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 سازمان بين المللی استاندارد سازی  

به مفهوم سازمان بین المللی  International Organization for Standardization در واقع حروف اختصاری ((ایزو))

استاندارد سازی است که یک مجمع بین المللی از سازمانهای استاندارد کشورهای عضو، آن را تشکیل می دهد. ایزو یک شبکه 

کشور دنیا است؛ بر پایه یک مرکز در هر کشور و یک مرکز اصلی در شهر ژنو سوئیس فعالیت  ۷۴۱از مؤسسات استاندارد ملی در 

که وظیفه هماهنگی مراکز مختلف را دارد. ایزو یک موسسه غیر دولتی است، یعنی هر کدام از اعضای آن الزاماً نماینده  می کند،

ملی کشور خود نیستند. با این همه ایزو یک نقش مهم بین بخشهای خصوصی و عمومی بازی می کند؛ چرا که اعضای آن یا در 

یا نماینده دولت هستند. از طرف دیگر بقیه اعضا که نقش خصوصی دارند نقش دولت و مؤسسات دولتی دارای سمت هستند، و 

مهمی در ارتباطات صنعتی دارند و در نتیجه با دولت های متبوعشان در تعامل مستقیم قرار دارند. بنابراین ایزو مانند یک پل 

 .دارتباطی عمل می کند که هم رضایت کسب و کار و هم درخواست عموم را تأمین می کن

در ایران  با همکاری شبکه swiss certدر همین راستا بزودی شرکت مهندسی طرح و سازه سپهر نماینده رسمی و انحصاری 

دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سراسر کشور اقدام به اخذ و صدور گواهینامه های استاندارد بین المللی ،جهت متقاضیان 

 محترم خواهد نمود.

در حوزه بین الملل بوده که نوید بخش رشد و تعالی  دولت فعالیت شبکه دفاترپیشخوانالزم بذکر است این خدمات اولین 

 سازمانی ،برای این مجموعه خدوم میباشد .

، برگ زرین دیگری در سوابق ارائه خدمات به ملت شریف مستمر شما مدیران محترم امید است با مشارکت همه جانبه و تالش 

این مجموعه بزرگ)دفاتر پیشخوان خدمات دولت( در جهت شکوفائی اقتصادی ده و در کارنامه طالئی دفاتربه ثبت رسیایران 

    بیش از پیش موفق و ظفرمند باشیم. 

   

  :در این جا به معرفی تعدادی از این استانداردها می پردازیم

• IMS  سیستم مدیریت یکپارچه 



 • OHSAS ۷00۷ : 700۱ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 

 • ISO 100۷ : 7002 سیستم مدیریت کیفیت استاندارد  

 • ISO۷۴00۷1700۴ سیستم مدیریت محیط زیست  استاندارد 

 • ISO ۷0007 : 700۴ استاندارد سیستم رضایت مندی مشتریان 

 • ISO 77000 : 7000 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی 

• ISO ۷1۴2017001  استاندارد سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی 

 • ISO/ TS ۷01۴117001 استاندارد سیستم مدیریت صنایع خودرو سازی 

 • ISO ۷۱07017000 استاندارد سیستم مدیریت آزمایشگاه 

• ISO / TS 7100۷170۷0   مدیریت صنایع نفت,گاز و پتروشیمیاستاندارد سیستم 

• ISO 7۱00۷17000  استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطالعات 

• ISO ۷0000 : 7001  ها استاندارد مدیریت کیفیت در پروژه 

 • ISO ۷۱0701۷112 استاندارد سیستم مدیریت صالحیت سازمانهای بازرسی 

 • ISO 0000۷170۷۷ استاندارد سیستم مدیریت انرژی 

 • ISO ۷00۷01۷111 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزش 

 • ISO ۷0۷21 : 700۱ استاندارد خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی 

 • ISO ۷۱00 : ۷120 استاندارد فرش ماشینی 

 • ISO ۷71۴۴-0 : 700۱ استاندارد رنگ و روغن جال 

 • ISO ۷70۴۱ : 700۴ استاندارد صنعت چاپ 

 • ISO 1017170۷۷ و ادویه استاندارد زعفران 

 • ISO ۷000017001 استاندارد آجیل و خشکبار 

 • ISO 02701۷120 استاندارد نان 



 • ISO 17071۷11۷ استاندارد جواهرات, طال و نقره 

• ISO200۷ - IEC 00110-۷  استاندارد تولید انواع یخچال و فریزر خانگی 

• HACCP  استاندارد آمریکایی سالمت غذا 

 • Halal الزامات قوانین اسالمی تطابق مواد غذایی با 

 • CE استاندارد محصول در اروپا , تطابق محصول با الزامات اتحادیه اروپا 

 • EFOM گواهینامه تعالی سازمانی 

 • E-Mark استاندارد وسایل نقلیه در اروپا 

• HSE-MS   محیط زیست -بهداشت  -سیستم مدیریت ایمنی 

• QS 1000  صنایع خودروسازیسیستم مدیریت کیفیت در  استاندارد 

• GMP  عملکرد خوب در تولید 

• GDP  عملکرد خوب در توزیع و پخش 

 • GLP عملکرد خوب آزمایشگاهی 

 • Global GAP استاندارد محصوالت باغی و کشاورزی 

• SA 2000 طبق مسائل اجتماعی و اخالقی مدیریت حفظ حقوق کارکنان و تولید کاال 

• DIN EN 0۱017002 ای گازسوزه استاندارد مشعل 

 • EN 1۷00 مدیریت هوا فضا استاندارد 

 • 0S استاندارد آراستگی سازمان 

 • 0 Sigma استاندارد سیستم توسعه و گسترش متدهای مدیریتی و تحول سازمانی 

• COC - Certificate of Conformity  گواهینامه انطباق با استانداردهای بین المللی 



 


