت است از هرگونه ظرف یا بسته ای که محصول در ان برای فروش عرضه می شود یا به وسیله ان 

 اطالعات الزم در مرود محصول به مصرف کنندگان منتقل می شود . 

حصول و مصرف کننده در مقابل خطارت و آسیب دیدگی می باشد درحالی که : اهداف تدافعی بسته بندی ، حفظ م نکته

 اهداف تهاجمی بسته بندی ، کمک به فروش بیشتر و افزایش ارزش ظاهری کاال می باشد . 

 

 




