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واژههای کلیدی

فعالیتهای استانداردسازی بینالمللی ،با ایجاد زبانی واحد میان
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ،تسهیل در تجارت بینالملل و انتقال
فناوري ،طرح نيازهاي فني صنعت ،توسعه دانش فني و ظرفيتهاي فناوري،
نقش بسیار مهمی در پایهریزی زیربنای اقتصاد کشورها ایفا میکند .تاثیر
این فعالیتها زمانی ملموستر خواهند بود که با «تدوین یک استاندارد
فرآورده بومی» در هر یک از کشورها ،شاهد حضور فعال تولیدکنندگان
مرتبط در بازارهای جهانی باشیم .مفهومی که امروزه با توجه به شرایط
کنونی کشور ،با عنوان «نیاز اساسی به توسعه اقتصاد دانش بنیان» با کمبود
اساسی آن مواجه هستیم .هدف از تدوین این مقاله تشریح وظایف ،فعالیتها
و ساختار سازمان جهانی استانداردسازی و چگونگی مشارکت در تدوین
استانداردهای بینالمللی است .تدوین استاندارد بینالمللی بهطور معمول از
مرحله آغاز تا حصول نتیجه ،با انجام پژوهشهای مرتبط و آزمونهای الزم
و با مشارکت متخصصین صنایع ،اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز
پژوهشی ،سازمانهای دولتی و خصوصی ،اتحادیههای صنفی و تمامی
گروههای ذینفع درکشورهای عضو ،حداقل سه سال به طول میانجامد.
نتایج حاصل پس از طی مراحل داوریِ علمی سخت و با دریافت اکثریت
آراء مثبت اعضای بررسیکننده ،بهعنوان استاندارد بینالمللی مورد تایید و
تصویب نهایی قرار گرفته و برای بهرهبرداری کشورهای عضو ابالغ میشود.
با توجه به نبود دانش فنی و اطالعات کافی ،امروزه ضرورت پرداختن به این
امر مهم و ایجاد بستر مناسب بهمنظور مشارکت هر چه بیشتر فرهیختگان
کشور بیش از پیش احساس میشود .در این مقاله با اشاره به فعالیتهای
سازمان بینالمللی استاندارد (ایزو) ،چگونگی فرایند تدوین استانداردهای
بینالمللی و مشارکت در این فعالیت شرح داده شدهاست.
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معرفي سـاختار سازمان ايزو
سازمان بینالمللی استاندارد (ایزو) 2از طریق
کمیتههای فنی و گروههای کاری متشکل از
متخصصین کشورهای مختلف در سراسر جهان
استانداردهای بینالمللی را تدوین میکند.
کشورهای عض ِو این سازمان بینالمللی ،به کمک
متخصصین و اعضای هیات علمی مراکز پژوهشی
ِ
موضوعات مورد نیاز
و دانشگاههای خود ،کلیه
خود را بهصورت یک پروژه جدید و با تعیین
دبیر و مدیر پروژه به سازمان بینالمللی استاندارد
پیشنهاد میدهند .راهبر پروژه ،مسئولیت
پیشنهاد تا مرحل ه چاپ استاندارد بینالمللی را
به عهده دارد .پیشنویس استاندارد بینالمللی که
توسط متخصصین کشورهای عضو سازمان ایزو در
سراسر جهان تدوین میشود ،طی مراحلی مورد
بررسی دقیق علمی قرار گرفته و پس از دریافت
آراء موافق کشورها ،تصویب و توسط سازمان ایزو
منتشر و در اختیار کشورهای عضو قرار میگیرد
[.]1.2
تدوین استانداردهای بینالمللی در سازمانهای
جهانی استانداردسازی ،بهطور معمول از مرحله
آغاز تا حصول نتیجه حداقل سه سال به طول
میانجامد .نتایج حاصل پس از طی مراحل بهعنوان
استاندارد بینالمللی مورد تایید و تصویب نهایی
قرار گرفته و به کشورهای عضو ابالغ میشود .به
دلیل نبود سازوکارهای علمی الزم در وزارتخانهها
و سازمانهای متولی علوم ،تحقیقات و فناوری در
کشور ،بهمنظور حمایت از تدوین استانداردهای
بینالمللی ایران محور ،تاکنون در سطح دنیا،
تنها رهبری تعداد  35فقره استاندارد بینالمللی
بر عهد ه پژوهشگران ایرانی بوده و این در حالی
است که اینگونه فعالیتها در پایهریزی اقتصاد
کشور بسیار تاثیرگذار هستند .لذا امروزه ضرورت
پرداختن به این امر مهم و ایجاد بستر مناسب
برای مشارکت هر چه بیشتر اساتید فرهیخته
کشور بیش از پیش احساس میشود .مقاله حاضر
مجموع ه گردآوری شده از کلی ه فعالیتهای مورد
نیاز در تدوین استانداردهای بینالمللی است که
با هدف اطالعرسانی به قشر فرهیخته بهمنظور
مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی در
مقیاس جهانی تهیه شدهاست [.]1

سازمان ایزو در سال  1947بهمنظور یکپارچهسازی
تدوین استاندارد در سراسر جهان و ايجاد زبانی واحد میان
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ،ایجاد تسهیل در تجارت
بینالملل و انتقال فناوري ،طرح نيازهاي فني صنعت ،توسعه
دانش فني و ظرفيتهاي فناوري؛ با عضویت  25کشور ،فعالیت
خود را آغاز کرد و به دنبال پیوستن تدریجی دیگر کشورها ،از
جمله ایران توسعه یافت.
این سازمان ،ساختاري مطابق شکل ( )1دارد و در راس آن
مجمع عمومی 3قرار گرفته كه با برگزاری اجالسهای ساالنه تمامی
تصميمات راهبردی سازمان را اتخاذ ميکند .همچنين این سازمان
داراي يك شورا 4است كه هر سه سال يك بار ،با رايگیری از
اعضاي سازمان ايزو ،تعداد  18عضو را انتخاب میکند .شورای
ایزو مسئولیت سیاستگذاریهای کالن سازمان را بر عهده دارد.
دبيرخانه كل و هيئت مديره فني ،5كميتههاي پشتيباني شورا،6
كميتههاي سياستگذار 7و روسای کمیتهها ،8زیر نظر شورا فعاليت
ميکنند .دبيرخانه كل نيز مسئوليت ارائ ه خدمات به كميتههاي
فني و فرعي و پايش كميتهها را بر عهده دارد [.]2

شکل  :1ساختار سازمان ایزو [.]1.2

اهداف سازمان بینالمللی استانداردسازی (ايزو)
ماهيت و عملكرد سازمان ايزو بهعنوان شبكهاي از كشورهاي
مختلف و سازمانهاي رابط بينالمللي كه با مشاركت و همكاري
و همسو با اهداف جهاني تبيين گشته ،به يكسوسازي عملكردها
و اهداف و مشاركت جهاني در تدوين استانداردهاي بينالمللي
ميپردازد .استانداردهاي بينالمللي با هدف پشتيباني از اهداف
زير توسط سازمان بینالمللی استانداردسازی تدوين و راه را به
سوي اقتصاد كارآمد و پايدار در جهان میگشايد:
تسهيل تجارت بينالمللي؛
بهبود كيفيت ،ايمني و امنيت ،حمايت از مشتري و حفاظت

از محيطزيست؛
توسعه بهينه فناوريها.
فعالیتهای ایزو در ارتباط با افزایش آگاهي و ظرفيت
كشورهاي در حال توسعه

کمیتههای سیاستگذاری
کمیتههای سیاستگذاری ایزو عبارتند از:
کمیته ارزیابی انطباق8؛
کمیته سیاستگذار مصرف کننده10؛
کمیته حمایت از کشورهای در حال توسعه1[ 11و.]2
کمیته فنی ()TC

12

کمیتـ ه فنـی در واقـع گروهـی فنـی اسـت کـه در زمینههـای
خـاص مسـئولیت برنامهریـزی و پایـش اسـتانداردها را بـر عهـده
دارد .کارهـای فنـی و استانداردسـازی در سـازمان  ISOمطابـق
شـکل ( )2انجـام میشـود .هر کمیته فنـی ،دارای تعـدادی کمیت ه
فرعـی 13و گروههـای کاری 14اسـت کـه هـر کدام از آنها مسـئول
استانداردسـازی در مـورد یـک یـا چند مـورد از موضوعـات مرتبط
بـه  TCاسـت کـه دارای دبیرخانههـای مجزا هسـتند و مسـئولیت
آنهـا بـه یکـی از اعضـای فعـال در هـر  TCسـپرده میشـود .هم
اکنـون سـازمان ملی اسـتاندارد در  876کمیته فنـی اصلی و فرعی
سـازمان ایزو عضویـت دارد [1و.]2

چگونگی مشـارکت در تدوین استاندارد
بینالمللی ایزو و یا در سیاستهای آن
سازمان  ISOبنا به گستره تدوین استاندارد ملی کشورها و
سطح اقتصادی آنها ،روشهای متفاوتی را برای عضویت همه
کشورها (اعضای مجمع )15در نظر گرفته است که تعریف و شرایط
آنها به شرح ذیل است [:]1
عضو اصلی

16

عضو اصلی باالترین مرجع استانداردسازی در هر کشور است که
حق رای کامل برای هر کمیته فنی ایزو را دارد .بیش از  70درصد
اعضای اصلی ایزو را سازمانها و موسسههای دولتی استانداردسازی
کشورها تشکیل میدهند .عضو اصلی حق عضویت سازمان ایزو را
بهصورت کامل پرداخت میکند .سازمان ملی استاندارد ایران ،عضو
اصلی سازمان بینالمللی استانداردسازی (ایزو) است.
عضو مکاتبهای یا همتراز
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عضویت همتراز در مورد کشورهایی است که فعالیت
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شکل  :2نمایی از ساختار کمیتههای فنی ،فرعی و گروهای کاری [.]1.2

هر کمیته فنی در مورد یک موضوع خاص که بهعنوان
موضوعی برای استانداردسازی به تایید رسیده است ،به شرح زیر
فعالیت میکند [1و:]2
در کمیتههای فنی نمایندگان شایسته از صنعت ،موسسات
تحقیقاتی ،دولتمردان ،مصرف کنندگان ،سازمانهای بینالمللی
از همه جهان گرد هم آمده و به تجزیه و تحلیل و حل مسائل
استانداردسازی جهانی میپردازند.
هر  TCدارای یک دبیرخانه است که همه کارهای فنی و
اداری در آن انجام میگیرد.
مسئولیت تغییر رئیس و دبیرخانه  TCبه عهده  TMBاست.
هر  TCدارای اعضای فعال و اعضای ناظر است.
اعضای فعال در هر  TCدارای حق رای برای تایید استاندارد
هستند؛ ولی اعضای ناظر دارای حق رای نبوده و فقط میتوانند
در مورد استاندارد نظرات خود را ارائه دهند.
کشورها میتوانند از طریق معرفی نهاد مرجع استانداردسازی
خود بهعنوان نماینده آن کشور در سازمان بینالمللی
استانداردسازی عضو شوند .در همین راستا سازمان ملی استاندارد
در سال  1339با تصویب قانون تاسیس موسسه استاندارد
و تحقیقات صنعتی ایران ،کار خود را در چارچوب اهداف و
مسئولیتهای تعیین شده آغاز نمود و در همان سال به عضویت
سازمان بینالمللی استاندارد  ISOدرآمد [.]1

چگونه میتوان در تدوین استاندارد بینالمللی ایزو مشارکت داشت؟

یکی از موارد مورد نظر برای تحقق اهداف ایزو ،فعالیتهای
مرتبط با ارتقاء آگاهي و ظرفيت كشورهاي در حال توسعه است.
سازمان ايزو با حمايت از كشورهاي در حال توسعه ،موجبات
دستيابي آنان را به بازارهاي جهان ،پيشرفتهاي فني ،توسعه
پايدار براي افزايش آگاهي و مشاركت در تدوين استانداردهای
بينالمللي و فعاليتهاي مرتبط با آن (براي مثال :ارزيابي و
انطباق) را فراهم ميآورد .آن دسته از اعضاي سازمان ايزو كه
از كشورهاي در حال توسعه هستند به ابزارها ،روند فعاليتها و
برنامههايي كه اين كشورها را در ايجاد ظرفيت و مشاركت مؤثر
در فعاليتهاي فني ايزو و اجراي استانداردهاي بينالمللي ياري
ميکند ،دسترسي دارند.

وظایف کمیتههای فنی
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استانداردسازی آنها کامل نشده است .این اعضاء نمیتوانند در
امور فنی و همچنین در سیاستگذاری سازمان ایزو ،شرکت فعال
داشته باشند ،ولی حق آگاهی از فعالیتهای ایزو را دارند.
عضو مشترک شده

18
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در سال  ،1992سازمان ایزو گروه دیگری با عنوان «مشترک
شده» را برای چگونگی عضویت در نظر گرفت .این گروه شامل
کشورهایی است که از نظر اقتصادی درآمد پایینی دارند و هزینه
عضویت کمتری نسبت به بقیه پرداخت میکنند ،ولی در تماس
با سازمان  ISOهستند.

انـواع عضویت در کمیتههای فنی تدوین
استاندارد بینالمللی ایزو
کشورها پس از عضویت در سازمان  ISOبنا به نوع عضویت،
برای مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی باید در
کمیتههای فنی مرتبط بنا به پتانسیل کاری کشور خود عضو
شوند .کشورهایی که عضو اصلی هستند حق مشارکت فعال در
همه کمیتههای فنی را دارند .انواع عضویت در کمیتههای فنی
به شرح زیر هستند:
عضو فعال

19

اعضایی هستند که در فعالیتهای کمیته فنی یا کمیت ه
فرعی ،مشارکت فعال دارند و مدارک ایزو بهطور رسمی برای آنها
ارسال میشود و ارائه رأی به پیشنویس مدارک ایزو برای آنها
«اجباری» است .این اعضا درصورت امکان باید در اجالسهای
کمیتههای فنی ایزو شرکت کنند .آرای اعضای فعال در رایگیری
منظور میشود.
عضو ناظر

20

اعضایی هستند که مشارکت در فعالیتهای کمیته فنی و یا
کمیته فرعی و پاسخ به مدارک ایزو برای آنها الزامی نیست .آراء
آنها برای رأیگیری محاسبه نمیشود ،ولی مدارک ایزو برای
آنها بهمنظور اطالع ارسال میشود.
www.IJLK.ir
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عضو در ارتباط

21

سازمانهای بینالمللی که نقش موثری در فعالیتهای کمیت ه
فنی و یا کمیته فرعی دارند ،میتوانند عضویت «در ارتباط»
داشته باشند .این ارتباط میتواند بین کمیتههای فنی مختلف و
یا زیرکمیتهها نیز وجود داشته باشد.
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مسئولیت ایران در اداره دبیرخانه کمیتههای
فنی و زیر کمیتههای فنی سازمان بینالمللی استاندارد
سازمان بینالمللی استاندارد ،مسئولیت اداره  4دبیرخانه
کمیته فنی و همچنین  1زیر کمیته فنی به شرح زیر را به ایران
واگذار نموده است:
دبیرخانه کمیته فنی مواد فعال سطحی (شویندهها):
ISO/TC 91 Surface active agents

دبیرخانه کمیته فنی کودها و بهسازی خاک:
ISO/TC 134 Fertilizers and soil conditioners

دبیرخانه کمیته فنی فرآوردههای بهداشتی و آرایشی:
ISO/TC 217 Cosmetics

دبیرخانه کمیته فنی بستهبندی:
ISO/TC 217 Packaging

دبیرخانه زیر کمیته فنی خوراک دام:
ISO/TC 34/SC 10 Animal feeding stuffs

مراحل تدوین اسـتانداردهای بینالمللی
کشورهای عضو سازمان بینالمللی استاندارد میتوانند از
طریق متخصصین و اعضای هیات علمی دانشگاههای خود ،تمامی
موضوعاتی که استانداردهای بینالمللی آن مورد نیاز کشورشان
است را بهصورت یک پروژه جدید و با تعیین راهبر پروژه22به سازمان
بینالمللی استاندارد پیشنهاد کنند .راهبر پروژه مسئولیت پیشنهاد
تا مرحل ه چاپ یک استاندارد بینالمللی را به عهده دارد .پیشنویس
استانداردهای بینالمللی که توسط متخصصین کشورهای عضو
سازمان ایزو در سراسر جهان تدوین میشود ،طی مراحل زیر که
دقیق علمی
شرح آن در شکل ( )3آورده شدهاست ،مورد بررسی
ِ
قرار گرفته و پس از دریافت آراء موافق کشورها تصویب و توسط
سازمان ایزو منتشر و در اختیار کشورهای عضو قرار میگیرد:
مرحله اول :ارائه پیشنویس اولیه توسط راهبر پروژه و بررسی
آن در گروههای کاری متشکل از متخصصین کشورهای عضو
مشارکت کننده (پیشنویس نهایی گروه کاری بهمنظور بررسی و
رایگیری به دبیرخانههای بینالمللی ارسال میشود).
مرحل ه دوم :ارسال پیشنویس کمیته از طرف دبیرخانه
بینالمللی مستقر در کشورهای مختلف مستقر ،به سازمان
استاندارد کشورهای عض ِو کمیته فنی ،برای بررسیهای فنی و
اظهار نظر و ارائه آن به کمیتههای متناظر یا کمیتههای مشورتی
کشورها که متشکل از متخصصین صنایع مرتبط ،اساتید و
متخصصین دانشگاهی ،سازمانهای دولتی و خصوصی مرتبط،
اتحادیههای مصرف کنندگان و همه گروههای ذینفع دیگر هستند،

مرحل ه سوم :پیشنویس استاندارد بینالمللی توسط سازمان
بینالمللی استاندارد ،برای اظهارنظر فنی به سازمان استاندارد
کشورهای عضو ارسال میشود تا پیشنویس را دوباره به کمیتههای
متناظر یا کمیتههای مشورتی کشورشان که متشکل از متخصصین
صنایع مرتبط ،اساتید و متخصصین دانشگاهی ،سازمانهای دولتی
و خصوصی مرتبط ،اتحادیههای مصرف کنندگان و کلیه گروههای
ذینفع دیگر هستند ،برای بررسی دقیق علمی و فنی و دریافت
آراء ارسال کنند .کشورهای عضو نیز باید آراء و نظرات کشورشان
را در رابطه با پیشنویسهای دریافت شده به سازمان ایزو ارسال
نمایند .نظرات دریافت شده روی پیشنویش بینالمللی استاندارد،
درصورت نیاز باید در اجالسهای بینالمللی توسط متخصصان
رسمی کشورها مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا نظرات فنی
قابل قبول در متن استاندارد منظور شود .راهبر پروژه باید دوباره
متن جدید را براساس نظرات پذیرفته شده ،تهیه کند تا بهمنظور
رأیگیری بهعنوان پیشنویس نهایی استاندارد بینالمللی به اعضاء
ارسال شود.

چگونه میتوان در تدوین استاندارد بینالمللی ایزو مشارکت داشت؟

بهمنظور بررسی دقیق علمی و فنی رأی و نظرات کشورها در رابطه
با پیشنویس به دبیرخانه بینالمللی ارسال میشود .الزم به ذکر
است که تک تک نظرات دریافت شده روی پیشنویس کمیته،
درصورت نیاز باید در اجالسهای بینالمللی ،توسط متخصصان
رسمی کشورها مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و نظرات فنی قابل
قبول در متن استاندارد گنجانده شود .راهبر پروژه موظف است
متن جدید را براساس نظرات پذیرفته شده تهیه و بازبینی نماید
تا بهعنوان پیشنویس استاندارد بینالمللی بهمنظور رایگیری به
اعضاء ارسال شود.

هماهنگـي اسـتانداردهاي مـورد اسـتفاده در كشـورهاي مختلف و
تسـهيل تجـارت بينالمللـي اسـت.
سـازمانهاي  ISOو  IEC 23بهمنظـور ارائـ ه راهنمايـي در
فراينـد پذيـرش اسـتانداردهاي بينالمللـي ،راهنمـاي ISO/IEC
 Guide 21را بـا عنـوان «پذيـرش اسـتانداردها و ديگـر نشـريات
بینالمللـي بهعنـوان اسـتانداردهاي ملـي و منطقـهاي» تدويـن
نمودهانـد كـه در آن بـه شـرح پذيـرش اسـتانداردهاي بينالمللـي
بهعنـــــوان «انتشـار مـدارك الزامـي ملـي يـا منطقـهاي كـه
مرجـع آن اسـتاندارد بينالمللـي مربوطـه اسـت يا پذيـرش مطلق
اسـتانداردهاي بينالمللـي بـا اعتبـار يكسـان نسـبت بـه مـدارك
الزامـي ملـي بـدون هـر گونـه تفـاوت بـا اسـتانداردهاي بينالمللي
مـورد نظـر» ميپـردازد.
ترويـج پذيـرش اسـتانداردهاي بينالمللـي ،همـواره يكـي
از مـوارد مهـم منـدرج در خـط مشـي  ISO/IECبـوده اسـت.
همچنيـن بـه اعضـاء سـازمان تجـارت جهانـي 24امـكان پذيـرش
ايـن اسـتانداردها را در بـرآورده سـاختن الزامـات موافقتنامـه
ايـن سـازمان درخصـوص رفـع موانـع فني تجـارت25 ميدهـد .در
واقـع ايـن توافقنامـه ،آنهـا را ملـزم ميكنـد كـه حتي االمـكان از
اسـتانداردهاي بينالمللـي بهعنوان مبنـاي مقررات ،اسـتانداردها و
يـا دسـتورالعملهاي ارزيابي انطباق در سـطح ملي اسـتفاده كنند.
موسسـات ملـي اسـتاندارد ،علاوه بـر تعهـد عمـل به پيوسـت ()3
توافقنامـه  ،TBTبـه اسـتفاده از اسـتانداردهاي بينالمللي در موارد
ممكـن و مناسـب نيـز تعهـد نمودهانـد [.]3
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مرحله چهارم :پس از تصویب و تایید علمی و فنی رسمی
توسط کشورهای عضو ،پیشنویس فوق بهعنوان پیشنویس
نهایی استاندارد بینالمللی ،از طرف سازمان بینالمللی استاندارد
به کشورهای عضو بهمنظور تصویب نهایی ارسال میشود .در این
مرحله ،کشورها میتوانند با ارائ ه دالیل علمی قانع کننده ،فقط رأی
منفی خود را اعالم کنند.
مرحل ه پنجم :پس از تصویب پیشنویس نهایی ،استاندارد
بینالمللی توسط سازمان بینالمللی استاندارد منتشر و به همه
کشورهای عضو ارسال میشود.
www.IJLK.ir

چگونگی پذيرش استانداردهاي بينالمللي
بهعنوان استانداردهاي ملي
پذيـرش اسـتانداردهاي بينالمللـي بهعنـوان اسـتانداردهاي
ملـي ،روش مهمـي بهمنظـور ايجـاد اسـتانداردهاي ملـي و اشـاع ه
اسـتانداردهاي بينالمللـي و نيـز ابـزاري بـراي اطمينـان از

شکل  :3مراحل تدوین استانداردهای بینالمللی [.]1.2
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ترغیب و تشویق اعضای هیات
علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و
خبرگان کشور برای مشارکت در تدوین
استانداردهای بینالمللی که تمامی آنها
با انجام ممیزیهای دقیق علمی در سطح
جهانی تصویب و تایید میشوند ،موجبات
توسعه اقتصاد دانش بنیان ،گسترش
مرزهای دانش و زمینهسازی در تسهیل
تجاریسازی کاالهای دانش بنیان را فراهم
میسازد .بدون شک یکی از راهکارهای
مهم و اساسی در ارتباط موثر بین مجامع
علمی داخل و خارج از کشور ،از طریق
ِ
تبدیل یافتههای علمی به استانداردهای
بینالمللی مورد قبول طرفین کشورهای
عضو سازمان بینالمللی ایزو است.
با توجه به کمبود آگاهی عمومی قشر
فرهیخته کشور در امر استانداردسازی
بیان اهمیت
بینالمللی ،این مقاله با هدف ِ
سازمان بینالمللی ایزو بهعنوان مهمترین
مرجع استانداردسازی جهانی و ارائه
راهکارهای همکاری با این نهاد بینالمللی
و همچنین چگونگی مشارکت بهعنوان
دبیر و مدیر پروژه در تدوین استانداردهای
بینالمللی و همچنین پیشنهاد تدوین
استانداردهای بینالمللی مورد نیاز کشور
بهصورت پروژهای جدید و با تعیین راهبر
پروژه به سازمان بینالمللی استاندارد و در
نهایت پذيرش استانداردهاي بينالمللي
بهعنوان استانداردهاي ملي ،تدوین و
گردآوری شدهاست.

 .1دکتری تخصصی مهندسی صنایع غذایی ،سازمان ملی

استاندارد  -پژوهشگاه استاندارد -گروه پژوهشی مواد غذایی

)2. International Standard Organization (ISO
3. General Assembly
4. Council
)5. Technical Management Board (TMB
6. Council Standing Committees
7. Policy Development committee
8. President's Committee
9. Committee on conformity assessment (ISO/CAS)CO
10. Committee on consumer policy (ISO/COPOL)CO
11. Committee on developing country matters (ISO/
)DEVCO
)12. Technical Committee (TC
)13. Sub-Technical Committee (SC
)14. Working Group (WG
15. General Assembly
16. Member Bodies
17. Correspondent Member
18. Subscriber Member
19. Participating Member
20. Observer Member
21. Liaison Member
22. Project Leader
23. International Electro technical Commission
)24. World Trade Organization (WTO
)25. Technical Barriers to Trade (TBT
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International standardization activities play an
important role in establishing the infrastructure of
the countries by creating a single language between
producers and consumers, facilitating international trade
and technology transfer, developing technical industry
needs, developing technical knowledge and technology
capacities. The impact of these activities will be more
tangible when it comes to "developing a native product
standard" in each country, to see the active presence
of related producers in the global markets. A concept
that is nowadays, given the current state of the country,
entitled "The Essential Need for the Development of the
Knowledge Based Economy", and we are faced with a
lack of it. The purpose of this article is to describe the
tasks, activities and structure of the World Organization
for Standardization and how to contribute to the
development of international standards.
Usually, the drafting of an international standard
from the start to the end result; requires conducting
relevant research and testing, participating of industry
experts, faculty members from universities, research
centers, public and private organizations, trade unions, all
interest groups in member countries; which it takes
three years. After the hard stages of arbitration and with
the majority of positive votes of the reviewing members,
the results are considered as the international standard
approved and endorsed and communicated to the
member countries.
Due to the lack of sufficient technical knowledge
and information, today, the need to address this
important issue and the creation of a suitable platform
for the participation of the more knowledgeable people
of the country is felt more and more. In this paper, with
describing the activities of the International Organization
for Standardization (ISO), the process of developing
international standards and participation in this activity
is described.
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