
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 













 بسمه تعالی

دنبال آن سازمان ملی استانداردایران با عبور از مقاطع مند استاندارد سازی و بهاکنون که فرآیند نظام

مختلف و پرپیچ و خم تاریخ وارد نودمین سال حیات خود شده است، تکریم رهروان این راه و بازنگری 

سازمان است که وظیفه سنگین های دیگر تاریخ حیات و بالندگی این ساله آن از ضرورت سرگذشت نود

 مراقبت از ایمنی و سالمت مردم با تضمین کاال وخدمات استاندارد را برعهده دارد.

در مرور عبرت انگیز از دوره حیات سازمان، برای درک و فهم  شکل گیری آن با مطالعه اسناد و مدارک 

های ارزنده پروفسور بویژه در پی تالش 1403ها سال یابیم که با تصویب قانون اوزان و مقیاسارائه شده درمی

در ضرورت نظارت و کنترل کیفیت کاالهای صادراتی و دکترین  1401حسابی، تصویب قانون تجارت سال 

ای تحت عنوان اصل چهار ترومن، آرام آرام سازمان ملی استاندارد پای برعرصه برنامه ریزی و مدیریت شده

سال  نهد. سرگذشت نوداتی گرانبها به دوران بلوغ و پختگی خودگام میگذارد و با اندوختن تجربیمیحیات 

کوشش فرزندان ایران اسالمی جهت بهبود و توسعه صادرات کشور، صیانت از کاالهای تولید داخل و  تالش و

ای جذاب برای همه کسانی است که به ایرانی آباد، رعایت حقوق مصرف کنندگان، تاریخی خواندنی و قصه

 اندیشند.و سرافراز در جهان امروز میمستقل 

 تدوین تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد در ایران را باید مرهون همه کسانی دانست که در این 

تاریخ نگاری با پرهیز از احساسات، عواطف و یا تخیل پردازی تحقیقی ارزشمند و متکی بر اسناد و مدارک، 

اند. همین امر جلوه دیگری از ه یاران و همکاران استاندارد را رقم زدههای عمیق با دیرینمشاهدات و مصاحبه

گذارد و بر ارزش تاریخی و تاریخ نگاری علمی برآمده از تالش اعضای خانواده استاندارد را به نمایش می

 افزاید.واقعیت نگاری آن صد چندان می

اران پرتالش و دلسوز سازمان ملی استاندارد انتشار این اثر تاریخی و عبرت آموز را به مؤلفان و کلیه همک

گیرم و از خداوند گویم و تقارن انتشار آن را با نودمین سال تولد سازمان به فال نیک میایران تبریک می

 متعال برای همه همکاران در سازمان، خواستار بهروزی، سالمتی و توفیق الهی هستم.

 

 پیروز باشید                             

 نیره پیروزبخت           



نظر از وقوع یک سری حوادث و کند امّا تاریخ صرفواژه تاریخ عموماً نگاه به گذشته را در انسان تداعی می

هایی که شناخت و فهم آنها امکان پیش بینی آینده را نیز های الهی است. سنترخدادها جاری شدن سنت

ای های الهی امکان دسترسی به آیندهکند. از اینرو عبرت گرفتن از وقایع گذشته و شناخت سنتفراهم می

 آورد.مطلوب را فراهم می

که ما امروزه با مالحظه کتاب حاضر روند تکاملی سازمان ملی استاندارد را به نظاره نشسته و چنانآن 

کشیم قطعاً آیندگان نیز در اقدامی مشابه عملکرد پیشینیان خود را مورد مطالعه قرار داده و به نقد می

به این معنی ضروری است که آگاهی از عملکرد ما را مورد ارزیابی و قضاوت قرار خواهند داد. از اینرو دقت 

های آگاه و گذشته و مورد توجه قرار دادن انتظارات و ارزیابی آیندگان مسئولیت مضاعفی را بر دوش انسان

 کند.دهد مسئولیتی که درک و پذیرش آن تالش مضاعفی را نیز طلب میمسئول قرار می

ان چگونگی پیدایش و روند تحوالت سازمان ملی شایان ذکر است که این مجموعه در تحقق هدف خود که بی

تواند به عنوان اطالعات پایه یا ای است که میاستاندارد است موفق بوده است و حاوی اطالعات ارزنده

 شناسنامه سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

ه است های سازمان که در فصول مختلف کتاب به روایت اسناد مطرح شدبرخی از موضوعات و فعالیت

شباهت زیادی با موضوعات کنونی دارد و بیانگر این مطلب است که این موضوعات برای مسئولین وقت 

چنین عدم شناخته شده بوده و برای آن تمهیداتی نیز اندیشیده شده است امّا عدم توجه و پیگیری و هم

دیگر مطرح شوند و مطالعه اطالع یا رجوع به سابقه و گذشته سبب شده است تا موضوعات مجدداً به شکلی 

 کند. گیری از تجربیات گذشته کمک مؤثری میاین کتاب در این زمینه بویژه در بهره

گرامی داشتن یاد و خاطره و زحمات کلیه کارکنان در پایان سخن ضمن تقدیر از فعالیت انجام شده و 

ریم که برای پاسخگوئی به آیندگان های خود بپذیمسئولیت های آن، با یادآوری مجددسازمان در تمامی دوره

 ای شفاف، ارزشمند و قابل اتکا بسازیم.باید برای آنها گذشته

 

 با آرزوی توفیق الهی

وحید مرندی مقدم   
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ترین دست ارزشمند از جملهمسلماً  پیشینیانری از تجربیات گیشناخت نوع تفکر، عملکرد و بهره

گردد و بدیهی است که این امر بسته به موضوع و محدوده مورد آوردهایی است که از مطالعه تاریخ حاصل می

در همین راستا تحقیق حاضر بخش بسیار کوچکی های خاص خود برخوردار است. مطالعه از وسعت و ویژگی

که بر  2331تا  2331های ت تاریخی کشور بویژه در نظام اداری آن را در گستره زمانی سالاز مجموعه تحوال

تشکیل مؤسسه استاندارد و توسعه استاندارد سازی تمرکز دارد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است. 

طالعه روند تکاملی تر ماز آنجا که موضوع کتاب حاضر نه بررسی یک تحول اجتماعی بلکه در مقیاسی کوچک

در دوره اشاره های سیاسی روند تحوالت سازمان سازمان ملی استاندارد است لذا با پرهیز از نگاه و گرایش

تأثیر از توان تحوالت سازمان را به تمامی بیمورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. هرچند نمیشده 

جایگاه  چنینبا توجه به نحوه ایجاد و هماستاندارد تحوالت سیاسی کشور دانست امّا ویژگی سازمان ملی 

علمی و مسئولیت پذیری آن در قبال مشکالت و معضالت جامعه این خصوصیت را به دنبال داشته تا  ،فنی

در یک ارزیابی کلی از این سازمان به عنوان سازمانی تأثیرگذار و منزه در طول حیات آن یاد شود و قطعاً 

 تأثیر نبوده است.این نتیجه بی دستیابی بهآن در نان مسئولین و کارکو زحمات  و تالشموضوع حساسیت 

تاریخ تکرارپذیر بودن وقایع آن است و جالب این که حتی در مطالعه گذشته و عبرت آموز های از ویژگی

ها در حال تکرار است و ها یا روشرسد که بسیاری از موضوعات، فعالیتنظر میها نیز چنین بهسابقه سازمان

گسستگی و  بروزکه به نوعی در گذشته مطرح شده است امّا  توان پیدا کردمواردی را میا مطالعه سوابق ب

گیری از آنها ع به گذشته سبب عدم پیوستگی تجربیات و بهرهوو عدم اطالع و یا عدم رجبین رویدادها شکاف 

مالحظه بسیار از جمله خطرهایی که امروزه شدت آن  فته شودپر بیراه نیست اگر گشده است و در این رابطه 
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گیری بهرهو توان آن را به عنوان یک تهدید جدی درنظر گرفت عدم پیوند با گذشته و یادآوری شود و میمی

 های مختلف است.از آن در زمینه

 پیشینیاندر مورد انگیزه تهیه این کتاب نیز باید گفت آشنائی با نوع تفکرات، عملکرد و انتقال تجربیات 

ها، پرهیز از ها و کاستیتحلیل موفقیت آن،جهت شناخت مسیر تکاملی سازمان به کارکنان فعلی و آتی 

های مهم در گردآوری جمله دغدغه خدمات کلیه کارکنان سابق از نهادن بهاتالف زمان و سرمایه و بویژه ارج 

یادآور عملکرد و خاطرات خانواده مجموعه حاضر نیز یک آلبوم خانوادگی  مثابهاین مجموعه بوده است تا به 

 بزرگی با نام خانواده استاندارد باشد.

 کاری هکه تحقیق و مطالعه تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد با تمرکز بر دور گرددمجدداً یادآوری می

و گردآوری اسناد و مدارک و  2331تا  2331های هر یک از چهار رئیس اسبق سازمان در گستره زمانی سال

که اشاره شد اسناد و مدارک مصاحبه با افراد و کارشناسان مرتبط با هر دوره انجام شده است. آن چنان

در متن  وکارگزینی افراد جمع آوری های های مختلف و حتی پروندهمتنوع و متفاوتی با مراجعه به سازمان

ای که در برخی از فصول کتاب حجم زیادی از متن اصلی به گونهآورده شده است کتاب اصلی و در پیوست 

های چنین مصاحبههم را اسناد مرتبط به جهت مشاهده اصالت مطالب ارائه شده به خود اختصاص داده است.

مسئولین و کارشناسان سازمان انجام و اطالعات بدست آمده  متعددی به صورت حضوری و یا غیرحضوری با

براساس اقدامات و  تا شده است تالشها نیز در این مجموعه گنجانده شده است. در پایان هر دوره از مصاحبه

ای نقدگونه خالصهاستاندارد ها با اهداف و قوانین مؤسسه های صورت گرفته و ارزیابی و انطباق فعالیتفعالیت

 وضعیت مؤسسه ارائه گردد.  از

توان دوره ابتدایی و آغازین مؤسسه استاندارد را در زمان اولین رئیس آن دوره در یک تحلیل ساده می

مؤسسه در  .کندای پیروی میگذاری کرد که از برنامه تربیتی و مراقبتی خاص و تعریف شدهطفولیت نام

ها و رویدادهای متفاوتی قرار ها، برنامهدر معرض آموزشمان رؤسای دوم و سوم زدر خود رشد و نمو  ادامه
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ثبات نهایتاً پس از رسیدن به یک  و ماندها رشد و در برخی دیگر متوقف میگیرد که در بسیاری از عرصهمی

در زمان آخرین رئیس خود )پیش از انقالب را عملکرد و ساختار خود بلوغ فکری نقاط ضعف و قوت و 

از تر و بستهتر آید اما سیستم لختی اصالح و پیشرفت امور بر میپش درک کرده و در بیش از پی اسالمی(

ها و انرژی این جوان بالغ را مدیریت و صرف کند. مسلماً در این تحقیق نیز امکان از آن است تا بتواند ایده

کارنامه نهائی و  هاکاستی تمام نقائص و باها و موضوعات وجود دارد اما امید است قلم افتادن برخی از مقوله

  .مثبت ارزیابی شوداز دیدگاه خوانندگان آن کارایی 

مورد چنین پرهیز از طوالنی شدن بیکه قطعاً بدلیل بی اطالعی مؤلف و همذکر این نکته ضرورت دارد 

از قلم های شغلی تهسکش خانواده استاندارد در تمامی رم بسیاری از کارکنان صدیق و زحمتمجموعه نا

های آنان تشکر و قدردانی از زحمات و تالشبا عرض پوزش و طلب حاللیت، لذا در این فرصت  افتاده باشد

چنین اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که اعالم اسامی افرادی که در این مجموعه از آنان هم شود.می

ها و تحوالت سازمان و یا نحوه رنامهاهداف، بآنان در راستای  ارزیابی عملکرد و اقدامات با هدف یاد شده

افراد به لحاظ شخصیتی، اخالقی، کاری،  و قضاوت در مورد خصوصیاتهمکاری جهت تهیه این کتاب بوده 

 مجموعه است. دامنه کاری اینوابستگی و نظایر آن خارج از 

کارشناسان اسبق سازمان بدست از آنجا که بخشی از اطالعات جمع آوری شده از مصاحبه با مسئولین و 

آمده است در اینجا ضمن ذکر نام و آخرین سمت آنان از همکاری این افراد در تهیه این مجموعه تشکر و 

 شود.قدردانی می

 سومین رئیس مؤسسه استاندارد   دکتر حسین علیزاده -

 معاون توسعه، ترویج و آموزش مؤسسه استاندارد   مهندس منصور تقی زاده -

 معاون اداری و مالی مؤسسه استاندارد  سید مرتضی وزیریمهندس  -
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 اولین رئیس مؤسسه استاندارد پس و معاون اداری و مالی    مهندس هوشنگ مقبلی -

 از انقالب اسالمی      

  استاندارد مؤسسه وموادغذاییکشاورزی،دامیصنایععاونم   دکتر عباس خالصی -

 فنی مؤسسه استاندارد معاون   دکتر تورج امیرسلیمانی -

 های مؤسسه استانداردها و بررسیمعاون طرح   دکتر داود داودزاده -

 معاون تحقیقات غیرفلزی مؤسسه استاندارد  مهندس کریم اکبری حقیقی -

 مدیر آموزش مؤسسه استاندارد   دکتر والوتیا گاسپاریانس -

 مؤسسه استاندارد مدیر روابط عمومی    محمد علومی -

 مؤسسه استاندارد مدیر بخش مکانیک و فلزشناسی   همایون عقیلیمهندس  -

 مدیر استاندارد استان آذربایجان غربی   مهندس کاووس صفائی -

 رئیس اداره آموزش مؤسسه استاندارد   والی زاد حمدمهندس م -

 سرپرست دبیرخانه مؤسسه استاندارد   مصحفی زین العابدین -

 تأسیسات مؤسسه استانداردسرپرست    مهندس پرویز تیش بی -

 مدیر استاندارد استان فارس و بنادر   مهندس سیروس کیهان -

 مدیر استاندارد استان خراسان   مهندس یوسف جوادی -

 همداناستان مدیر استاندارد    مهندس تقی قره داغی -

 مدیر امور اداری و مالی مؤسسه استاندارد   مهندس احمد جمیلی -

 کارشناس ارشد مؤسسه استاندارد  یلخانم مهندس شیرین صوراسراف -

 کارشناس ارشد مؤسسه استاندارد   خانم فیروزه پاسدار -

 کارشناس ارشد مؤسسه استاندارد   خانم مهرانگیز طالب زاده -
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آقای  ،ذاکری )مدیر امور بین الملل(مصطفی دریغ آقای دکتر در ادامه ضروری است از زحمات بی

و دکتر حسن فرسام )استاد دانشکده مهندس علی اکبر صابرشیخ )معاون صنایع کشاورزی، دامی و نساجی( 

های ارزنده نقش بسیار مؤثری در تهیه که با ارائه مستندات، اطالعات و راهنمائیداروسازی دانشگاه تهران( 

های مؤثر آقایان مهندس از همکاری اًجددچنین مهم .اند کمال تشکر و قدردانی به عمل آیداین کتاب داشته

 شود.اکبر نوذری تشکر و قدردانی میآقای سید مرتضی وزیری و مهندس منصور تقی زاده و بویژه 

است که انجام این تحقیق و تهیه این کتاب وابستگی انکار ناپذیری به حمایت، همکاری، درخور توجه 

افراد ذیل در سازمان داشته است که به جاست از حمایت و  پشتیبانی و راهنمائی همکاران متعددی از جمله

 راهنمائی آنان نیز تشکر و قدردانی شود:

 رئیس سازمان ملی استاندارد  پیروزبختنیره خانم مهندس  -

 سازمان ملی استاندارد معاون نظارت بر اجرای استاندارد  مهندس وحید مرندی مقدم -

 فلزی  اجرای استانداردمدیرکل نظارت بر    مهندس پیمان پیرایش -

 امور اداری و پشتیبانیوقت مدیر کل    پورغالمرضا قاسممهندس  -

 حراست سازمان ملی استانداردوقت مدیر    محمد منتقمی راد -

 اداره کل توسعه منابع انسانیمعاون     محمدعلی غالمی -

  ویژه از ایشان به با تشکر، همکار بازنشسته بخش بایگانی    بهروز بهروزی -

 مدارک سازمان دلیل حفظ و نگهداری برخی از اسناد و      

 بایگان    علی فرزام نیا -

 بایگان   غالمحسن نوروزی  -

 بایگان    احمد کشاوری -

 صفحه آرایی مجموعه حاضره به جهت بویژبا تشکر     عباداله صمدی  -

انرژی  های خودییراهنما و تشویقکنم که با حمایت، نهایتاً از همسر و فرزندانم تشکر و قدردانی می 

 اند.فراوانی در انجام این کار به من داده

 مهرداد یگانه  

 1331مرداد ماه 
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ترومن دارد لذا اشاره به این مقوله  چهاراز آنجا که پیدایش سازمان ملی استاندارد رابطه تنگاتنگی با اصل 

این سازمان حائز اهمیت است. هری ترومن رئیس جمهور دمکرات  اقدامات منجر به ایجادو نقش آن در 

پس از پایان جنگ جهانی دوم و مواجهه با آغاز دوران جنگ سرد و بویژه  دوره( در 2431-2493آمریکا )

جهت جلوگیری از نفوذ کمونیسم در کشورهای عقب مانده دکترین خود را براساس تفکیک دنیا به دو بخش 

دارد که آمریکا باید وکراتیک و کشورهای غیر دموکراتیک )کمونیست( تبیین و اعالم میزاد و دمآکشورهای 

به عنوان یک کشور پیشرو به کشورهای عقب مانده جهت دسترسی به دموکراسی کمک نماید. در سخنرانی 

ا انتقاد از ها بدر کنگره، او ضمن تشریح اهمیت برابری، آزادی و حقوق ملت 2494ژانویه  12ترومن در تاریخ 

نظام شوروی، تفکر کمونیستی را در تقابل با آزادی و ضد دمکراسی تعریف کرده و در ادامه سخنرانی خود 

وظیفه آمریکا را بر تالش در جهت توسعه مناسبات بین المللی براساس آزادی و حقوق کشورها بویژه توسعه 

کند و جهت برنامه ریزی و اجرای این می و ارتقاء سطح زندگی مردم و دسترسی به یک دنیای آزاد گوشزد

ترومن در برخی از کشورها از جمله  چهاراهداف چهار اصل خود را مطرح که چهارمین آن تحت عنوان اصل 

 گیرد.ایران شکل اجرایی به خود می

 خالصه اصل چهار ترومن به این قرار است:

ا به منظور توسعه و رشد و صنعتی خود ر های علمیما باید با اجرای یک برنامه شجاعانه پیشرفت... »

 افتاده در اختیار آنها قرار دهیم ... مناطق عقب

ما با برخوردار کردن ملل صلح دوست از علوم و فنون خود آنها را قادر خواهیم ساخت تا به زندگی بهتری 

 باشند عه میتوانیم در مناطقی که نیازمند توسدسترسی پیدا کنند و با همکاری با سایر کشورها می

 ...«رمایه گذاری بسزائی داشته باشیم س

در کشورهای مختلف قابل درک است اساس وجود  چهارنکته قابل تأملی که در این زمینه از اجرای اصل 

یعنی به بیان دیگر باید پذیرفت که وجود تفکر  .و ماهیت این مقوله در تقابل با نفوذ کمونیسم در جهان است

 آمریکا در توسعه فناوری و دمکراسی در کشورهای  مدیریت شدهسبب اقدام در واقع های کمونیستی و نظام

 عقب مانده شده است.

طور خالصه سیاست آمریکا در قبال برخورد با نفوذ کمونیسم در کشورهای جنگ زده اروپائی بویژه هب

های اقتصادی )طرح مارشال( ا ارائه کمکاند ببردهای بسر میاروپای غربی که در وضعیت اقتصادی ورشکسته
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های علمی و فنی( دنبال گردید و در هر ترومن )کمک چهارو در کشورهای عقب مانده از طریق اجرای اصل 

تا در سایه آن گسترش کمونیسم متوقف دو حالت هدف دسترسی به یک سطح مناسب از رفاه عمومی بود 

بازسازی اقتصادی کشورهای غربی با مدیریت خود اروپائیان صورت با این تفاوت که در طرح مارشال شود 

های فنی و تربیت نیروهای گرفت لیکن در طرح ترومن مستشاران آمریکایی وظیفه انتقال علوم و کمک

اند و نتیجه امر در هر دو حالت رسیدن به یک ثبات عهده داشتهکارشناس کشورهای تحت پوشش  را به

 گردد.با بهبود وضعیت اقتصادی محقق رفت می بود که انتظارسیاسی 

ترومن در ایران با تمرکز بر سه حوزه کشاورزی، بهداشت و فرهنگ اجرا شد لیکن در سایر  چهاراصل 

 ای نیز در قالب این اصل ارائه شده است.خدمات مشاوره ،های صنعتی و اداریها مانند حوزهبخش

و کارآموزی و ارسال  به سه شکل مشاوره فنی، آموزش چهارل های آمریکا در قالب اصطورکلی کمکبه

باید های مختلف زمینه درهای صورت گرفته تجهیزات انجام گرفته است. با مطالعه ماهیت و گستردگی برنامه

شد سبب اصالحات قابل توجهی در که در اهداف آن نیز مالحظه میهای اجرا شده آن چنانکه برنامه گفت

لف و نهایتاً موجب ارتقاء سطح بهداشت و رفاه عمومی گردید امّا در نقطه مقابل از نکاتی که های مختبخش

موارد قابل ها را نشان داد به لحاظ سیاسی قابل پیش بینی بود و اتفاقات آینده نیز درستی این پیش بینی

 توجه زیر است.

از  چهارای دولتی از طریق اصل هاول اینکه اغلب افراد جذب شده جهت آموزش و همکاری در سازمان

های بعد بسیاری از اقشار محدود تحصیل کرده و به نوعی روشنفکر جامعه بوده که اکثر آنها در سال

رفته است که اند و طبعاً این انتظار میهای مختلف به عهده گرفتهتمهای اجرایی کشور را در سمسوولیت

 های درازمدت با آمریکا داشته باشند و گرایش کشور به آمریکا در گرایش بیشتری به ارتباط و همکاری

دهد و نکته دوم اینکه حضور کارشناسان و مستشاران آمریکایی های بعد درستی این موضوع را نشان میسال

و حتی سیاسی  ،تری از وضعیت اقتصادیداده است که ارزیابی و تحلیل دقیق و عمیقاین امکان را به آنها می

کشور داشته باشند و از اینرو مقدمات نفوذ خود و وابستگی بیشتر کشور را بویژه به لحاظ فرهنگی هنگی فر

 فراهم کنند.

های اصل توان یافت که تحت تأثیر برنامه ریزیمیدر کشور توان گفت کمتر سازمانی را به جرأت می

، 33های در ادامه این بخش از جمله پروژه های ارائه شدهبرای مثال برخی از پروژه .قرار نگرفته باشد چهار

های اداری و فنی های هیئت عملیات اقتصادی آمریکا را بویژه در بخشو نظایر آن گستردگی فعالیت 17

 دهد.نشان می



 8اصل چهار ترومن و اداره استاندارد/

 

 
 

 

 

 -   رئیس مستشاران پلیس کارشناسان:

 گلن مک کالنگ   تشار راهنمایی و رانندگیمس  

 کارل بچ   مستشار تفتیش جنایی  

 -   مستشار تعلیم و تربیت پلیس  

 گارلند ویلیامز   مستشار امور مواد مخدره  

 -    مستشار ارتباطات  

 دالر 000/225     جمع پرداختی دولت آمریکا مخارج:

 دالر 000/11    بابت کارشناسان  

 دالر 000/121    اثاثیه لوازم و  

 دالر 000/23   بابت بورس تحصیلی در آمریکا  

 دالر 000/225  جمع     

 ریال 252/112/3     1331ه ریالی سال جبود  

 افسر شهربانی 12ها: تعداد بورس

 

 خانم مارگریت جاستد  کارشناسان: کارشناس طبقه بندی مشاغل

 دالر 000/23      مخارج: جمع پرداختی دولت آمریکا

 دالر 000/11   کارشناسبابت   

 دالر 500   لوازم و اثاثیه  

 دالر  500/1  بابت بورس تحصیلی در آمریکا  

 دالر 000/23 جمع               

 ریال 210/710/1     1331الی سال بودجه ری  

 نفر در رشته طبقه بندی مشاغل 2ها: تعداد بورس

( 1331تیر  1) 1357ژوئن  23وضعیت قرارداد: قرارداد سه ساله فعلی که با دانشگاه کالیفرنیای جنوبی منعقد شده است در تاریخ 

شگاه کالیفرنیای جنوبی در سال مابین دانشگاه تهران و دان 2پذیرد و مذاکرات جهت برقراری قرارداد گروه ثالث برای مدت خاتمه می

 باشد.جریان می

آندرسون، ریچارد ه.استاد: هری ا.مارلو، ریچارد و.گیبل، اورین و.کوپ، دونالد ویلهلم، ویلیام ب.استورم، ویلیام  3کارشناسان: 

 د.گالوی، واین آترراینر، ماروین س.مایرز

                                                           
 مرکز اسناد ریاست جمهوری -2
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 مسئول امور اداری: جورج ت.بلیس

 دالر 000/273     اجمع پرداختی دولت آمریک مخارج:

 ریال 500/053/20     1331بودجه ریالی سال 

تعلیم در کشور آمریکا: هشت نفر که در آینده در مؤسسه تدریس نمایند به دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اعزام خواهند شد تا برای 

 حصول به درجه دکترا در رشته امور اداری تحصیل نمایند.

 

 کارشناسان: کارشناسان امور اداری

 ریچارد چاپمن    نخست وزیری 

 جوزف شوماخر    وزارت دارایی 

 جوزف پ.تیو    وزارت کشور 

 داوید ج.کیو    وزارت کشاورزی

 روبرت گریفین    وزارت بهداری

 آلبرت ر.اوکلر     وزارت راه

 ادوارد ن.جانسن   وزارت پست و تلگراف و تلفن

 جوزف ج.فلین    وزارت فرهنگ

 توسط اداره همکاری بین المللی استخدام شده است( 1357مه  13ویگلس ورد از تاریخ ه. )جیمس 

 کنند(.های معین کار نمیشناسان در وزارتخانهکارشناسان سازمان و متد: )این کار

 هری س. کین، دونالد گودوین، ویلیام ریکتر، توماس و.فولی، ریچارد لومیس

 کارشناسان امور مالی عمومی: )وزارت دارایی(

 جس ب. مک ورتر    کارشناس بودجه 

 استرلینگ مک گرات   کارشناس امور حسابداری دولتی 

 اریک دانکی  تجارتی کارشناس امور حسابداری 

 کانووره. شرمن     کارشناس ممیزی 

 ویلیام شاو   کارشناس امور  گمرکات 

 وینفیلد لو   کارشناس امور کارگزینی 

 ادوارد سوان   ر و سرشماریاکارشناس آم 

 دالر 000/151      جمع پرداختی دولت آمریکا  مخارج:

 دالر 000/122    بابت کارشناسان 

 دالر 000/32  های تحصیلی در آمریکابابت بورس 

     دالر 000/151  جمع    

 ریال 125/150/11      1331لی سال بودجه ریا 

 

 اورین کوپ )کفیل(   کارشناس امور شهرداری کارشناسان:

   کارشناس تعلیم در امور آتش نشانی  

 دالر 000/52     پرداختی دولت آمریکا مخارج:

 دالر 000/13      بابت کارشناسان  
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 دالر 000/3  بابت بورس تحصیلی در آمریکا  

 دالر 000/52  جمع             

 ریال 111/313/3     1331بودجه ریالی سال   

 هانفر در رشته امور شهرداری 2ها: تعداد بورس

 

 دارد: قراردادی با مؤسسه امور دولتی در واشنگتن منعقد گردیده است که کارشناسان زیر را اعزام  کارشناسان:

 ویلسون ف.هارود    رئیس پروژۀ  

 مارل همفیل   اس سازمان و متدکارشن  

 ریچارد و.وودراف   کارشناس امور کارگزینی  

 پال بانینگ  کارشناس امور حسابداری، ممیزی بودجه  

 ج. ب. ماسون   ناس سازمان و متدشکار  

 روبرت هاربرسون  کارشناس نحوه گزارش دادن و آمار  

 کلیفورد هولس   کارشناس حسابداری و ممیزی  

 خانم جانیس گریفیت    امور اداریمسئول   

 دالر 000/550     جمع پرداختی دولت آمریکا مخارج:

 ریال 000/100/7     1331بودجه ریالی سال   

 

 

 

های فنی به ایران در زمینه همکاری هیئت آمریکائی برای کمک 2جالب توجه است که اولین موافقت نامه

توجه خاص این  منعقد شده است. 2314در سال )اصالحات روستایی( همکاری در توسعه امور روستائی 

چنین محور قرار دادن تولیدات کشاورزی بی ارتباط با شرایط برنامه به ارتقاء سطح زندگی روستائیان و هم

 های انجام اصالحات موردنظر و در مفاد این توافق نامه به روش اقتصادی و سیاسی ایران نبوده است.

به چگونگی مشارکت طرفین و نیز چنین در گزارش سازمان برنامه هم ومراکز تربیتی اشاره شده  دایر کردن

این نکته قابل تأمل است که در هر دو سند  تخصیص منابع مالی، نیروی کار و سایر موارد پرداخته شده است.

به عنوان عوامل مهم تایی بهداشتی در انجام برنامه اصالحات روس و ارائه شده لزوم توجه به مسائل فرهنگی

 شده است. در بهبود وضع زندگی روستائیان مطرح

 
  

                                                           
های پروژه عمرانی در زمینه 211های خارجی در ایران پایان یافت و تا پایان این سال مجموعاً تعداد های کمکفعالیت اداره 2391در آذرماه  -2

 اجتماعی و صنعتی اجرا شد. ـبهداشتی  ـآموزشی  ـکشاورزی 
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ت ممالک متحده آمریکا راجع به همکاری دولت آمریکا در برنامه مبادله اطالعات و تخصص و مهارت نظربه تقاضای دولت ایران از دول

فنی که هدف آن پیشرفت و ترقی اقتصادی ایران است و نظربه موافقتی که از طرف دولت آمریکا برطبق مقررات قانون عمومی شمارۀ 

ده است، موافقت حاصل شد که اصول و طرز اجرای برنامه مزبور مبنی مصوب کنگره هشتاد و یکم نسبت بدین همکاری به عمل آم 535

 بر مواد ذیل باشد:

هدف اولیه این برنامه همکاری عبارت است از بهبود وضع زندگی و ازدیاد فعالیت اقتصادی و تولیدی مردمی که در مناطق  -1

فرهنگ، بهداشت و اصالح وضع کشاورزی معطوف برند. به منظور نیل بدین هدف توجه مخصوص به مواضیع روستایی به سر می

ها توأم و نشین بوده پیشرفت در این قسمتکه عملیات و اصالحات در حدود سطح زندگانی مردم دهخواهد گشت، چنان

 متوافق باشد.

بود. برنامه اصالحات روستایی مبنی بر یک سلسله تشریح و نمایش عملی طرق جدید ترقی و تأسیس مراکز تربیتی خواهد  -2

شود که مراکز تربیتی متدرجاً در تمام کشور، در نقاطی که نزدیک به تراکم جمعیت است برپا خواهد شد. مجاهدت و اهتمام می

دار طرق صحیح منتخب کشاورزی و غیره که در مراکز تربیتی تکمیل شده با حداکثر سرعت و تا حدی که متخصصین صالحیت

های ملی و صاحبان امالک ابد و در دسترس و معرض استفاده ادارات و امالک دولتی، بنگاهایرانی یافته شوند توسعه و تعمیم ی

 خصوصی، در نقاطی که تسهیالت الزمه موجود باشد گذاشته شود.

ای کارمند )شامل آموزگاران مدارس روستایی و متخصصین کشاورزی و بهداشت( و زمین و ابنیه و آالت و دولت ایران عده -3

چنین یک اعتبار کافی نقدی ها خواهد گذاشت. همری که در محل یافته شود در اختیار مراکز تربیتی و نمایشگاهاسباب و ابزا

ریال( در سال کمتر نباشد در اختیار کمیسیونی که برطبق ماده  000/200/3که میزان آن از سه میلیون و دویست هزار ریال )

 های اجرایی تأمین گردد.ت تا هزینهشود خواهد گذاشپنجم این مقاوله نامه تشکیل می

 تهیه اقالم مشروحه ذیل به عهدۀ دولت ممالک متحده آمریکا خواهد بود: -1

های فرهنگی و کشاورزی و بهداشتی خدمت خواهند کرد و مسئول اداره امور فنی و اداری هر متخصصینی که در رشته -الف
 یک از مراکز نمایش خواهند بود.

 شود.ار و اسبابی که در ایران تولید و ساخته نمیوسایل و آالت و ابز -ب
به منظور برقراری نظارت مشترک بر آنچه در برنامه اصالحات روستایی جنبه همکاری و تشریک مساعی دارد و به منظور تأمین  -5

همکاری اصالحات یک وسیله مناسب مشورتی میان اولیای دولتین ایران و آمریکا مربوط به اجرای این برنامه، یک کمیسیون 
گردد و یکی از نمایندگان ایرانی به روستایی ایران و آمریکا مرکب از چهار نماینده ایرانی و سه نماینده آمریکایی تشکیل می

کند تا برنامه شود. نیز کمیسیون یک نفر را به عنوان مدیر فنی انتخاب و استخدام میسمت ریاست کمیسیون انتخاب می
 معرض اجرا بگذارد. مصوب کمیسیون را به

 وظایف کمیسیون بدین قرار است: -1

 ها و مراکز تربیتی.عمل، خط مشی و طرز کار نمایشگاه هتعیین برنام -الف
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 انتخاب و تصویب نقاطی که در آن نمایشگاه و مراکز تربیتی باید تأسیس گردد. -ب
 ابنیه، وسایل و کارمند مورد لزوم.ن ایران و آمریکا نسبت به زمین، مزرعه، یتقدیم پیشنهادها به دولت -ج
 های ملی و خصوصی در هر یک از مناطق.های اصالحی سایر ادارات دولتی و بنگاهوفق دادن عملیات کمیسیون با فعالیت -د

هایی راجع به پیشرفت حاصله و خدمات انجام شده خواهد داد و دولتین ایران و آمریکا پیشرفت کار کمیسیون مرتباً گزارش -7
 یون را به بهترین وجهی منتشر کرده به اطالع عموم خواهند رسانید.کمیس

کند و وسایل و ابزار نامبرده از تهیه میدر هر مورد که دولت ممالک متحده آمریکا برطبق مواد این مقاوله نامه وسایل و ابزار  -1
ت مربوط به وسیله سازمان برنامه هفت های جاریه کشور ایران معاف نباشد عوارض و مالیاپرداخت عوارض گمرکی و یا مالیات

 ساله ایران از اعتبارات سازمان مزبور پرداخته خواهد شد.

در هر مورد که از طرف کارمندان دولت آمریکا به غیر از کارمندان ایرانی دولت آمریکا که برطبق این مقاوله نامه برای خدمت به  -3
آیند اشیاء و لوازم شخصی برای مریکایی مزبور که همراه آنان به ایران میگردند و یا اعضای خانواده کارمندان آایران گسیل می

های جاریه مصرف و استفاده شخصی به ایران آورده شود و اشیاء و لوازم مزبور از پرداخت عوارض گمرکی و یا سایر مالیات
خانواده ایشان ملزم به پرداخت مالیات بر کشور ایران معاف نباشد و نیز در مواردی که کارمندان آمریکایی فوق الذکر و اعضای 

ای که در فوق ذکر شد های جاریههای دیگر اجتماعی باشند و معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و مالیاتدرآمد و یا مالیات
تأدیه های متعلقه از طرف سازمان برنامه هفت ساله دولت ایران و از اعتبارات سازمان مزبور میسر نباشد، عوارض و مالیات

 خواهد شد.

این یادداشت و مقاوله تا هنگامی که از طرفین الغای آن را کتباً به طرف دیگر ابالغ نمایند معتبر و مجری خواهد بود و الغای آن  -10
 بایستی نود روز قبالً به وسیله یکی از طرفین به طرف دیگر کتباً اخطار گردد.

 (1350)نوزدهم اکتبر  1323بیست و هفتم مهرماه  ـتهران کاخ ابیض 
 

 سفیر کبیر فوق العاده و تام االختیار کشورهای متحده آمریکا   نخست وزیر ایران
 هنری گریدی        علی رزم آرا 
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بهداشت، کشاورزی و فرهنگ، به منظور بهبود وضع زندگانی اولین طرح جامع فنی همکاری طبق اصل چهارم ترومن، متضمن پروژه 

 دهاقین در قراء و قصبات ایران امروز متفقاً از طرف دولتین ایران و کشورهای متحده آمریکا اعالم گردید.

اخیراً در   ( که535طرح نامبرده که بنابر درخواست دولت ایران باید تقبل شود، به موجب قانون بین المللی عمران )قانون عمومی 

 هشتاد و یکمین جلسه کنگره آمریکا به تصویب رسیده به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

نظارت در برنامه تعاونی جهت بهبود مناطق روستایی ایران توسط کمیسیون مشترکی به نام کمیسیون همکاری فنی ایران و آمریکا، 

ریکا به عمل خواهد آمد. ریاست این کمیسیون به عهدۀ یکی از نمایندگان ایران مرکب از چهار نماینده دولت ایران و سه نماینده دولت آم

خواهد بود. کمیسیون یک مدیر فنی برای پروژه تعیین نموده و متفقاً تعداد پرسنل و تسهیالتی را که از هر یک از دو کشور مورد لزوم 

دالر برای همکاری فنی در ایران از محل سهمیه اصل چهارم  000/500سازد. دولت کشورهای متحده آمریکا مبلغ خواهد بود معلوم می

 ترومن برای سال مالی جاری تخصیص داده است.

دالر الزم خواهد  000/300، معادل 1330تیر ماه  10شود برای اجرای برنامه بهبود امور روستایی از حاال تا به طوری که پیش بینی می

 های فنی تعاونی دیگر در ایران باقی خواهد ماند.هژتوسعه برنامه نامبرده و اقدام به تهیه پرو دالر دیگر برای 000/200شد و از این جهت 

باشد به اضافه وجوه دولت ایران برای اجرای برنامه تعاونی، کارمند، زمین، ابنیه الزم و وسایل کاری که تهیه آن در محل میسر می

چنین لوازمی را که تهیه آن در ایران کارشناسان کشاورزی، بهداشتی، فرهنگی و همالزم برای انجام عملیات خواهد داد. دولت آمریکا 

 سازد.مقدور نیست فراهم می

این برنامه کامل که در آن به مسائل بهداشت، کشاورزی و فرهنگ اهمیت خاصی داده شده است توسط کارمندان ایرانی و آمریکایی 

نزدیک به مراکز عمدۀ جمعیت به مورد اجرا گذارده خواهد شد. این نقاط به منزله مراکز که متفقاً کار خواهند کرد در دهات و قصبات 

هایی به منظور سایر افراد استفاده خواهد گردید. در این مراکز برنامهتعلیماتی خواهند بود که از عملیات انجام شده در آن برای تربیت 

ای معلم ایرانی تربیت خواهند شد که بتوانند با هد شد. ضمناً در این مراکز عدهین و ازدیاد قوۀ تولید اجرا خواقبهبود وضع زندگی دها

وسایل عملی طرز کار را در سایر قراء و قصبات تعلیم و نمایش دهند. هر یک از این مناطق نمونه هسته مرکزی برای توسعه و اشاعه فنون 

سطح فرهنگ و اصالح وضع زندگی مردم و تعمیم و توسعه آن در سایر مخصوص برای ازدیاد محصوالت غذایی، کاهش بیماری، باال بردن 

 باشد.ها در ترقی اقتصادی کشور اساسی و ضروری مینقاط کشور خواهد بود. بدیهی است این فعالیت

تیر  10رود تا شروع به کار خواهد کرد و انتظار می 1330تیر ماه  10اولین مرکز نمونه بالفاصله دایر خواهد شد و سه مرکز دیگر تا 

 مرکز نمونه به طرز باال شروع به فعالیت نماید. 10تعداد  1331
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 :بودشده تقسیم بندی متمرکز و های اصل چهار در حوزه کشاورزی بر چند محور ذیل طورکلی فعالیتبه

 آموزش و ترویج کشاورزی ●

 و طیور دامپروری و اصالح نژاد دام ●

 اصالح بذر و آبیاری ●

 مبارزه با آفات نباتی و دفع حشرات ●

 تکنولوژی کشاورزی ●

است های اجرائی در بخش کشاورزی از دیگر موافقت نامه 13موافقت نامه اجرایی شماره در این ارتباط 

قابل ذکر است مطالعه این  دهد.تری را در خصوص محصوالت کشاورزی نشان میکه برنامه ریزی گسترده

های مرتبط در کشور و اقدامات های اصل چهار، وضعیت بخشای به شناخت برنامهزهها تا انداموافقت نامه

توان گفت تأسیس اداره کند. از یک نظر میانجام شده است کمک می هاو اجرایی که متناسب با برنامهعملی 

وضعیت مطالعه و ارزیابی  دنباله کامالً ب بودها با اهدافی که برای آن درنظر گرفته شده استاندارد و آزمایشگاه

به بیان دیگر باید . مربوطه انجام شده استاقدامات اصالحی  ضرورتاقتصادی و بویژه کشاورزی کشور و 

شکل وقت گفت اداره استاندارد در خدمت به بهبود و توسعه صادرات کشور در وزارت اقتصاد و یا بازرگانی 

محصوالت سنتی در این دوره )پس از نفت( ر محصوالت صادراتی کشو عمدهشود و گرفته و فعال می

کشاورزی است. لذا دو مقوله بهبود وضعیت کشاورزی و ایجاد اداره استاندارد به عنوان ابزاری برای کنترل 

کنند. شاید پاسخ به این سئوال که چرا اداره کیفیت محصوالت صادراتی وابستگی معناداری بهم پیدا می

ت استاندارد از جمله مؤسسه استاندارد آمریکا تعریف و تشکیل نشده هدف استاندارد همانند سایر مؤسسا

توان استنباط کرد که در تکمیل محدودی باشد که برای آن در بدو امر درنظر گرفته شده است. از اینرو می

 های عمرانی اصل چهار اداره استاندارد نیز چگونه تعریف و تشکیل شده است.برنامه
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بین خلیل طالقانی وزیر وقت کشاورزی ایران و  1331بهمن  15در موضوع بهبود تولید پنبه که در تاریخ  35موافقتنامه اجرائی شماره 

دکتر ج.ر. پلتیه رئیس هیئت کمک فنی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد و ویلیام ئی. وارن رئیس اداره همکاری فنی آمریکا برای 

 گردید.منعقد  یرانا

بین خلیل طالقانی وزیر وقت  1331اسفند  7در موضوع بهبود علم پرورش نباتات که در تاریخ  12موافقتنامه اجرائی شماره 

خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد و ویلیام ئی. وارن رئیس اداره همکاری  یکمک فن یران و دکتر ج.ر. پلتیه رئیس هیئتکشاورزی ا

 برای ایران منعقد گردید. فنی آمریکا

ضمن این موافقتنامه اجرائی منعقده بین احمدحسین عدل وزیر کشاورزی ایران و دکتر م. دوبائر رئیس هیئت فنی خواروبار و 

 شود( و ویلیام ئی. وارن رئیس هیئت عملیات اقتصادیخوانده می "هیئت فنی ملل متحد"کشاورزی سازمان ملل متحد )که از این پس 

شود( برطبق خوانده می "اداره "کل عملیات خارجی که سابقاً موسوم به اداره کل فنی بود )و از این پس هآمریکا در ایران و نماینده ادار

 گردد:مفاد و شروط و اصالحات زیر ترکیب و تمدید می

 

بین وزارت کشاورزی و اداره کل همکاری منعقد و بعداً اصالح و  1331فروردین ماه  12پیرو موافقتنامه عمومی کشاورزی که در تاریخ 

این موافقتنامه اجرائی  در آن ضمن و اعتبارات منظوره 12و  35های اجرائی شماره تمدید گردید عملیات همکاری مذکور در موافقتنامه

عملیات متعاقب آن مقید به مواد و شروط موافقتنامه عمومی کشاورزی که تمدید و  هشود. این موافقتنامه و کلیترکیب و گنجانیده می

 اصالح گردیده خواهد بود.

 

 و به عالوه سه فقره عملیات جدید به شرح زیر  12و  35های اجرائی شماره طرح فرعی مذکور در موافقتنامه 7این طرح شامل 

 باشد:می

 

 1351شود در طوری که پیش بینی میباشد. بهآغاز گردید می 1352که در سال مالی  3آ -1-این طرح دنباله طرح فرعی ت ج سی 
شود که به کمک سرویس چنین پیش بینی میدار خواهد گردید. همملیات عهدهمسئولیت بیشتری را در مورد بسیاری از این ع "وزارت"
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 های قابلعملیات آموزشی و نمایشی و قسمتی از خدمات به موقع اجرا گذارده شود. گو اینکه پیشرفت "وزارت"ترویج کشاورزی 
باشد مورد لزوم می "اداره "ی بیشتری از طرفهای فنی و مالتوجهی در ظرف دو سال اخیر در این زمینه حاصل شده معهذا اعطای کمک

طور کامالً مستقلی که جزء الینفک وظایف دولت ایران باشد اداره کرد و بالنتیجه کمک شایان و قابل تا بتوان عملیات مختلف را به 
تأکید بیشتری نسبت به  . ضمن اجرای این طرحی مردم و رفاه حال کشاورزان نمودت وضع اقتصادی و بهبود وضع زندگیتوجهی به تثب

های کشتکاری بعمل خواهد آمد. عملیات انتخابی به منظور افزایش تولید بذر و توزیع آن و مبارزه با آفات و حشرات و اصالح روش
 محصول و ازدیاد میزان قند چغندر مرتباً ادامه خواهد یافت.

 

این طرح از دو مرحله اصلی تشکیل گردیده است: اول عملیات آزمایشی و نمایشی در زمینه اصول فنی احیاء مراتع و تأمین آب آنها. 
و تربیت. اولین قسمت این دو مرحله اصلی عبارت است از تعیین وضع اراضی و احتیاجات های ترویج و تعلیم دوم امور آموزشی و روش

بررسی مشخصات و خصوصیات طبیعی به منظور اجرای اصالحات الزم منجمله انحراف مجاری آب و بستن سد برای ذخیره آب و  –آنها 
 –ها حفاظت و نگهداری نهال –بذر افشانی  –آماده نمودن زمین  –گذرد ساختمان سدهای کوچک و آب گذرهائی که از بین علفزارها می

مرحله اصلی برنامه عبارتست از آموزش کارمندان فنی ایرانی و سمت این قمقررات علف چر و تولید بذر و برداشت محصول. دومین 
های علمی و نشان دادن گردش –اتی های تعلیمآموزشگاه –جلسات آموزشی  –رهبران کشاورزی و کشاورزان از طریق عملیات نمایشی 

 کارها بطرز عملی. این مرحله با همکاری نزدیک سرویس ترویج قسمت فرهنگی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
 

اکنون در نزدیکی همدان و قزوین و کرج و مشهد و شیراز صورت گرفته است. در سه ماهه دوم کشت نمونه علوفه و سبزیجات هم 
چنین در اصفهان و بابلسر و کشت نمونه در نزدیکی تبریز و رضائیه و دشت مغان و سنندج و کرمانشاه و مالیر و هم 1351سال مالی 

ن عملیات طرح هائی در این نواحی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. به رشت و کرمان و تهران و اهواز بعمل خواهد آمد و در زمینه ای
هائی در زمینه قابلیت سازگاری انواع علوفه مراتع و تبریز و تهران و مشهد آزمایش نعالوه در نواحی شیراز و اصفهان و کرمانشاه و کرما

سایر انواع بذر بدست آید و برای آزمایش در این نواحی و  ردیف کاری خواهد شد. درنظر است که این کشت های آزمایشی توسعه یابد تا
 سایر نواحی ترتیباتی داده شود.

 

یرانی در شود تا کارمندان فنی ادر مراتع ناحیه شیراز قطعه زمین کوچکی به مساحت پنج هکتار تعیین می 
اراضی در های هرزروی بهاری را از مجاری طبیعی خود منحرف و علیماتی در زمینه ساختمان سدهای کوچک بگیرند و بتوانند آبت آنجا

ای که با محیط و انواع علوفهسدهای کوچک ساخته خواهد گردید  1351تاً هموار جاری سازند. در سه ماهه دوم سال مالی بمراتع نس
نقشه برداری مقدماتی در دو ناحیه دیگر بعمل خواهد  1351سال مالی آخر اند مجدداً بذرافشانی خواهند شد. در سه ماه یافته سازش

 آمد.

های آزمایشی مرکزی توزیع خواهد شد تا در پائیز و سبزیجات مراتع بین استانها و ایستگاه بذر علوفه 
از و در چند نقطه از هر استانی بررسی و نمایش کشت کاری بعمل آید. در این نقاط فقط انواعی که در مقابل کم آبی مقاومت دارند  1351

ها به عنوان وارد و سابقاً در چهار استان آزمایش گردیده است کشت خواهد شد. تجارب ناشی از این کشتآمریکا باختر کشورهای متحد 
در همدان و  1353ای که برای بهبود مراتع صورت خواهد گرفت مورد استفاده واقع خواهد شد. در سال مالی راهنمای عملیات آینده

چنین ها از این نواحی که کشت در آنها موفقیت آمیز بوده است و همبیدستان کشت علوفه بعمل آمد. بعضی قسمتمشهد و شیراز و 
 بذرافشانی خواهد شد. 1351بعضی نواحی در نزدیکی همدان و بیدستان در سال مالی 

چنین در زمینه ای که به ایران وارد شده و رضایتبخش بوده است و همدر زمینه انواع علوفه 1351)الف( در سه ماهه دوم سال مالی 
 برای  1351هائی در مراتع اراضی خشک هفت ناحیه صورت خواهد گرفت. در اواخر سال مالی قابلیت سازگاری این انواع آزمایش
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 ش قرار خواهند گرفت تا یبذر انواع علوفه بومی کوشش خاص بعمل خواهد آمد. این بذرها بعداً در خزانه مورد آزما جمع آوری
 ترین انواع علوفه برای کشت در مراتع مهم ایران تعیین گردد.بخشرضایت

واقع در شش کیلومتری خاور قزوین آغاز گردید توسعه و  "وزارت"در مزارع دیمی آزمایشی  1351)ب( واحد مرکزی بررسی که در 

ای که در مقابل ای از انواع علوفهادامه خواهد یافت و عملیات مربوطه از لحاظ کیفیت و کمیت بسط داده خواهد شد. تناسب و قابلیت عده

ها بررسی یه بستر بذر و تشکیل ایستگاههای تهچنین روشکم آبی مقاومت دارند و از باختر کشورهای متحد آمریکا وارد شده و هم

بذرافشانی خواهد شد. در  1351هائی که در اثر کم آبی نتیجه بخش نبوده است مجدداً در سه ماهه دوم سال مالی خواهد گردید. کشت

و فواید مراتعی که بررسی نتایج  برایگردد که در ظرف دو سال عین حال پنجاه هکتار زمین دیگر بذرافشانی خواهد شد. پیش بینی می

 شوند قطعه زمینی به مساحت کافی تعیین خواهد گردید.مجدداً بذرافشانی می

 1353هائی که در سال مالی )ج( برای سنجش میزان نسبی محصول از جمله حاصلخیزی و مرغوبیت محصول در این نواحی از کشت

های مزبور در شیراز و همدان که بعلت کم هائی از کشتقسمت در شیراز و همدان و مشهد شده است استفاده کامل بعمل خواهد آمد.

 بذرافشانی خواهد شد. 1351آبی فصل بهار نتیجه بخش نبود مجدداً در سه ماهه دوم سال مالی 

 

اراضی مراتع در هر ناحیه تنظیم و  بهبود های آموزشی در زمینه دوره "وزارت"و فرهنگی و های ترویج با همکاری نزدیک قسمت

چنین در شعبه مرکزی هم یک گروه تشکیل خواهند داد که مدت آن در حدود دو هفته خواهد بود. به عالوه درنظر اجرا خواهند کرد. هم

د در ضمن کار تعلیماتی بگیرند. این کارمندان پس از گرفتن نباشکه مامور اجرای این طرح می "وزارت"و  "اداره"است که کارمندان 

 تعلیمات الزم بنوبه خود به آموزش دیگران خواهند پرداخت.

 

عملیات طرح را مورد نظارت کلی قرار خواهد داد و مسئول  "وزارت"از طریق  قسمت علم پرورش نباتات و با همکاری  "اداره"

باشد. در تنظیم عملیات ایستگاه مرکزی خواهد بود که در نزدیکی قزوین قرار دارد و محل اجرای عملیات فنی مربوط به انواع نباتات می

باشند با همکاری اداره کشاورزی استان تمام عملیات طرح را در آن ناحیه ای که مامور اجرای این طرح میها کارشناسان ناحیهناستا

دار آماده ساختن زمین و بذر افشانی و تنظیم نقشه و مراقبت رشد گیاه و حفظ زمین از علف مورد نظارت کلی قرار خواهند داد و عهده

 چر خواهند بود.

 

ای موجود را تأمین ههای طرز عمل را تنظیم خواهد کرد و کارمندان و تدارکات محلی و انبارطرح "اداره"با همکاری  "وزارت"

 خواهد نمود.

 

شروع گردیده است.  1352باشد که در سال مالی می 1آ  – 1 –فرعی ت ج سی طرح این طرح بمنزله دنباله و توسعه شرح و هدف:  -1

بیت کارشناسان و کشاورزان ایرانی در بکار بردن طرق تولید و تهیه عبارت خواهد بود از تر 1351های این طرح در سال مالی هدف

تشویق و  ـاند مورد موافقت واقع شده 1353های آزمایشی در نواحی که در سال مالی محصول و بسط تحقیقات علمی و نوسازی ایستگاه

معمول کردن انواع  ـمایشی مناسب در مورد برنج به جریان انداختن عملیات آز  ـحمایت از عملیات پرورش نباتات در مورد گندم و جو 

باشند ـ اجرای یک ویژه آنهائی که در مقابل زنگ سیاه و زنگ معمولی مقاوم میادامه مطالعات درباره انواع مختلف نباتی به ـ  جدید غالت

توزیع بذر و به مقادیر کم بین کشاورزان و تعویض بذر به مقدار زیاد به منظور  –سلسله عملیات نمایشی مربوط به کشت انواع عالی 

بهبود و تشویق برنامه  ،ادامه حمایت و تشویق از عمل آوردن بذر گندم و جو برای مبارزه با زنگ سیاه ،اصالح محصول و جنس گندم و جو

سیلوهای غله که قبالً ساخت شده ولی هنوز تجهیز نگردیده و تشکیل  تری ـ ترمیمبذر پا کنی و خرمن کوبی و انبار نمودن به طور کامل
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برای شروع عملیات آزمایشی برنج در ناحیه  ـو اداره کشاورزی استان  "اداره"تشریک مساعی ـ مجامع آموزشی در نواحی فوق الذکر 

 .دشخواهد مخصوص  هالهیجان توج

 

شروع گردیده است. در سال مالی جاری تمام  1353باشد که در سال مالی می 10آ  – 1-فرعی ت ج سی طرح این قسمت دنباله  

 عملیات طرح ادامه و توسعه خواهد یافت.

هائی ها و جزئیات مربوط به اجرای آن اصوالً همان)اصالح اراضی مراتع(خواهد بود. حدود و هدف "ب"عملیات متکی به طرح فرعی 

 خواهد بود که در طرح فوق الذکر شرح داده شده است.

 

شروع گردید. در دو سال گذشته مقادیری بذر مرغوب  1352ح سبزیجات است که در سال مالی این طرح فرعی دنبال طرح اصال

توزیع گردید. آن انواعی که نتیجه رضایتبخشی داشت در ایران تکثیر خواهد گردید و بذر سبزی وارد و برای آزمایش در کلیه نقاط ایران 

های فرهنگی موثر بود بلکه آموزشی صورت گرفت که نه تنها متضمن روشچنین عملیات حاصل از آنها بین مردم توزیع خواهد شد. هم

شد. در سال آتی اغلب این عملیات بوسیله سرویس ترویج انجام خواهد پذیرفت. های خوردنی نیز میشامل استفاده بیشتری از سبزی

خصوصی این عمل هم به مقیاس وسیعی به های اریکیبه سبز صعبارت خواهد بود از ترغیب اشخا 1351فعالیت جدید در سال مالی 

ترویج انجام خواهد گرفت. در مورد بعضی از محصوالت مانند خربزه و خیار که استعداد فراوانی برای امراض برگی دارند.  سوسیله سروی

 گذارده خواهد شد. ک مساعی دانشکده کرج و بنگاه اصالح نباتات ورامین برای تکثیر و انتخاب محدود به موقع اجرایبرنامه با تشر

 

باره ربه طریق آزمایش داطالعاتی و هیئت فنی ملل متحد آمریکا  "وزارت"شرح: منظور از این طرح اینست که با تشریک مساعی 

ارائه خواهد شد تا بتوانند طرق کشت تعلیمات و تجاربی ایرانی فنی ن اکارمندتربیت کشت و عمل آوردن نیشکر جمع آوری گردد. برای 

و  اطالعاتجمع آوری  الزم است بهگیرند. در این صورت  فرامواردی که تا به بحال به طریق موفقیت آمیزی در ایران روئیده نشده است 

 .های معمولی به پرداخت عملیات نمونه و کارآموزی به محض اینکه اطالعات تکمیل گردید شروع خواهد شدتعیین روش

 

های منتخب دیگر یک برنامه بررسی به منظور تعیین در ایستگاه آزمایشی مرکزی اهواز در صورتی که مناسب به نظر برسد و در محل

 ردن نیشکر تنظیم و اجرا خواهد شد.های مؤثر و عملی برای کشت و عمل آوطرق و روش

 

 های زیر موردنظر است:ه چگونگی کشت و تربیت نیشکر در اهواز هدفبرای حل مسئله مربوط ب

 باشد.تعیین این که چه نوع خاکی در ناحیه اهواز مناسب است به خصوص شوری خاک تا چه اندازه می -1

 مودن نقاطی از ناحیه مزبور که آب و خاک آن واجد شرایط مناسبی باشد.پیدا ن -2

 های دقیق درباره کودهای مورد احتیاج و طرق شخم و کشت زمین که به تولید نیشکر کمک خواهد نمود.اجرای بررسی -3

 در اهواز. مقایسه انواع نیشکرهای داخلی و خارجی با یکدیگر به منظور تعیین قابلیت آنها برای تولید نیشکر -1

های دیگر دنیا که واجد شرایط مشابهی با منطقه تجزیه و تحلیل طرق سابق کشت کاری و مقایسه با طرق موفقیت آمیز قسمت -5

  باشد.اهواز می

 تشخیص و تقویم نتایج آزمایش پس از مدتی که از شروع آنها بگذرد. -1
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تر از سایر نواحی ای که مناسبای برای بررسی دایر خواهد شد و بر اثر آن انواع عمده خاک ناحیههای باال برنامهبرای نیل به هدف

نتایج حاصله از مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. مزارع آزمایشی به منظور تعیین چنین منابع آب و شرایط آب و هوا محسوب شود و هم

 بنظر که کاری و آزمایش انواع عمده نیشکر به کار بردن کودهای مورد استعمال به مقادیر مختلف و تغییرات مشهوده در طرق کشت

که اجرا شده اوضاع کشاورزی در این ناحیه و نواحی دیگر  هاییکیل خواهد شد. در مورد آزمایشرسد نتایج نیکوئی بدست بدهد تشمی

 و مطالعات دقیقی به عمل خواهد آمد. مشاهدات

 

های تربیتی و نمایشی و آموزشی و اظهارنظر دار تنظیم برنامهه بر نظارت کلی عملیات طرح عهدهعالو "وزارت"با همکاری  "اداره"

های عملی  در مزارع و مالقات با مالکین و کشاورزان و روسای و بررسیبحث درباره آنها خواهد بود. عملیات آموزشی و تربیتی به وسیله 

و  "اداره"در مواقع الزم تشکیل خواهد شد، به عمل خواهد آمد. این عملیات متفقاً به وسیله کارشناسان که های آموزشی محلی و دوره

 تنظیم برنامه کمک خواهند کرد.به  "اداره"اداره کشاورزی استان تنظیم و  اجرا خواهد شد. کارشناسان شعبه مرکزی 

 

برای  "وزارت"خواهد گرفت.  صورت "اداره"ها متفقاً به وسیله اداره کشاورزی استان و کارشناسان کشاورزی شعبه عملیات استان

در دسترس دارد تأمین خواهد کرد. اداره کشاورزی استان کارمندان و  وافق کارمندان و خدمات و انبارهایی را کهاجرای  عملیات مورد ت

 انبار و وسایل موردنیاز را تأمین خواهد نمود.

 

نباتات را مأمور خواهد کرد تا برای های چنین یک کارشناس بیماریهیئت فنی ملل متحد دو کارمند فنی فراهم خواهد ساخت و هم

 هائی بنماید.های نباتات کمکرهبری عملیات بررسی و نمایش و جلوگیری بیماری

 

طی موافقتنامه اصالح خشکبار آغاز شد. این عملیات  1353به منظور ادامه عملیاتی است که در سال مالی  فرعیعملیات این طرح 

ترویج  قدامات برای بهبود پرورش خرما در ناحیه اهواز خواهد شد. سرویسای از اادامه خواهد داشت و شامل پاره 1351در سال مالی 

 آموزشی و نمایشی خواهد بود.امور دار همت اعظم عهده

 

ادامه  1353آغاز شده و در  1352است. عملیات بهبود پنبه در سال مالی  35این طرح فرعی به منزله ادامه موافقتنامه اجرائی شماره 

هائی به عمل آمد. در در جلگه ورامین آزمایش 11از کود و انواع و انتخاب از پنبه کوکرزپدیگری شماره  یافت. در زمینه آبیاری و استفاده

در ورامین بدست آمده که و الیتینگ اکسپرس  11تن متریک بذر پنبه کوکرزپدیگری شماره  52ایم تا مقدار ناحیه گرمسار توانسته

 باشد.مزبور با شرایط آب و هوایی بیشتر نواحی ایران مناسب میاست افزایش دهیم. معلوم شده است که انواع 

در گرمسار بذرهای شود که کارهائی که در طی دو سال گذشته شروع شده ادامه خواهد یافت. پیشنهاد می 1351در سال مالی 

و تاسی مزارع نمونه از کودها دهکده به منظور آزمایش  21ود. در عین  حال درنظر است در شنواحی ایران تهیه  رمرغوب برای سای

آید مالحظه نمایند. عالوه بر این یک استفاده شود تا کشاورزان نتایج خوبی را که بر اثر استعمال کود در اراضی پنبه کاری بدست می

د آزمایش های مختلف تخصیص داده خواهد شد. در شش ناحیه مهم ایران که از لحاظ کشت پنبه اهمیت دارنهکتار زمین برای آزمایش

 هائی که ممکن است برای اصالح کشت پنبه در آن ناحیه مفید باشد به عمل خواهد آمد.انواع مختلف بذر و سایر آزمایش
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و هیئت فنی سازمان ملل متحد اطالعات الزم را از طریق آزمایش  "وزارت"منظور از این طرح این است که با همکاری  شرح: -1
جمع آوری نموده مزارع نمونه ایجاد کرد و با تشکیل مجامع یا به وسایل دیگری کشاورزان و کارشناسان ایرانی را برای بهبود کشت چای 

کودهای سبز و کشت و استحصال بذرهای  تعلیم داد. در این زمینه کوشش خواهد شد که طرز شخم زدن زمین و استعمال کودها و
مرغوب پیشرفت یابد و اصالح شود. ضمن عملیات انتخابی بذر مرغوب از سایر کشورها وارد خواهد شد و انواع نباتات عالی ایران انتخاب 

 آمد.شود به عمل خواهد الً در آنجا چای کشت نمیعی در اراضی که فچا خواهند شد و بر اثر اجرای این برنامه کشت
است به عمل خواهد آمد. قسمتی از  "وزارت")گیالن و رامسر( مطالعات و بررسی الزم در اراضی که تحت اختیار  محل عملیات: -2

مزارع نمونه در پنج ناحیه تأسیس  1351این عملیات در مزارع آزمایشی و قسمت دیگر در اراضی خالصه انجام خواهد شد. در سال مالی 
هائی انتخاب شود که کشاورزان بتوانند آنها را بازدید کنند و اصول جدید زارع نمونه حتی االمکان باید در محلخواهد گردید. این م

 ی را در آنجا فرا گیرند.ااستحصال چ
 های نزدیک و دور این طرح عبارتند از:هدف های طرح:هدف -3

ها برای توان با استفاده از کود و با تعیین بهترین طریقههای الزم به منظور تعیین این که به چه ترتیب میبعمل آوردن بررسی -1
 ها از نباتات چای و ترتیب تأسیس خزانه برای نباتات جوان محصول چای را زیاد کرد.هرس کردن و چیدن برگ

هائی که نوع محصول چای را بهبود خواهد بخشید. این قسمت شامل زهکشی زمین و ایجاد پیدا کردن طریقه یا طریقه -2
 یبان خواهد بود.سا

 تأسیس مزارع نمونه در نقاط مناسب تا بهترین طریق کشت چای مرغوب به کشاورزان ارائه شود. -3

 بردن کارشناسان و کشاورزان در روزهای معینی به مزارع خارج شهر برای بازدید. -1

 وارد کردن بذرهای عالی و مقایسه آنها با بذرهای ایرانی در مزارع نمونه. -5

چای ایران به وسیله انتخاب نباتی و بذرهای وارده و تسریع در تطبیق بذرهای وارده با اوضاع کشت و زرع افزایش محصول  -1
 معمول در ایران.

 توسعه و بهبود مناطق کشت چای با اصول صحیح. -7

 همکاری با سرویس ترویج برای نشر اطالعات درباره طرق صحیح افزایش و بهبود محصول چای قابل فروش. -1
و هیئت فنی سازمان ملل متحد به موقع اجرا گذاشته  "وزارت"برنامه زیر با همکاری طرح های برای حصول هدف طرح:طرز عمل  -1

 :دخواهد ش
ها از نبات چای و بهترین تشکیل مزارع نمونه برای تعیین بهترین طرق هرس کردن و چیدن برگ های الزم به وسیلهبررسی -1

تعیین این که چه نوع زهکشی و کدام بذر برای آب و هوای ایران مناسب است. ممکن طریق دادن کود حیوانی و شیمیائی و 
و در قسمتی از آنها در سال مالی  است به منظور بررسی و تحقیق بعضی قطعات زمین را انتخاب و برای کشت آماده نمود

 بذرافشانی کرد. 1351

 -اصول جدید زهکشی  باشند.داشته  یبه آن دسترس این قطعات باید طوری انتخاب شوند که عده زیادی از کشاورزان -2
خواهد شد. این مزارع در سال ارائه تعلیمات به کشاورزان با  -کود دادن و برداشت محصول چای  -کشت و زرع  -انتخاب 

 تشکیل خواهد شد.  1351مالی 

های فنی راهنمائی -شود کشت نمیچای  در آنهادر اراضی جدید: تعیین استعداد اراضی جدیدی که فعالً  چای توسعه کشت -3
 های الزم برای طرق کشت و پرورش چای.راهنمائیبعدها برای تهیه این قبیل اراضی برای کشت چای و 

ها و مشاوره در زمینه به تهیه برنامه موظفعالوه بر اجرای نظارت در تمام عملیات  "وزارت"اداره با همکاری   وظایف اداره: -5
آموزشی و تربیتی از طریق نمایش و بازدید مزارع و مالقات با مالکین و عملیات های بررسی و نمایشی و آموزشی خواهد بود. برنامه

 های تدریس در مواقع الزم به عمل خواهد آمد.دوره نظیمو تمحلی کشاورزان و رهبران 
ل خواهد آمد مسئولیت مشترک اداره کشاورزی استان و ها به عمعملیاتی که به موجب این طرح در استان –وظایف وزارت خانه  -1

کارمندان و خدمات مربوطه را برای اجرای کارهائی که مورد موافقت طرفین  "وزارت"ای اداره خواهد بود. کارشناسان کشاورزی ناحیه
اداره کشاورزی استان کرد. داشت واگذار خواهد خواهد هائی که در اختیار در دسترس خواهد گذشت و برای انبارها محلشده واقع 
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های مربوط به اجرای طرح موردنیاز خواهد و سایر فعالیتهای فوق فعالیتکارمندان و انبارها و وسایلی که در اختیار دارد و برای اجرای 
 بود در دسترس خواهد گذاشت.

ارشناس چای تعیین خواهند گردید که در این قسمت از طرف هیئت مزبور دو نفر ک وظایف هیئت فنی سازمان ملل متحد: -7

 چنین از طرف کارشناس بیماری نباتات در این مورد تا حدی کمک خواهد شد و نامبرده به بررسی و نمایش مشغول کار شوند. هم

 ه با آنها خواهد پرداخت.زمبارو های نباتات بیماری

 

ها اطالعاتی در مورد بهترین طریقه مبارزه با وسیله اجرای آزمایش منظور از این طرح این است که با همکاری وزارت و به شرح: -1

حشرات جمع آوری نمود و تعلیمات نمایشی و نشر اطالعات از طریق سرویس ترویج کشاورزی و یا به طرق دیگری به تعلیم مأمورین و 

واد شیمیائی مکنند. برنامه مزبور شامل عملیاتی با  کارمندان فنی و کشاورزان ایرانی پرداخت تا بتوانند به طرز بهتری با حشرات مبارزه

باشند خواهد و توتون و سبزیجات میچای برای مبارزه با حشراتی که زیان بخش به حال غالت و پنبه و علوفه و میوه )مرکبات و غیره( 

 بود.

در مناطق زیر یا نزدیکی  1351لی )سرتاسر کشور( این طرح برای سرتاسر کشور درنظر گرفته شده و در سال ما محل عملیات: -2

 آنها به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

 رشت ـ شیراز ـ تبریز ـ تهران. ـمشهد  ـکرمان ـ کرمانشاه  ـاصفهان  ـبابلسر  ـاهواز 

فوق رود که طرح فعلی توسعه یافته و شامل نواحی یا مناطق های دیگری برای مبارزه با حشرات آماده هستند انتظار میچون محل

 نیز بشود.

  ها:هدف -3

داده شود تا این که عواید مهم تعلیم بهترین طریقه جدید مبارزه با حشرات به مأمورین و کارمندان فنی و کشاورزان ایرانی  -1

 اقتصادی از زمین و کار آنها به دست بیاید.

 سن که فعالً از طرف وزارتخانه شروع شده است.کمک به مبارزه بیولوژیک با  -2

 دت در عملیات زمینی مبارزه با ملخ.عاسم -3

کرم  -کش برای از بین بردن آفات نباتی مانند سن گندم نمایش طرز ضدعفونی کردن بذر با استعمال بهترین داروهای حشره -1

 ت پسته.رخسوسک خربزه و زنجره د -خاردار پنبه 

 ر آزمایشگاه به شرح زیر:بررسی عملیات آزمایشی د -5

پرورش حشرات آزمایشی برای تعیین تأثیر داروهای مختلف  -ب پرورش حشرات برای تعیین تاریخچه حیاتی آنها -الف

 های بیولوژیک به منظور تعیین تأثیر وسائل حشره کش در مبارزه با انواع حشرات. آزمایش -حشره کش در روی آنها  ج

ه منظور تعیین میزان تأثیر نسبی داروهای حشره کش برای مبارزه با آفات حیوانی بعضی از آزمایش عملی در اراضی ب -د

 های خود آفت. میوه توتون و  -چای  -گندم  -مانند: مرکبات  تمحصوال

 ها.نشر اطالعات و دستورات فنی در مورد مبارزه با آفات از طریق عاملین ترویج در دهستان -1

 

برنامه منظم و هم آهنگی برای مبارزه  کرجو دانشکده کشاورزی  "وزارت"شرح:  هدف این طرح عبارتست از این که با همکاری  -1

عملیات ای مسائل مخصوص هائی در زمینه آفات محصول عملیات آزمایشی در پارهبررسی یبا آفات نباتی تنظیم شود. این موضوع با اجرا

های ترویج و تعلیم کارمندان فنی ایرانی در قسمت نشر اطالعات و دستورات از طریق سرویس -ارزه با آفات نمایشی در زمینه طرز مب

انتخاب گیاهان الزم برای دفع  -علم االمراض نباتات به موقع اجرا گذارده خواهد شد. این برنامه شامل استعمال داروهای قارچ کش 

خواهد بود. اغلب  آفاتقرنطینه نباتات و تکثیر آنها برای مقاومت در قبال  -کاری های کشتجرح و تعدیل روشاصالح و  -بیماری 

 های مختلف اصالح محصول به موقع اجرا گذارده خواهد شد.ضمن طرح 1351عملیات مربوط به امراض نباتی در سال مالی 
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نماید حدود این شود شیوع پیدا میکاشته میمحل عملیات: )در سرتاسر کشور(: نظر به اینکه آفات نباتی در نقاطی که محصول  -2

آید صورت خواهد کاری به عمل میطرح بالضروره شامل سرتاسر کشور خواهد بود. ضمناً عملیات مخصوصی نیز در هر نقطه که کشت

های ت و بررسیی جهت تعیین عمر نباتااههای دوربررسی ،های نباتیهای اساسی از قبیل تشخیص پاتوژنگرفت. در عین حال بررسی

 مرض که باید در آزمایشگاه صورت بگیرد انجام داده خواهد شد. دموجالزم دیگر در اطراف عوامل 

 

مبارزه با آفات نباتی بسیار زیان برای های قابل اطمینان ارمندان فنی و کشاورزان ایرانی در زمینه روشآموزش مأمورین و ک -1

 بخش.

 های قارچی در سرتاسر کشور.تنظیم یک برنامه جامع برای ضدعفونی کردن بذر و جلوگیری از بیماری -2

 های تکثیر محصوالت.اجرای طرحاقدام به تنظیم برنامه انتخاب انواع برای مقاومت در قبال امراض ضمن  -3

 های جامع در زمینه آفات محصول برای تشخیص آفات مهم آنها در نواحی مختلف ایران.اجرای بررسی -1

های فوق الذکر به منظور تشخیص عوامل مولد مرض محصول و تحقیق در اطراف عوامل محیطی که موجب شدت اجرای بررسی -5

 گردد.آفات می

 ها.الزم در زمینه آفات نباتی با تشریک مساعی سرویس ترویج در دهستاننشر اطالعات و دستورات  -1

 

 دالر و 132310های این طرح از محل اعتبارات کمک فنی مبلغ صندوق مشترک ایران و آمریکا برای کشاورزی برای هدف

های ر از محل اعتبارات کمک مخصوص اقتصادی کارسازی خواهد داشت تا لوازم و تدارکات و وسایلی که طبق اجازه نامهدال 122100 

گردد خریداری و به ایران حمل گردد. صریحاً استنباط و خرید یا سایر اسناد کتبی تنظیم و رئیس صندوق مشترک تعیین و تشریح می

 21که در تاریخ  12موافقتنامه اجرائی شماره  3دالر قبالً طبق اصالحیه شماره  110000به مبلغ  شود که اعتبارات کمک فنیموافقت می

 بین طرفین این موافقتنامه منعقد گردیده کارسازی شده است. 1332شهریور 

 

متبادله بین ویلیام ئی. وارن  1332مهر  13های مورخ آمریکا برای کشاورزی از وجوه ریالی که بر اثر نامهصندوق مشترک ایران و 

های ریالی این طرح رئیس هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران و دکتر علی امینی وزیر دارائی ایران تأمین شده است برای هزینه

 آن از محل کمک اقتصادی مخصوص ریال  17771112آن از وجوه کمک فنی و  ریال11512751ریال که مبلغ  32317210مبلغ 

 االشعار را ایفاء کرده باشد. های فوقاز نامه ناشیباشد کارسازی خواهد کرد مشروط بر آن که وزیر دارائی تعهدات می

 

نماید که خدمات و وسائل قسمت کشاورزی خود را به منظور نظارت فنی و هدایت و راهنمائی تمام مراحل تنظیم و اداره موافقت می

 اجرای عملیات در اختیار طرح بگذارد.

 

شود تأمین خواهد ریال برآورد می 10312ها و وسائل و کارمندان و زمین و آب که ساختمان یبرای اجرای این طرح همکار "وزارت"

 کرد.



 ایران نگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد /23

 

 
 

موافقتنامه اجرائی ادامه خواهد یافت. شروط این آغاز شد به وسیله مواد و  12و  35های اجرائی شماره اثر موافقتنامهعملیاتی که بر 

ها تأمین نخواهد شد و هر مبلغ از اعتبارات آنها که به مصرف نرسیده باشد به عنوان گونه اعتباری برای ادامه این طرحهیچ 1351در سال 

ای گذشته و هدر موافقتنامهکه به اجرای عملیاتی اختصاص خواهد یافت  و رات این طرح محسوب خواهد شدوجوه منتقله جزو اعتبا

 کنونی قید گردیده است.

 

شود و از خوانده می 12و  35های اجرائی شماره این موافقتنامه به نام موافقتنامه اجرائی مربوط به اولین تمدید و ترکیب موافقتنامه

 بر خواهد بود.تاریخ امضاء تا زمانی که اعتبارات آن به مصرف رسیده است معت

تنظیم گردید و هر دو متن فارسی و  1332این موافقتنامه در دو نسخه به زبان فارسی و انگلیسی در تهران به تارخ هیجدهم آذر 

 باشد.انگلیسی آن معتبر می

 

 از طرف هیئت کمک فنی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد             از طرف وزارت کشاورزی ایران

 دکتر ج.ر. پلیته      احمدحسین عدل

 رئیس هیئت        وزیر کشاورزی

 

 

 از طرف اداره کل عملیات خارجی

 ویلیام ئی. وارن

 در ایران.آمریکا رئیس هیئت عملیات اقتصادی                                                      

 

 

 

 

انجام یت شده جهت ربرنامه ریزی کامالً مدی های تعریف شده نشانگر وجود یکمطالعه اغلب پروژه

در یک  .کشاورزی و فرهنگی است، های اداری، بهداشتی، صنعتیو تغییرات در بسیاری از زمینه اصالحات

درصد،  17کشاورزی  های مختلف بترتیب:های اصل چهار در بخشها یا پروژهبرآورد تقریبی مجموع فعالیت

درصد و بهداشتی  3/21درصد، فرهنگی  3/24عملیات عمرانی و صنعتی  درصد، 3/19اصالح ساختار اداری 

هایی است که اصل شود مباحث فرهنگی نیز از جمله فعالیتکه مالحظه میدرصد بوده است. آن چنان 3/22

های فرهنگی تعریف شده در سندی با عنوان اداره . نگاهی به فعالیتداشته استچهار برای آن برنامه ریزی 

 های فرهنگی جالب توجه بوده و جای تأمل دارد.همکاری
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 های زیر است:های فنی در ایران انجام گرفته شامل قسمتهای فرهنگی که از طریق ادارۀ همکاریفعالیت
 های فرهنگیایجاد ساختمان .1

 های مدارس نمونهایجاد کالس .2

 های کارآموزی برای معلمینایجاد دوره .3

 وسایل فنی برای مدارستهیه  .1

 توسعه فعالیت در تعلیمات خانه داری .5

 ایتوسعه فعالیت در تعلیمات فنی و حرفه .1

 توسعه در فعالیت جوانان و تربیت بدنی .7

 تعلیمات اساسی هفعالیت در زمین .1

 اعزام دبیران و کارمندان و صاحب منصبان فرهنگی به خارجه برای مطالعه .3

 های مربوط به آنو فعالیتکمک در توسعه وسایل سمعی و بصری  .10

 طبع و نشر کتب مفید برای مدارس .11

 آید.های مربوط به دانشگاه به عمل میکمک در انجام اقدماتی که به منظور پیشرفت و توسعه برنامه .12

ه وضع در تمام مراحل باال این اصل مورد توجه بوده و هست که روش تدریس و کار در مدارس از وضع قبلی که معایب بسیار داشت ب
های جدید تربیتی است درآید. این اصل مستلزم این بوده که متناسب با روش تربیتی امروز که مبنی بر رعایت اصول روانشناسی و نظریه

ساختمان و محل تدریس و پرورش، وسایل کار، معلمین و اولیای امور تربیتی هر یک به سهم خود مناسب این برنامه و هدف تهیه و کار 
 هایی حاصل آمده است.های همکاری این نکات مورد توجه بوده و در هر مورد پیشرفت. بنابراین در برنامهآورده شوند

 ها به عمل آمده:به وسیله ادارۀ همکاری 1331-35اینک اقدماتی که در سال تحصیلی 
اورین فرهنگی در دفتر های هفتگی که با شرکت مشروی هم رفته طی جلسات کمیسیون 35تا پایان شهریور  31از مهرماه  -1

های فرهنگی مذاکره شده و تصمیماتی اتخاذ گردیده است که جناب آقای وزیر فرهنگ تشکیل گردیده در اصول برنامه فعالیت
 :اصول آن به قرار زیر است

در  ایهای فنی و حرفهتهیه مقدمات ساختمان دانشسرای عالی فنی به منظور تهیه کادر فنی برای تدریس در آموزشگاه .1
 سراسر کشور.

 های فنی دانشکده مزبور.دالر برای خرید لوازم و ماشین آالت کارگاه 000/121تخصیص مبلغ  .2

 دالر برای خرید لوازم ورزشی برای سالن سرپوشیده ورزشی. 000/23تخصیص مبلغ  .3

 نفر به کشورهای متحده آمریکا به منظور تحصیل و تکمیل اطالعات در  11دالر برای اعزام  000/10تخصیص مبلغ  .1
 های فنی، خانه داری، تعلیمات اساسی، تربیت بدنی و تربیت جوانان، تعلیمات عمومی، علوم اداری و بازرگانی.رشته

های دانشسرای عالی آمریکایی به منظور تدریس در کالس نفر متخصصین فنی و 1ریالی دعوت و تأمین اعتبار دالری  .5
 فنی.

 ها.ای و فنی و تعلیمات عمومی در تهران و استانهای حرفهتأمین اعتبار و دعوت مشاورین فرهنگی در رشته .1

خانه های مربوط به تعلیمات عمومی، تربیت بدنی و پیشاهنگی، برای کارآموزی در فعالیت 15نامۀ پروژۀ تجدید موافقت .7
 ریال. 000/000/17اساسی به مبلغ  تعلیماتفنی، روستایی و صنعتی و  وای داری، حرفه

 وط به تعلیمات سمعی و بصری.بهای مربرای کارآموزی و فعالیت 71نامۀ پروژۀ تجدید موافقت .1

                                                           
 مرکز اسناد ریاست جمهوری -2
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دالر آن برای خرید  500/2دالر که  500/101برای توسعه امور دانشسرای عالی به مبلغ  115نامۀ پروژۀ شمارۀ تجدید موافت .3
رسد که قریباً به دالر آن به مصرف استخدام پنج نفر کارشناس تعلیماتی می 000/101کتاب تخصیص و سفارش داده شده و 

 شوند.ایران وارد می

علوم اداری و تجاری و دعوت مشاورین آمریکایی و تخصیص  بینی الزم برای ایجاد سازمان جدیدی به نام آموزشپیش .10
 اعتبار الزم برای اعزام پنج نفر به منظور کارآموزی و آموختن امور مربوط به تعلیمات مزبور به مدت یک سال.

اعتبار  ریال 333/151/11ها مبلغ روی هم رفته برای ایجاد یا اتمام چندین باب ساختمان در شهرستان31-35در سال تحصیلی  -2
 ها تخصیص و حواله شده است.های فنی برای آناز محل کمک

شد به نام های اصل چهار یا صندوق مشترک نامیده میهای فرهنگی که تحت عنوان کمککلیه فعالیت 35از اول فروردین ماه  -3
های درنظر گرفته شده بود لیتبر عهده وزارت فرهنگ و ادارات مربوطه گذاشته شده و اعتباراتی که برای اجرای فعا 15پروژۀ 

 تحت عنوان حساب عملیات مخصوص به وزارت فرهنگ منتقل گردیده و کلیۀ مأمورین آمریکایی که در برنامه مزبور کار 
کنند. با این ترتیب کل بودجه کنند به سمت مشاورین فرهنگی به ادارات مربوطه منتقل و با رؤسای ادارات همکاری میمی

شود در اختیار وزارت فرهنگ و حسابداری مخصوص به ریال بالغ می 000/000/17به  35وص که در سال حساب عملیات مخص
 نام حسابداری عملیات مخصوص مأمور نگاهداری حساب و دفاتر مربوط به آن است.

 شود:هایی به شرح زیر است که عموماً صرف کارآموزی میشامل فعالیت 15پروژۀ 
 ها و مطالعات.ادارات تربیت معلم و برنامهتحت نظر ریال 000/000/11  . تعلیمات عمومی با اعتبار سالیانه 1
 ادارۀ تعلیمات اساسی. تحت نظر ریال 000/000/1  . تعلیمات اساسی با اعتبار سالیانه2
 بدنی و امور تربیتی دانش آموزان. تربیتتحت نظر ریال000/500/15 با اعتبار سالیانه . تربیت بدنی و فعالیت جوانان3
 ها.دایرۀ خانه داری ادارۀ همکاری تحت نظر ریال 000/000/2   با اعتبار سالیانه. خانه و خانواده 1
 ای و امورادارات آموزش فنی و حرفه تحت نظر ریال 000/500/1  با اعتبار سالیانه ای. آموزش فنی و حرفه5

 کشاورزی.                                                    
 ها.اداره همکاری تحت نظر ریال 000/000/17   با اعتبار سالیانه . کارهای اداری1

 های کارآموزی مرکز دایر شده به شرح زیر است:های کارآموزی که در تابستان سال جاری در تهران به نام دورهکالس -1
با شرکت بازرسان  یتیر در محل دانشسرای مقدمات 27از تاریخ اول تیر تا  هفته، 1تعلیمات عمومی تربیت معلم یک دوره  .1

های نفر و یک دورۀ دیگر برای رؤسای دبیرستان 115تعلیماتی و رؤسای دانشسراهای مقدماتی و دبیران علوم تربیتی جمعاً 
 نفر. 75مرداد جمعاً  21تیر لغایت  30کشور از تاریخ 

تیرماه در محل هنرسرای عالی با شرگت سرپرستان آموزش فنی  11خرداد تا  21روزه از  15ای یک دوره آموزش فنی و حرفه .2
 نفر. 12جمعاً 

 نفر. 12مرداد با شرکت  1آموزش روستایی یک دوره کالس، کارآموزی روستایی و کشاورزی از اول تیر تا  .3

 نفر مربیان  110لفنون با شرکت جمعاً تیر در محل دبیرستان دارا 11ای از تاریخ هفته 10تعلیمات اساسی یک دورۀ  .1
 ها.شهرستان

 نفر. 111تیر در محل هنرستان بانوان جمعاً  2ای از تاریخ هفته 1خانه داری یک دوره  .5

های نیز در کالس ینفر و عده دیگر 531اند های کارآموزی در تابستان امسال در تهران شرکت کردهجمع کل افرادی که در کالس
 اند.بعدی شرکت کرده

 
به قلم دانشمند و استاد محترم جناب آقای دکتر  "دورۀ مختصر فرهنگ ایران"بنابردرخواست وزارت فرهنگ کتابی به نام  -5

تدوین و تألیف شده که دو هزار جلد آن از محل اعتبارات اصل چهار خریداری و برای تدریس در دانشسراهای مقدماتی و  1ملصدیق اع
مطالعه دانش آموزان بین کلیه آموزشگاهها به مقدار الزم توزیع شد و نیز چند دوره کتاب حساب و همچنین کشاورزی و همچنین برای 

های پنجم و ششم کشاورزی و صنعتی که از هر یک ده هزار جلد و جمعاً چهل هزار جلد چاپ شد و مبلغی کتاب دیگر مانند کتاب 212

                                                           
 شود.به وزارت فرهنگ منصوب می 12منظور آقای دکتر عیسی صدیق است که چندین دوره در دهه  -2
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ریال به بودجه  000/210چنین مبلغی در حدود های فنی پرداخت شده است و همرات کمکریال به این منظور از اعتبا 000/530/1در حدود 
 مساعدت شده است. مجله دانش آموز

وسایل و اسباب: مقادیر قابل توجهی اسباب و اثاثیه مورد احتیاج مدارس مخصوص لوازم فنی و کشاورزی و خانه داری از  -1

 ها توزیع و تقسیم شده و مورد استفاده قرار گرفته است.ها و استانآموزشگاهاعتبارات اصل چهار خریداری و بین 

 . فعالیت زنان2. خانه داری 1فعالیت خانه داری شامل دو قسمت است:  -7

ها کامالً مورد توجه بوده و طوری عمل داری در دبیرستاننظر بر این است که برنامه خانه در این مورد اصوالً داری:خانه  .1

که از صورت تئوری درآمده عمالً مورد استفاده دانش آموزان قرار گیرد و به این منظور عالوه بر این که برنامه رسمی شود 

تحصیالت خانه داری جزو سایر مواد دورۀ اول متوسطه تدوین شده و به تصویب شورای عالی فرهنگ رسیده است، برنامه 

چنین جداگانه به ها ضمن برنامه تحصیالت رسمی و همدوم دبیرستان چنین برای دورۀها و همخانه داری برای دبستان

داری را بعداً در دانشگاه )دانشسرای عالی( تعقیب نمود در منظور این که شعبه تخصصی ایجاد شود که بتوان رشته خانه

 دست تهیه و اقدام است.

را جداً مفید قرار داده و معلمین را با شرکت در  ها برنامه خانه داریبه وسیله صدور دستور و اعزام مأمورین به استان

ها بیش از پیش به کار چنین با راهنمایی در حین خدمت در کالسها و همهای کارآموزی در مرکز بعضی شهرستانکالس

 آشنا نموده است.

تعلیم زنان و افراد تدریس و عمل به مواد خانه داری از حدود مدارس هم گذشته در نقاط ایل نشین و عشایری به منظور 

 داری به نقاط دوردست در فارس و بلوچستان انجام شده است.های خانهن برنامه با اعزام اکیپیافته است. ایتوسعه عشایر 

کیلومتر به وسیله مأمورین ادارۀ مزبور طی شده و عالوه بر کارآموزان و  11750روی هم رفته در سال جاری در حدود 

اند. مقدار قابل توجهی اثاثیه و لوازم آشپزی و نفر سالمند هم به انجام برنامه راهنمایی شده 110دانش آموزان تعداد 

هایی هم ایجاد شد که صرفاً برای کارهای خانه خیاطی خریداری و بین مدارس تقسیم شده و در بعضی نقاط ساختمان

 داری مورد استفاده قرار گیرند.

ریال  000/500/1یکی ساختمان دبیرستان خانه داری فروغ رشت است که مبلغ  های ساختمانی در دست اقداماز برنامه

 شود.اخیراً حواله شده و یکی تعمیر قسمت خانه داری شهسوار است که قریباً حواله می

ای است برای بانوان، دهد. مقصود هر نوع برنامهداری را تشکیل می خانهاین قسمت جزئی از برنامه  قسمت فعالیت زنان: .2

گیرد. حتی ممکن است بعضی به خصوص بانوان دهات که برمبنای برنامه خانه داری زیرنظر معلمین و سرپرستان انجام می

 از زنان دهات پس از قرار گرفتن برنامه بتوانند همان قسمت را به زنان دیگر دهکده بیاموزند.

که تاکنون انجام گرفته در مرکز شهر صنعتی  این قسمت در دایرۀ خانه داری نیز دارای مشاور مخصوص است و فعالیتی

کرج و کشاورزی گرمسار )در داور آباد( است. در کرج مرکز این فعالیت توأم با یک مدرسه پرستاری روز برای کودکان و 

 زنان کارگر و منظور از برنامه این است که:

جایای یک ایرانی خوب بتوانند زندگی خود و . زنان دهات با فرا گرفتن اطالعات خانه داری، کارهای دستی و خصال و س1

 های خود را بهتر کنند.همشهری

. وسایلی انگیخته شود که زنان زندانی تعلیمات و پرورش برای بهتر شدن و آموختن کارهای دستی و بهداشت و خانه 2

این حال راه اکتساب و تحصیل  ها را فراگیرند و باداری و مادر خوب بودن و ایرانی خوب بودن و خیاطی و طبخ و امثال آن

 پول را از طریق مشروع بیاموزند.

ای با آن مواجه ها، امور خانه داری و روش زندگی بهتر و اطالعات امدادی که در زندگی کارخانه. برای زنان کارگر کارخانه3

 شوند تعلیم شود.می

نفر آنان از استان تهران و بقیه  35کارآموزی حضور یافتند که  نفر در کالس تهران برای 111از تمام کشور روی هم  1335در تابستان 

 شامل نکات زیر: 1335 مرداد 11تیر تا  2ای را در مدت شش هفته از تاریخ اند. این عده برنامههای دیگر بودهاز استان
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 . طباخی3   . خیاطی2   . روانشناسی یادگیری1

 . بهداشت و بچه داری1  . تزیین منزل5  . پارچه شناسی و لکه گیری1

 . تغذیه3  . کارهای دستی1   . روابط خانوادگی7

مرداد طی مراسمی  11تحت نظر استادان کارآزموده و سرپرستان کارورزیده خانه داری با موفقیت گذراندند و در روز پنج شنبه 

 اند.گواهینامه چهارمین دوره کارآموزی را دریافت داشته

نفر در تهران و  33نج نفر مشاور فرهنگی جدید از کشورهای متحده آمریکا وارد شدند و روی هم پ 35و  31در سال تحصیلی 

 ها به کار اشتغال ورزیدند.شهرستان

اند روی در سال آینده این عده با پنج نفری که برای دانشسرای عالی و شش نفر دیگر که برای آموزشگاه عالی فنی درنظر گرفته شده

 رهنگی خواهند بود.نفر مشاور ف 11هم 

 به شرح زیر بوده است: 35های مختلف در تابستان سال به طور خالصه فهرست کارآموزی رشته

 . تربیت بدنی و تربیت جوانان2     خانه داری .1

 ای صنعتی. حرفه1    ای کشاورزی. حرفه3

 . تعلیمات عمومی1    . تعلیمات اساسی5

 جمع کل ...

جلد کتاب و  17000انجام امر الحاق به وزارت فرهنگ منتقل شد مؤسسه کتابخانه اصل چهار بود که با تعداد قسمت دیگری که پس از 

نفر مراجعه کرده و از کتاب و  1100ماه  1لوازم مربوط، به کتابخانه فنی وزارت فرهنگ منتقل گردید و در این کتابخانه در ظرف مدت 

 اند.گیرد و چه با مطالعه در محل کتابخانه استفاده نمودهکه طبق برنامه خاصی انجام می مجالت چه با امانت گرفتن و بردن در خارج

های دهم و هفتم هایی در تهران و استانکالس 35به منظور ازدیاد اطالع و تبحّر معلمین زبان انگلیسی در طرز تدریس، در تابستان 

 هفته دایر شد و جمعاً ... نفر از معلمین زبان انگلیسی  3ه مدت نظر مستقیم مدیر دروس انجمن ایران و آمریکا هریک بتحت

 های بعد نیز دایر گردد.های مزبور در آن شرکت کردند. درنظر است آن کالس در سالهای تهران و استاندبیرستان

 گرفت. مراسم اختتام دورۀ کالس تهران با حضور آقای وزیر فرهنگ و نمایندگان سفارت آمریکا در انجمن انجام
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داری و های خانهچنین ارائه آموزشایجاد مراکز فرهنگی، کارآموزی، ورزشی، کتابخانه و نشر کتب و هم

 ای برای بانوان بویژه جهت امرار معاش از نکات مهم این توافقنامه فرهنگی است.های فنی و حرفهمهارت

شرایط حاکم بر جامعه جهانی و بویژه نفوذ کمونیسم عامل مهمی بوده است تا که اشاره شد  گونههمان

مقطع زمانی خاص در مواجهه با جنگ سرد و ممانعت از نفوذ  یکدر که کشوری مانند آمریکا را بر آن دارد 

ها . اما برخورد کشورهای بهره گیرنده از این کمکشوروی در کشورهای عقب مانده سرمایه گذاری کند

گیری از مهمی در چگونگی بهره نقشو شرایط فرهنگی حاکم  هادولتهشیاری  کهچنان 1استبوده فاوت مت

. برای مثال به ارمغان آوردای که بیشترین منافع را برای کشور است به گونه داشتهها گونه کمکاین

اند لیکن برخورد بهره گرفته چهارهای اصل کشورهایی مانند ترکیه، یونان، کره جنوبی و فیلیپین نیز از کمک

  های بین المللی یکسان نبوده است. گیریها در ساختار داخلی و یا جهتآنها در استفاده از این کمک

های متفاوتی در رابطه با اصل چهار ترومن و اثرات آن در ایران وجود دارد. برخی از این طورکلی تحلیلبه

 ها دارد و برخی دیگر، دون دنباله بودن این فعالیتبگی و ها حکایت از شتاب زدگی، ناهماهنتحلیل

 . در هرحال باید گفت شرایط فرهنگی حاکم 2داندهای صورت گرفته را تأثیرگذار و اثربخش میفعالیت

ای که شاید بتوان نکتههای اصل چهار بوده است. و اجرای پروژه اثربخشیبی تردید از جمله عوامل مهم در 

ضعف عملکرد اصل چهار در ایران قلمداد کرد عدم انجام یک مطالعه جامع از وضعیت اقلیمی و  آن را از نقاط

فرهنگی ایران است. تصور این که صرفاً با ارسال آخرین تجهیزات، تکنولوژی، دانش فنی و کارشناسان با 

ول نمود تصور های آن متحتجربه بتوان شرایط اقتصادی و اجتماعی را با سرعت و بدون شناخت زیرساخت

در این رابطه های متفاوتی از عملکرد اصل چهار را بدنبال داشته است. نادرستی است که به تبع آن تحلیل

و در ایران بسیار جالب  چهارفسور لئون ولکات معاون اداره امور عمومی و اداری اصل وگزارش پرمالحظه 

 است.قابل تأمل 

                                                           
های این کشورها ازنظر اشاره به این نکته ضرورت دارد که شرایط خاص کشورهای استفاده کننده از امتیازات اصل چهار سبب شده است تا اولویت -2

های اقتصادی، فرهنگی و یا حتی نظامی با هم متفاوت باشد امّا نکته مهمی که در مورد ایران همواره مایه اعتراض دولتمردان ر زمینهانجام اصالحات د

های آمریکا بویژه در قیاس با دو کشور ترکیه و یونان است. در این رابطه برخورد مرحوم دکتر مصدق نیز با ایرانی بوده است پائین بودن رقم کمک

های فنی و اقتصادی های اصل چهار حائز اهمیت است. مرحوم دکتر مصدق نیز با درک اهداف دولت آمریکا خواهان افزایش سرمایه گذاری و کمکرنامهب

ل کشور را های جانبی که منافع ملی و استقالچنین حاضر به عقد تفاهم نامهاست لیکن موافق برنامه ریزی و مدیریت انحصاری آمریکائیان نبوده و هم

باشد لذا با عدم اعتماد دولت آمریکا به دولت وقت ایران به لحاظ محور قرار دادن منافع ملی و یا تشخیص ناتوان بودن آن دهد نیز نمیتحت تأثیر قرار 

 ملی و بین المللی فراهم در مقابله با نفوذ کمونیسم که از اهداف پایه اصل چهار بوده است مقدمات سقوط دولت مرحوم دکتر مصدق در یک توافق 

 شود.می

برای مثال در برخی از مناطق روستایی به دلیل عدم شناخت شرایط محیطی و اقلیمی اصالحات کشاورزی سبب خسارت به کشاورزان شده و حتی  -1

 قابل توجه بوده است.هایی را ایجاد نموده است اما در مقابل برخی از اصالحات اداری، فنی و بهداشتی اثربخش و نزاع و درگیری
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باشید الزم است از زحمات و حسن خدمتی در این موقع که دورۀ مأموریت شما در ایران خاتمه پذیرفته و عازم مراجعت به آمریکا می
شما با شورای عالی معاونین صادقانه های چنین از همکاریاید و همهای دولتی ایران نشان دادهاری دستگاهکه به منظور بهبود امور اد

 ثابت اظهار رضایت و قدردانی نماید.
 وزیر مشاور و معاون ثابت نخست وزیر

 اشرف احمدی     
 

 1333تاریخ: بیستم اسفندماه 
 ادارۀ امور عمومی و اداری اصل چهار و مشاور اداری دفتر نخست وزیرقسمتی از گزارش پروفسور لئون ولکات، معاون 

ها و مشاهدات خویش در زمینه ای از بررسینظربه این که به زودی کشور ایران را ترک خواهم نمود گزارش ذیل را که حاوی خالصه
ای از مطالبی خواهد ب مندرج در این گزارش خالصهنمایم. مطالباشد تقدیم میهای دولتی کشور ایران میچگونگی امور اداری در دستگاه

 بود که پس از ورود به واشنگتن با مقامات مربوط به اداره همکاری بین المللی در مورد آن مذاکره خواهم نمود.
 

 
هایی ای برای پیشرفت امور اداری در کشور ایران فراهم نموده است. ایجاد سازمانشروع یک سلسله اقدامات مفید و مهم زمینه

ها و ، سازمان خدمات کشوری، شورای رؤسای بهبود امور اداری وزارتخانهمانند شورای عالی امور اداری، مؤسسه علوم اداری و بازرگانی
ها که مؤسسات جوان و جدید التأسیس هستند به طور قطع و یقین سهم بسزایی در پیشرفت امور اداری برای سازمان اتحادیه شهرداری

 دولت ایران خواهند داشت.
های متعدد برای بهبود امور بایگانی و تشکیل فاده از ارقام آماری، تهیه پروژهای، توجه و استاقدام به تهیه و تدوین بودجه برنامه

های کارآموزی ضمن خدمت و باالخره مطالعه و طرح ریزی برای اجرای برنامه سوم را نیز باید جنبشی در زمینه اجرای سمینارها و برنامه
 دیده نپنداشت.امور به نحو مطلوب و مترقی تلقی نموده و اثرات نیکوی آن را نا

 

 
عالوه بر اقداماتی که تاکنون انجام گردیده و بدان اشاره شد خوشبختانه دولت ایران به لزوم یک سلسله اقدامات و اصالحات ضروری 

مر مؤکد شاهنشاه مبنی بر لزوم یک پیشرفت و تحول سریع در زمینه امور اداری خود گواه صادقی بر این دیگر معتقد است. بیانات و اوا
 مدعا است.

ور کشور خویش خشنود و راضی باشد. زیرا تحوالت سریع اجتماعی پیوسته مشکالتی به متواند همواره از طرز ادارۀ اهیچ ملتی نمی
گردد که خدمات عمومی برای جوابگویی به احتیاجات روزمره مردم توسعه یابد و چنانچه میآورد و وجود این مشکالت موجب وجود می

                                                           
 مرکز اسناد ریاست جمهوری -2
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های نوین و مترقی برای اجرای امور استفاده نماید بدون تردید از سیر تکاملی جهانی به سوی زندگی بهتر کشوری نتواند از اصول و روش
 و آزادی انفرادی بیشتر عقب خواهد ماند.

عملیات اقتصادی آمریکا در ایران که تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است؛ ادارۀ امور عمومی و اداری هیأت  پیشنهادات هیأت
 عملیات اقتصادی آمریکا در ایران به منظور پیشرفت و بهبود امور اداری در ایران پیشنهاد اساسی ذیل را توصیه نموده است:

 پیشنهاد تصویب قانون استخدام کشوری -1

 صویب قانون ممیزیپیشنهاد ت -2

 انی کل کشورگپیشنهاد تصویب قانون بای -3

 ها تحت نظر مستقیم نخست وزیرپیشنهاد تشکیل یک سازمان مرکزی برای طرح برنامه -1

تشکیل سازمان بهبود امور اداری که به عنوان یک دستگاه مشورتی با دفتر نخست وزیر و یا شورای عالی معاونین ثابت اداری  -5
 همکاری نماید.

 ذاری مسئولیت طرح و تنظیم بودجه کشور به دفتر نخست وزیرواگ -1

 های مربوطهاز تمرکز خارج نمودن امور حسابداری در وزارت دارایی و واگذاری آن به وزارتخانه -7

 های خارجیتشکیل سازمانی به منظور هماهنگ ساختن کلیه کمک -1

 توسعه اختیارات استانداران در زمینه امور اداری -3
ای برای حصول پیشرفت در زمینه امور اداری قرار گیرد و آنچه که شایان کمال اهمیت است تواند مقدمهت فوق میاجرای پیشنهادا

ای از تواند به عنوان کلیدی برای بهبود امور و رفع پارهها میباشد که در حقیقت اجرای صحیح آننحوۀ اجرای این پیشنهادات می
ویض اختیارات در فچنین صدور دستور مبنی بر تمربوط به توسعه اختیارات استانداران و هم باشد. گرچه تصویب قانون یمشکالت ادار

برداری کاملی است که های مربوطه ظاهراً به مورد اجرا درآمده است اما آنچه موردنظر است نتایج عالی و بهرهامر حسابداری به وزارتخانه
 ن به دست آورد.توادر نتیجه اجرای صحیح از این گونه اقدامات می

ه دولت ایران در رد یا قبول پیشنهادات فوق مسئولیتی ککند ادارۀ امور عمومی هیأت عملیات اقتصادی آمریکا چنین استنباط می
ها تصمیم بگیرد. از طرفی خط مشی دولت متحده آمریکا حفظ اصول تواند در کمال آزادی برای اجرا و یا عدم اجرای آننداشته و می

ها و اقدامات را جزئی از مصالح کشور خویش بدانند و چنانچه هایی است که کشورهای توسعه نیافته لزوم آن کمکاهدای کمکآزادی و 
این پیشنهادات مورد قبول واقع نگردد و ازنظر دولت ایران الزم و مفید تلقی نگردد الزم است تعداد کارشناسان خارجی امور اداری در 

 داده شود.ایران بیش از پیش تقلیل 
 

 
به طوری که مشهود است هیأت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران نتوانسته است اصول کلی و اساسی امور اداری نوین را چنانچه 

متأسفانه این امر  باشد در کشور ایران تشریح و تفهیم نماید.غربی میموردنظر کارشناسان این فن در ایاالت متحده و سایر کشورهای 
باشد و با چنین تصوری شود که مقامات عالیه تصور نمایند حصول اصالحات اداری از طریق اقدامات کلی و محدود میسر میسبب می

تشریح و تفهیم وضع موجود آن طور که باید و  باشد که از عهدۀمسئولیت این سوءتعبیر به عهدۀ هیأت عملیات اقتصادی در ایران می
ترین تشکیالت باشد. ادارۀ امور عمومی و اداری اصل چهار زمانی وسیعشاید برنیامده است و اذعان بدین مطلب امری بسیار ساده می

از این نظر الزام آور تلقی  در کشور ایران دایر نموده بود. استخدام عدۀ کثیر متخصصین متخصصخود را در سراسر جهان از لحاظ تعداد 
 های کشوری مورد توجه قرار داده بود.شد که دولت ایران پیشنهادهای اساسی را در زمینه اصالح امور دولتی و سازمان

گردآوردن چنین تعداد کثیر از متخصصین شاید بی موقع و نابهنگام بوده است. قبل از آن که دولت ایران مبادرت به یک رشته 
اند تصمیمات الزمه و مهمی از طرف دولت ایران برای ثر و مثبت نماید این عده در تهران حاضر به خدمت بوده و انتظار داشتهاقدامات مؤ

یک رفورم اداری و اصالحات اساسی گرفته شود و از وجود ایشان استفاده گردد. دوران این انتظار بسیار طوالنی گردید و متخصصین 
های ساده های نوین بایگانی و یا نگارش دستورالعملوری مانند تصدی و گردانیدن امور ضبط و مخصوصاً روشمزبور اوقات خود را صرف ام

های سازمانی و کارهای بسیار محدود و ابتدایی در مورد امور اداری نمودند که اگرچه خالی از اداری و یا طبقه بندی مشاغل و تهیه نقشه
 ود بسیار ساده و محدود بود.نمی که الزم میارزش نبود لکن در مقابل کارهای اساس
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رود که بسیاری از چون تمام کوشش و اهتمام متخصصین صرف اموری که در درجه دوم اهمیت قرار دارند گردیده است و بیم آن می
کارپردازی و طبقه بندی مشاغل و رؤسای امور دولت ایران چنین تصور کنند که منظور از تحول در امور اداری نوین، اصالح بایگانی و امور 

های ساده نمودن کار است که به وسیلۀ مشاورین آمریکایی در مؤسسات دولتی ایران تهیه شرح وظایف برای کارمندان و یا روش
کوچکی  و امور مشابه آن وسایلسوءتعبیری پیش نیاید، زیرا اصالح امور بایگانی پیشنهاد و به کار بسته شده است. امیدوارم که چنین 

ور برسانند نمایند. وقتی اصالحات اساسی ارزش و اهمیت واقعی خود را به ظهپذیر میعالی و بزرگ را امکان یهاهستند که اجرای هدف
های نوین برای کارپردازی به نوبه خود در یک اقدام اساسی و مهم در ا استفاده از روشیاصالح امور بایگانی و  بینیمآن وقت است که می

تر اجرا گردد. در کتابی که اخیراً به قلم  اعلی حضرت ای بهتر و سهلاند برنامهنه امور اداری نقش خود را ایفاد نموده و موجب گشتهزمی
ای که به وسیلۀ ادارۀ امور عمومی و له به جزوهانتشار یافته است معظم "ماموریت برای وطنم"همایونی شاهنشاه ایران تحت عنوان 

 باشد اشارهمی "بهبود امور مالیاتی از طریق اصالح بایگانی"ار تهیه گردیده و متضمن شرح پیشنهادی در مورد اداری اصل چه
 اند.فرموده 

اند که روش پیشنهادی فوق مورد اجرا قرار گرفته و در نتیجه چهل درصد از مراحل اعلی حضرت همایونی چنین تصور فرموده
های زائد با اتخاذ این روش نوین کاهش یافته است. متأسفانه باید اذعان نمود که عین روندهمختلف اداری و شصت درصد از تشکیل پ

روش پیشنهادی به طور واقعی و اساسی به مرحله اجرا درنیامده و جامه عمل نپوشیده است و قسمت اعظم آنچه که از این پینشهاد رسماً 
باشد حاضر متروک گردیده است و آنچه که در مورد این پیشنهاد قابل توجه میپذیرفته شده بود و چندی مورد اجرا قرار گرفت در حال 

 باشد که عمل ساده نمودن کار فقط جزئی از این هدف بزرگ بوده است.برقراری و ایجاد یک سیستم صحیح برای جمع آوری مالیات می
نماید و دستگاه اجرا کننده همیشه شکاف اتخاذ تصمیم میکند و در کشور ایران بین مقام مسئول که فرمان اجرای امور را صادر می

عظیمی وجود دارد که تا این شکاف هموار نگردد اهمیت تصمیمات اتخاذ شده و نتایج عالی اجرایی آن مشهود نخواهد گردید. به طور 
تی برای تلقیح اطفال بر ضد آبله تا نتایج مثال، بین دستور صادره در مورد جمع آوری مالیات به طرز عادالنه و یا اجرای یک برنامه بهداش

ها فاصله موجود است، البته اتخاذ تصمیم حائز کامل باشد فرسنگاجرایی آن که عبارت از تعدیل ثروت و داشتن بهداشت صحیح می
از اجرای چنین ای است که توان به عنوان پیشرفت تلقی نمود نتیجهباشد و آن را میاهمیت است اما آنچه که مطلوب اجتماع می

 گردد.دستوری عاید عموم افراد کشور می
 

 

اهد بود و ترتیب اثر بخشیدن به های فنی در مورد پیشرفت امور اداری نیازمند خوشکی نیست که دولت ایران در آتیه به کمک
پیشنهاداتی که ذکر شد اقدام مؤثر و مفیدی در این زمینه خواهد بود. وقتی تصمیمات الزم در این مورد اتخاذ گردید آن وقت است که 

تواند از ان میتوانند به دولت ایران کمک نمایند. در این مورد دولت ایربرای اجرای این تصمیمات، کارشناسان و متخصصین خارجی می
خواهد اکر کاری به های الزم را دریافت نماید. اصل چهار جویای کار نیست ولی میسازمان ملل متحد و سازمان سنتو یا اصل چهار کمک 

وار ر باشد. بهرحال دولت ایران از هر منبعی کمک بخواهد باید پایه و اساس این کمک را به نحوی استمگردد مثمر به ثاش محول میعهده
 نماید که قابل استفاده و مفید بوده و نتایج حاصله از آن مشهود گردد و مورد استفاده عموم قرار گیرد.

 
LEON WOLCOTT 

 

به خوبی قابل درک است  موضوع عدم مطالعه جامع آمریکائیان از وضعیت ایراناز گزارش پروفسور ولکات 
های تعریف شده مشکالت مهم و اساسی در اجرای مؤثر و زیربنایی بسیاری از پروژه و از طرف دیگر این که

عدم آمادگی طرف ایرانی به دلیل عدم درک صحیح از اصالحات ساختاری و آماده سازی منابع برای این امر، 
و پس از ای کهن و دیرینه در کشور ما دارد ای که ریشهمقوله ،است بوروکراسی و بویژه مشکالت فرهنگی

 چنان قابل رؤیت است.ها همگذشت سال
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تشکیل اداره استاندارد روند و عوامل مؤثر در در خصوص رائه شده در بخش پیشین با توجه به مطالب ا

خورد. آن صادرات بویژه محصوالت کشاورزی گره می فت موجودیت این اداره به شدت با مقولهگ توانمی

های مهم شد عملیات اصالح وضعیت کشاورزی از جمله فعالیتنیز دیده  چهارهای اصل که در برنامهچنان

بوده است و قابل پیش بینی بود که با توجه به صادرات عمده محصوالت کشاورزی ایران موضوع  این برنامه

 محصوالتو درجه بندی های آزمایشگاهی جهت کنترل کیفیت استانداردها در ابتدا و در قالب فعالیت

زرگترین صادر کنندگان صادراتی مطرح شود. کشور ایران در طول سالیان متمادی همواره یکی از ب

گرفته قرون و اعصار مختلف به اشکال گوناگون صورت میدر محصوالت کشاورزی بوده است لیکن این امر 

سالطین و یا تجار خاصی  ، در انحصار حاکمانکامالً یصادرات یا واردات اقالم بخصوص هاییدر زماناست. 

شده است های دیگری از مردم نیز فراهم میبرای گروهو در زمان دیگری امکان صادرات و واردات  قرار داشته

گذاری تشکیل مجلس قانون ه و بهمشروط به دوران پس ازرا باید  فرآیند قانونی شدن آن قدر مسلماما 

. در این رابطه قابل ذکر است اولین اقدام قانونی در خصوص تجارت خارجی در اسفندماه سال نسبت داد

گیرد که برطبق آن ای در مجلس شورای ملی وقت شکل میا تصویب ماده واحدهدر زمان پهلوی اول ب 2324

آید و حق واردات و صادرات کلیه محصوالت به دولت تجارت خارجی ایران کامالً به انحصار دولت درمی

 گردد. شود و جالب توجه اینکه در قانون متمم این قانون دولت مکلف به حفظ کیفیت کاال نیز میواگذار می

 ( به شرح ذیل است:2324قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی )سال  22متن کامل ماده 

دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصوالت صدوری مملکت را تهیه کرده و معین نماید »

پس از انجام مقدمات مزبوره و اعالم آن دولت مجاز خواهد بود از  .که به چه طرز و ترتیب باید تهیه شود

صدور محصوالتی که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و به واسطه عدم مرغوبیت سکته به حسن شهرت 

 «.کند ینماید جلوگیرصادرات مملکت وارد می

 تقسیمه بازرگانی و صنایع و معادن وزارتخاندو به  2339که بعداً در سال ملی در این قانون وزارت اقتصاد 

مدت سبب بهبود صادرات و تنظیم درآمدهای . این اقدام قانونی در کوتاهگرددمیشود مأمور اجرای قانون می

ایگزین جهای بازرگانی و سهامی که رفته رفته شرکتچنان .گرددمیتغییر روند بازرگانی سنتی و دولت 

از جایگاه نیز کشور د و صادرات یآمیورزی نیز تغییرات محسوسی پدید و در الگوی کشا بازرگانی سنتی شده

 گردد.میمناسبی برخوردار 

کیفیت کاالها قطعاً نقطه شروعی است برای ضرورت ایجاد یک سیستم  لمکلف شدن دولت در کنتر

برای  .شده استاجرایی در انجام این وظیفه لیکن بدرستی مشخص نیست که این وظیفه چگونه اجرا می

ا در مثال در قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی وظایف کامالً روشنی برای گمرک تعریف شده امّ

بدرستی معلوم نیست اما این آن قانونی و اجرایی  فرآیندچگونگی نظارت بر کیفیت کاال ردپای خصوص 
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های قدم اول دستورالعملکه در حرکت مسلماً تفکر تهیه مدارک استاندارد گونه را رقم زده است چنان

بکار گرفته شده و پایه  مدرسه عالی فالحتفرآوری و نگهداری برخی از اقالم کشاورزی برگرفته از دروس 

 گردد.استانداردهای بعدی می

های اجتماعی بویژه در ایران نه تنها وضعیت اجرایی د نابسامانییمتأسفانه با آغاز جنگ جهانی دوم و تشد

گردد بلکه اوضاع نابسامان و نیاز کشورهای درگیر جنگ سبب رشد تر از گذشته میصاین قانون نامشخ

و  سودجوشود که در آن هرگونه کاالی نامرغوب از سوی افراد متفاوت بازرگانی غیرمتعارفی در کشور می

  روانه کشورهای خارجی شده و به اعتبار صادرات کشور لطمه جدی واردگونه نظارتی بدون هیچمتقلب 

اما پس از پایان جنگ و بازسازی کشورهای درگیر با فزونی یافتن انتظارات مصرف کنندگان خارجی  .کندمی

 ت کاالهای صادراتی مجدداً مورد توجه جدی قرار یو حتی کثرت شکایات آنها از کاالی ایرانی موضوع کیف

ایران که سبب شکستن دندان  گیرد. برای مثال شکایت یکی از مشتریان اروپایی در پی مصرف خشکبارمی

شده است از جمله خاطراتی است که آقای دکتر خورسند اولین رئیس مؤسسه استاندارد از آن به عنوان  وی

یکی از عوامل مهم در جدی شدن امر کیفیت و لزوم تأسیس آزمایشگاه برای کنترل کیفیت کاالهای 

 کند.صادراتی کشور یاد می

 بر ضرورت ایجاد تشکیالتی دانست کهای را مقدمه 2324ارت خارجی سال توان قانون تجاز یک نظر می

حال برنامه ریزی و تشکیل اداره  با این .2گیردمیعهده  هکاالهای صادراتی را بکیفیت وظیفه نظارت و کنترل 

 ترومن در وزارت بازرگانی وقت شکل اجرایی به خود  چهاراصل  37استاندارد تحت عنوان پروژه 

گردد لیکن از اسناد موجود باز می 2331. با اینکه تفکر مطالعاتی تأسیس اداره استاندارد به سال 1گیردمی

ای در سازمان صنایع کشور و سپس در وزارت صنایع و پیش از این سال ادارهرسد که این چنین به نظر می

مالحظه گزارش اداره مطالعات . های صنعتی( را به عهده داشته استمعادن وظیفه تدوین استانداردها )نرم

 دن وقت در این خصوص جالب توجه است.افنی وزارت صنایع و مع
  

                                                           
 2329ها در پی تالش و همت پروفسور حسابی در سال مند در ارتباط با استاندارد و استاندارد سازی تصویب قانون اوزان و مقیاس اولین حرکت نظام -2

 است. است که در بسیاری از منابع از آن به عنوان مبدأ استاندارد سازی نوین یاد شده

در کلیه مدارک و منابع مؤسسه استاندارد با نام اداره استاندارد معرفی و نامیده شده است. در این سال با تصویب قانون  2334تا پیش از سال  -1

 رعایت شده است.مربوطه نام اداره به مؤسسه تغییر یافته است. لذا در این کتاب نیز بکار بردن واژه اداره یا مؤسسه براساس سال مذکور در متن 
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(2) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی -2
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چنان استاندارد هموزارت صنایع و معادن حتی پس از تأسیس مؤسسه دهد که این گزارش نشان می

عالقمند به تدوین استانداردهای صنعتی بوده است اما با عدم پیشرفت در این زمینه فعالیت تدوین 

 در موجود نیز منابع و مدارک چنین شود و همطور کامل به مؤسسه منتقل میها به مرور و بهاستاندارد

گرفته است. مکاتبات بعدی استاندارد در اختیار آن قرار می مؤسسهبه درخواست  ناهای مقتضی و بزمان

استاندارد با وزارت صنایع و معادن در خصوص استعالم برخی از استانداردهای موردنیاز گویای این  مؤسسه

 رابطه همکاری است.

توان به ترکیب شورایعالی مرتبط با خورد مینکات جالب توجهی که در این گزارش به چشم میاز 

های صنعتی و استاندارد، روند تدوین و تصویب نرم مؤسسهریاست  ستاندارد، نحوۀ گزینش و نوع تخصصا

 استاندارد و وزارت صنایع و معادن اشاره کرد. مؤسسهچنین تداخل وظیفه بین هم

در تاریخ  .گیردمورد توجه دولت قرار می 2331همانگونه که اشاره شد تأسیس اداره استاندارد در سال 

ای میان وزیر اقتصاد ملی، مدیر عامل سازمان برنامه و هیئت مدیره موافقت نامه 2331وم اردیبهشت د

اصل چهار معروف است که هدف از آن  37رسد که به پروژه عملیات اقتصادی آمریکا در ایران به امضاء می

تاندارد کاالهای صادرات کشور از طریق تأسیس یک آزمایشگاه جهت تعیین اس بهبودکنترل کیفیت و 

 صادراتی است. ضرورت کنترل کیفیت کاالهای صادراتی )محصوالت کشاورزی( و نحوه درجه بندی، 

گیری از کارشناسان آموزش های ذیربط و با بهرهطبقه بندی و بسته بندی آنها از طریق تجهیز آزمایشگاه

دهد. اصل چهار تشکیل می 37قالب پروژه دیده اساس موجودیت و فعالیت اداره استاندارد را در ابتدا در 

کاالها و تعیین وظایف دیگری از جمله تجزیه  با انجام اصالحاتی بر این پروژههای بعد گفتنی است در سال

های براساس استانداردها به ساختار و فعالیت کیفیتو صدور گواهی  استانداردهای ذیربط، بازرسی ماهیت و

 شود.افزوده میاداره استاندارد 

متأسفانه به دلیل پراکندگی اسناد، عدم نگهداری صحیح و از بین رفتن برخی از مدارک و منابع متن 

در این  دهد.نشد لیکن برخی از اسناد مرتبط چگونگی مفاد آن را نشان می یافت 37موافقت نامه پروژه 

و وظیفه  37که به نوعی به پروژه  رابطه سه سند مختلف از مکاتبات وزارت بازرگانی در ادامه ارائه شده است

 اداره استاندارد اشاره دارد.
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هیأت عملیات اقتصادی  "اداره استاندارد" 31این وزارت مربوط به طرح موافقت نامۀ شمارۀ  2/2/35مورخ  1511یرونامۀ شمارۀ پ
آمریکا در ایران که با وزارت بازرگانی به امضاء رسیده است بدین وسیله گزارش کامل دربارۀ این طرح را برای اطالع سازمان برنامه جهت 

( به امضای 1332) 1353در آوریل  "اایجاد ادارۀ استاندارد و البراتواره"تحت نام  31دارد: موافقت نامۀ شمارۀ تصویب آن اشعار می
رئیس اصل چهار و وزیر اقتصاد ملی وقت رسید. طبق این موافقت نامه دولت ایران تعهد نمود که زمین، ساختمان، کارمندان الزم و 

ها و ماشین آالت، مواد شیمیایی مورد لزوم این و اصل چهار نیز موافقت کرد که کلیه اسباب مخارج ریالی این پروژه را تأمین نماید
 های فنی جهت ایجاد این مؤسسه را بنماید.چنین کلیه کمکمؤسسه و هم

ها کلیه نقشه( خریداری شده، 3-1مترمربع( یک سال گذشته توسط این وزارتخانه در راه قدیم کرج )بین کیلومتر  15000زمین الزم )
 معماری اصل چهار تهیه شد.اداره و مشخصات ساختمانی جهت قسمت اداری و البراتوارهای این اداره توسط 

ها تقریباً سه ماه قبل توسط بانک ساختمانی به نمایندگی این وزارت و مقاطعه کار برنامه به امضاء مناقصه مربوط به کلیه ساختمان
 ماه دیگر به پایان برسد. 11اختمان شروع شده و طبق قرارداد باید تا تقریباً رسید و اکنون دو ماه است که س

باشد به طوری که پس از تکمیل های الزم میاز طرف دیگر این وزارت به کمک اصل چهار مشغول تهیه مقدمات کار و برنامه
های بین المللی طبقه بندی ها طبق موافقتشیمیایی آنها فوراً شروع به کار نموده و صادرات ایران را از روی خواص فیزیکی و ساختمان

 نماید.
های الزم برای این پروژه تخصیص داده که در حدود دالر جهت خرید لوازم البراتواری و ماشین 000/100اصل چهار تاکنون تقریباً 

 ظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.های نامبرده مصرف شده و بقیه آن تدریجاً برای همین مندالر آن جهت خرید اسباب 000/210
رت این وزارت انتخاب نمود که هر وچنین سال گذشته چهار نفر ایرانی فارغ التحصیل در کشاورزی و شیمی را با مشاصل چهار هم

در آینده  های مختلف مربوط به طبقه بندی صادرات ایران در ممالک متحده آمریکا به مطالعه پرداخته تاکدام مدت شش ماه در رشته
 های مربوطه اداره استاندارد را اداره نمایند. این عده به زودی به آمریکا رهسپار خواهند شد.بتوانند ازنظر فنی قسمت

ریال تخمین زده شده است که برای مصارف زیر به کار  000/210/1از طرف اصل چهار معادل  1335مخارج ریالی این پروژه در سال 
 خواهد رفت:

 کنند.دان ویژه که از طرف اصل چهار و این وزارت برای اجرای این طرح کار میحقوق کارمن .1

 هزینه مسافرت متخصصین مربوطه به خرمشهر. .2

هایی که به آمریکا سفارش داده شده و پس از رسیدن به خرمشهر بایستی به تهران فرستاده مخارج حمل و نقل لوازم و اسباب .3
 شود.

 ات و طبقه بندی کاالهای مختلف از انگلیسی به فارسی و غیره.کارهای مختلف مانند ترجمۀ مشخص .1

 خرید لوازم و اثاثیه مورد احتیاج )مانند لوازم اداری و غیره( .5

سال گذشته دولت ایران از طریق سازمان برنامه مبلغ یک میلیون ریال جهت مخارج ریالی این پروژه به صندوق مشترک ایران و 
این پروژه  1335ریال که مصرف نشده در صندوق نامبرده باقی و برای مخارج ریالی سال  000/110 آمریکا پرداخت که از این مبلغ

باشد که برای پرداخت آن از طرف ریال می 000/120مبلغ  1335تخصیص داده شده است. بنابراین کسری مخارج ریالی این پروژه در سال 
گردد. در پیرونامۀ ... جناب آقای نخست وزیر دربارۀ تسریع در تسلیم میطرح مربوطه و این گزارش به شورای سازمان  ،سازمانآن 

نداست هرچه زودتر مگذراندن طرح مربوط به این موافقت نامه در شورای سازمان برنامه به منظور از بین نرفتن بودجه دالری آن خواهش
 تصویب این طرح را از طرف آن سازمان به این وزارت اطالع دهید.

 انیوزیر بازرگ
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 جواب سؤاالت مندرجه در نامه مزبور را به ترتیب به استحضار عالی  1337اسفند  30مورخ  21252مارۀ محترماً عطف به نامۀ ش

 رساند:می

 ( 31باشد که به نام پروژۀ ادارۀ استاندارد )شماره این وزارت دارای یک پروژۀ مشترک با هیأت عملیات اقتصادی آمریکا می .1

 باشد.می

 شروع گردید. 1332های مختلفه از سال به منظور خرید زمین و تهیه نقشه ساختمان های اصلی این پروژهفعالیت .2

مزبور داده نشده ولی در الیحه قانونی که به منظور مستقل نمودن ادارۀ استاندارد به مجلس شورای  تاکنون تغییری در نام پروژه .3

 ه است.ملی تقدیم شده اسم اداره مزبور به مؤسسه استاندارد ایران تبدیل گشت

 باشد.میلیون ریال می 10اداره استاندارد از ابتدای شروع به کار تا این تاریخ در حدود  جمع اعتبارات مصرفی پروژه .1

 باشد.میلیون ریال می 30مزبور پرداخت شده  دولت ایران برای پروژهجمع مبلغ اعتباراتی که از طرف  .5

دادن ماشین آالت و لوازم آزمایشگاهی به ادارۀ استاندارد انجام گرفته جمع مبلغ اعتباراتی که از طرف دولت آمریکا از طریق  .1

 که فعالً سه نفر  را باشد. هیأت عملیات اقتصادی آمریکا عالوه بر این، حقوق مشاورین آمریکاییمیلیون ریال می 30معادل 

 پردازد..باشند که در اختیار این پروژه گذاشته است میمی

 برآورد شده است. لستاندارد بیست میلیون ریابودجه سال جاری ادارۀ ا .7

مزبور نگذاشته و  زم و اثاثیه جدید در اختیار پروژهای برای خرید لواهیأت عملیات اقتصادی آمریکا از دو سال قبل بودجه

مریکایی و های فنی از طریق در اختیار گذاردن مشاورین آبه بعد بیشتر به منظور همکاری 1351های هیأت مزبور از سال کمک

های مشاورین آمریکایی و مهندسین ایرانی به منظور تکمیل و به کار اعزام کارشناسان ایرانی به آمریکا بوده است. فعالیت

 های مختلف اداره مزبور ادامه دارد.انداختن آزمایشگاه

های مختلف اداره و آزمایشگاه هاهایی که با مؤسسات مختلف برای تکمیل ساختمانهای طرح ریزی شده و کنتراتطبق برنامه .1

استاندارد منعقد شده قرار است که تا اواخر خرداد ماه سال جاری این اداره رسماً افتتاح یافته و برنامه اصلی خود را شروع 

های خود را در مورد ادارۀ نماید. به طوری که اطالع حاصل شده هیأت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران درنظر دارد کمک

 ادامه دهد. 1311اندارد تا سال است

های ادارۀ استاندارد در حقیقت هنوز کامالً آماده برای بهره برداری نگردیده است و وظایف اصلی خود را که مخصوصاً در سال .3

باشد بعد از تکمیل ها در بازارهای جهان میاول کار مطالعه و طبقه بندی صادرات کشور به منظور قابل پسند نمودن آن

های یشگاهها، یعنی تا چند ماه دیگر شروع خواهد نمود ولی هم اکنون مطالعات اولیه برای طبقه بندی بعضی از فرآوردهآزما

کشاورزی از قبیل خشکبار و پشم انجام گرفته و استاندارد آزمایشی جهت کشمش و برگه زردآلو تهیه و به زودی پس از 

 جرا گذارده خواهد شد.های فنی مربوطه به مرحله ابررسی در کمیسیون

قلم لوازم آزمایشگاهی و ماشین آالت مختلفه در اختیار این اداره  120قلم مواد اولیه شیمیایی و  110اصل چهار در حدود  .10

 گذاشته است که اسم و مشخصات هر یک در دفاتر مخصوص ادارۀ استاندارد ثبت شده است.

ار ادارۀ استاندارد گذاشته شده در انبارهای اداره مزبور واقع در جاده قدیم کلیه اثاثیه و لوازمی که از طرف اصل چهار در اختی .11

 کرج، باالی کارخانه شیر پاستوریزه، قرار داده شده است.
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بعضی از لوازم و ماشین آالت فوق الذکر از قبیل ژنراتورهای برق و بعضی از لوازم آزمایشگاهی و مواد شیمیایی جهت انجام  .12

های اصلی استفاده خواهد ها به تدریج پس از شروع برنامهاستاندارد مورد استفاده قرار گرفته و از بقیه آن کارهای مربوطه اداره

 شد.

های مختلف تحویل ای که از طرف اصل چهار در اختیار اداره استاندارد گذاشته شده در آزمایشگاهقسمتی از اموال و اثاثیه .13

های مخصوص قرار داده شده است. کلیه مواد ا در انبارهای مرکزی اداره در محلهمهندسین مربوطه داده شده است و بقیه آن

های مخصوصی برای هر رقم جنس تهیه شده که شیمیایی و لوازم آزمایشگاهی تحویلی اصل چهار در دفاتر اموال ثبت و کارت

و اثاثیه تحویلی اصل چهار مشاهده شد های شامل اموال دهد. پس از باز نمودن صندوقمقدار اصلی و موجودی آن را نشان می

باشد و در این مورد گزارش مفصلی به ها حین حمل و نقل خسارت زیادی وارد آمده و غیرقابل استفاده میکه به قسمتی از آن

ری هیأت عملیات اقتصادی آمریکا ارسال شده است. ضمناً اقدام الزم برای تعمیر قسمتی از اثاثیه شکسته که مورد احتیاج فو

 اداره استاندارد بوده به عمل آمده است.

ها برای امور مربوط تعهد اصولی که ادارۀ استاندارد در مقابل اموال و اثاثیه تحویلی از اصل چهار دارد نگهداری و به کار بردن آن .11

 باشد.به پروژۀ ادارۀ مزبور می

 وزیر بازرگانی
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طرح مشترک بین این وزارت و هیأت اقتصادی دارد: مراتب زیر را اشعار می 30/1/31مورخ  13513محترماً عطف به نامۀ شمارۀ 

اقدام الزم باشد که از پنج سال قبل با کمک فنی و مالی اصل چهار هیأت مزبور( می 31آمریکا، تأسیس ادارۀ استاندارد )پروژۀ شمارۀ 

جهت تأسیس آن معمول و سه ماه قبل تکمیل و رسماً افتتاح یافت. وظیفه اصلی اداره مزبور تعیین مشخصات و استاندارد برای کاالهای 

های فنی به صادر کنندگان بوده و مقدمات کار جهت انجام این منظور های صادراتی و همچنین کمک و راهنماییمختلف به ویژه فرآورده

 نون فراهم گردیده است.هم اک

هزار دالر لوازم آزمایشگاهی و ماشین آالت در اختیار اداره  350اصل چهار مجموعاً تاکنون به منظور تأسیس ادارۀ استاندارد معادل 

و تاکنون  نمایندهای مربوطه با اداره استاندارد همکاری میمزبور گذارده و دو نفر کارشناس آمریکایی نیز جهت کمک و پیشرفت برنامه

شش نفر از کارمندان فنی اداره مزبور به خرج هیأت عملیات اقتصادی آمریکا جهت کارآموزی و تکمیل مطالعات خود به آمریکا اعزام 

 اند.گردیده

ین % را سازمان برنامه تأم70% آن را اصل چهار و 30ریال است که  000/100/1بودجه حساب عملیات مخصوص ادارۀ استاندارد، سالیانه 

 نماید.می

های ادارۀ استاندارد و نظارت مستقیم بر صادرات، درنظر است که شعبه ادارۀ مزبور در بندر پهلوی به منظور پیشرفت سریع در برنامه

های مربوطه از طرف دولت ایران تأمین خواهد ها تأسیس گردد و هزینهچنین واحدهای طبقه بندی در مراکز استانو بندر خرمشهر و هم

های پیش بینی شده در سال آینده همکاری کمیسیون مشترک ایران و آمریکا جهت اجرای طرح زیر مورد . برای اجرای برنامهشد

 باشد:درخواست این وزارت می

 باشد.حداقل تا پنج سال آینده کامالً ضروری می ـاداره استاندارد  ـ 31همکاری فنی هیأت عملیات  اقتصادی آمریکا با پروژۀ  .1

%( توسط 10مبلغی که قرار است اصل چهار از بودجه حساب عملیات مخصوص اداره استاندارد در سال آینده تقلیل دهد ) .2

 سازمان برنامه و یا از بودجه وزارت بازرگانی پرداخت خواهد شد.

های ذیل در رشتههیأت عملیات  اقتصادی آمریکا جهت همکاری و راهنمایی و تعلیم و تربیت شش نفر کارشناس که هر کدام  .3

تخصص داشته باشند در اختیار ادارۀ استاندارد بگذارد: تعیین مشخصات و استاندارد کردن خشکبار، پوست و چرم، پشم، پنبه، 

غالت و برنج و یک نفر متخصص برای نظارت و رگالژ ماشین آالت مربوط به تعیین مشخصات فیزیکی چرم، انواع پارچه، نخ و 

 کاالهای مشابه.

اداره اصل  های مختلفه از طرفاعزام چهار نفر از کارمندان فنی اداره استاندارد به آمریکا یا اروپا جهت کارآموزی در قسمت .1

 چهار.

 تحویل لوازم موردنیاز جهت استفاده از آزمایشگاه پشم و پنبه از طرف هیأت عملیات  اقتصادی آمریکا )معادل چهل هزار دالر(. .5

 

  گانیوزیر بازر          

 ]امضا: عبدالحسین اعتبار[ 
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نامه دهد سند موافقتمی نشان 2331از جمله اسناد جالب دیگری که سابقه طرح استانداردها را در سال 

 صنعتی است. 1عمومی شماره 

 

 

بین شریف امامی مدیر عامل وقت سازمان برنامه هفت  1332مهر  7صنعتی که در تاریخ  1عمومی شماره دومین تمدید موافقتنامه 
موسوم به هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران ساله ایران و ویلیام ئی. وارن رئیس اداره همکاری فنی آمریکا برای ایران که اینک 

 شود:شرح زیر اصالح می هباینک  که باشد منعقد گردیدمی
 شود:حذف و شرح زیر بجای آن قرار داده می 3بند سه و چهار ماده 

 

حصول برحسب نفر و هر واحد ماشین با طرق و مهای خصوصی در صنعت و نشان دادن افزایش سرمایه تشویق در بکار انداختن -3
 شود:اعمالی که ذیالً به طور نمونه ذکر می

 د محیط بهتری برای کارامزد عادالنه و ایج )الف(
 درآمد مناسب از سرمایه به کار افتاده در نتیجه اداره مؤثر آن )ب(
 ب بین کارگر و کارفرماایجاد روابط مناس )ج(
 کارآموزی و کارورزی )د(
 جلوگیری از استخدام کارگران خردسال )ه(
 های نوین برای اداره امور مالی و فنیاتخاذ روش )و(

شرح زیر بعمل ه به منظور تشویق و توسعه تجارت خارجی و داخلی ایران و بالنتیجه بسط امور اقتصادی ایران مشترکاً اقداماتی ب -1
 د آمد:خواه

انتخاب معیارهای عمومی )استاندارد( برای طبقه بندی و درجه بندی پنبه و بکار بردن استانداردهای جهانی برای رقم بندی  )الف(
 محصوالت ایران از لحاظ مصرف داخلی و خارجی.

یه محصوالت ایران با صدور ها و نقاط مناسب صادراتی برای کلهای شناخته شده بین المللی برای بازرسی در محلاتخاذ روش )ب(
 های جهانی.های الزم مبنی بر رقم بندی و نوع کلیه محصوالت برطبق موازین و روشگواهینامه

ها فروش و توزیع محصول با توجه و تأکید مخصوص نسبت به استاندارد کردن ابعاد و اوزان برچسب نوین هایاستفاده از روش )ج(
 بندی آنها.و بسته
تر های نوین برای تأمین هزینه محصوالت در مراحل مختلف توزیع آنها و بالنتیجه تقسیم سرمایه به طرزی عادالنهاتخاذ روش )د(

 بین تولید کننده ـ توزیع کننده و صادر کننده.
آن معتبر تنظیم گردید و هر دو متن فارسی و انگلیسی  1332این اصالحیه در دو نسخه بزبان فارسی و انگلیسی در تهران به تاریخ 

 باشد.می
 از طرف اداره کل عملیات خارجی      از طرف سازمان برنامه هفت ساله ایران

 ویلیام ئی. وارن        زنگنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 رئیس هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران           مدیر عامل             
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های بازرسی و بسته بندی نکات سازی کاالها، روش در عین طرح موضوع استانداردارائه شده نامه موافقت

 آن دارد که بسیار قابل تأمل است. 3جالب توجهی بویژه در ماده 

یت محصوالت تشکیالت اداره  بر کیف سازی و نظارت استاندارد و ضرورت 37در پی تعریف پروژه 

رسماً به عنوان اولین  2331گیرد. آقای دکتر مجید خورسند که در سال استاندارد نیز بتدریج شکل می

فعالیت خود را به عنوان ناظر این پروژه آغاز  37پروژه  ابتدای کارشود در رئیس اداره استاندارد انتخاب می

ندارد تشکیالت منظمی ندارد و موجودیت خود را در وزارت بازرگانی با اداره استا ،های آغازینکند. در سالمی

که در یک اتاق آقای دکتر خورسند به اتفاق یک منشی دفتری و در اتاق دیگر  کندتخصیص دو اتاق آغاز می

اداره های بعد به عنوان اولین معاون فنی داغی )اولین کارشناس استاندارد( که در سال قرهآقای مهندس تقی 

 گردد.شود با مرحوم رهی معیری )کارمند وزارت بازرگانی( شاعر معاصر هم اتاق میاستاندارد نیز انتخاب می

کارمندان و کارشناسان اداره استاندارد در  2331سال ماه ها در بهمن ان آزمایشگاهمبا پایان یافتن ساخت

نقل مکان کرده و تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی که توسط دولت آمریکا ارسال  به محل جدید 2331سال 

شود. اداره استاندارد کار اجرایی و عملیاتی خود را پس از بازدید بتدریج نصب و راه اندازی میبود شده 

 کند.آغاز می 2337ماه  پهلوی در تاریخ هفتم مهررضا محمدرسمی 

استاندارد لزوم قانونی شدن اقدامات آن نیز مطرح گردید  ادارهبا تثبیت و رسمیت یافتن فعالیت و جایگاه 

قانون تأسیس مؤسسه استاندارد نیز  2334که به فاصله کوتاهی پس از افتتاح رسمی آن، در خرداد ماه سال 

های جالب و مهم این قانون مطالعه، تحقیق و استاندارد سازی ن وقت گذشت. از ویژگیاز تصویب مجلسی

های چنین ارائه راهنماییسایر محصوالت )بویژه صادراتی( در کنار محصوالت سنتی کشاورزی بوده و هم

 ه است.علمی و فنی به تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان انواع کاالها نیز در آن دیده شد

 

 
  

                                                           
 های اولیه در جاده قدیم کرج جنب کارخانه شیر پاستوریزه احداث شده بودند.آزمایشگاه -2
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 2337عکس مربوط به بازدید محمدرضا پهلوی از آزمایشگاه اداره استاندارد در مهرماه 

شیخ ـ دکتر مجید خورسند ـ شاهپور راست: آقای مهندس علی اکبر صابر ترتیب افراد ردیف جلو از چپ به

 غالمرضا ـ محمدرضا پهلوی و دکتر اعتبار )وزیر بازرگانی(
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 2337ـ عکس مربوط به بازدید از آزمایشگاه اداره استاندارد 

 امامی )وزیر صنایع و معادن( ـ دکتر اعتبار )وزیر بازرگانی( شریفمهندس صابرشیخ ـ مهندس افراد از راست: 
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سازی و درجه بندی کاالهای صادراتی بویژه  شد فعالیت اداره استاندارد با استاندارد مالحظهکه  چنانآن

های روغنی، پشم، خرما، پنبه و نظایر آن آغاز و در این رابطه کلیه مناطق کشاورزی مانند خشکبار، دانه

های محصوالت شناسائی و همگام با آموزش کشاورزان و دامداران در جهت بهبود کیفیت کشت و نمونه

نمایی و هدایت آنان ای آموزشی و سخنرانی متعددی نیز برای صادر کنندگان جهت راههمحصوالت برنامه

های آزمایشگاهی بیشتر بر توان گفت فعالیت اداره استاندارد در ابتدا و پیش از فعالیت. در واقع میارائه گردید

چنین صادر کنندگان کاال متمرکز شناسائی محصوالت، مناطق و مراکز تولید و راهنمائی تولید کنندگان و هم

سازی، درجه بندی و صدور  نظارت بر کیفیت محصوالت، استانداردبر های آزمایشگاهیانجام فعالیت و پس از

سسه استاندارد در ابتدا به عنوان ؤیادآوری این نکته ضروری است که مهای الزم معطوف بوده است. گواهی

محصوالت ای در وزارت بازرگانی شکل گرفته و عمالً وظیفه مهم و مورد انتظار از آن بهبود کیفیت اداره

در کنار تعیین استاندارد محصوالت بحث بینیم میبوده است. از همین رو است که  رای صادراتسنتی ب

شده است. برای میهای آن محسوب فعالیت جزو وظایف وکشاورزان و صادر کنندگان و آموزش راهنمائی 

ن پسته با در تولید برخی از محصوالت صادراتی مانند خندان کرد 2های ابتدائی و سنتیمثال وجود روش

دندان، کندن پوست آلو و جداکردن هسته خرما با دهان، خشک کردن کشمش یا انجیر بر روی خاک و 

( و گردیدمی زخمی شدن پوست گوسفندکه سبب ها )خاشاک و کاردمال کردن پوست گوسفند در کشتارگاه

ر جهت راهنمائی ای است که دتخصیص جایزه برای جلوگیری از آن همگی نشانگر نوع نگاه و وظیفه

کشاورزان و صادر کنندگان از اداره تازه تاسیس استاندارد در وزارت بازرگانی درنظر بوده است. حتی فعالیت 

از این مباحث نیز فراتر رفته و کار به تهیه تجهیزات و ابزارآالت و توزیع آن در میان کشاورزان نیز  مؤسسه

های برخی از مسئولین هاست که شکاف و اختالف بین دیدگاهدار شدن اینگونه فعالیتو شاید ریشهرسد می

های بعد همگام با در سال مؤسسه استانداردیا بدنه کارشناسی و بدنه مدیریتی را نسبت به نوع وظایف 

ترین سندی که وضعیت صادرات ایران و جالبکند. استاندارد تشدید می مؤسسهتغییرات ساختاری و تکامل 

های مربوط به وضعیت خشکبار ایران دهد گزارشاستاندارد را در این رابطه نشان می مؤسسهبویژه نقش 

 است.
  

                                                           
سازمان تهیه و توزیع مواد غذایی مارکس اند اسپنسر انگلستان طی سفر به ایران، مراکز عمده تولید آقای گلدنبرگ مدیر  2391و  2393های در سال -2

هایی از گزارش وی در قسمت پیوست دهد که بخشمحصوالت صادراتی )کشاورزی( را جهت ارزیابی کیفیت و خرید محصوالت مورد بازدید قرار می

خورد، نامناسب بودن روش و که در گزارش او در رابطه با وضعیت محصوالت صادراتی به چشم می اسناد و مدارک آورده شده است. عمده مشکالتی

ارجی تجهیزات تولید، عدم رعایت مسائل بهداشتی و بسته بندی نامناسب است. از نکات جالب گزارش آقای گلدنبرگ عدم آشنایی برخی از خریداران خ

های مختلف استفاده از کنند و توضیحات آقای گلدنبرگ در مورد روشاند آن را با پوست مصرف به محصول پسته است چنان که برخی سعی داشته

 چنین فواید مصرف آن برای افراد متفاوت از مطالب خواندنی این گزارش است.پسته در صنایع غذایی و هم
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(2) 
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عملیاتی و اجرایی مؤسسه استاندارد  جایگاهمطالعه گزارش مربوط به وضعیت و پروژه خشکبار تا حد زیادی 

راهنمائی کشاورزان و دامداران، حتی تهیه مواد و هایی نظیر دهد. فعالیتهای آغازین آن نشان میرا در سال

تجهیزات الزم جهت بهبود فرآیندهای تولید، برداشت، خشک کردن، انبار کردن، حمل و نقل، نظارت بر 

گیری، آزمون و صدور گواهینامه از جمله وضعیت کارگاهها و رعایت اصول بهداشتی در کنار امر نمونه

مؤسسه استاندارد و  . بی تردید باید گفت اقداماتاست هاددندارد انجام میهایی است که مؤسسه استافعالیت

مؤثری در بهبود امر تولید، طبقه بندی و سودمند و نتایج بسیار  ی اولیههازحمات کارکنان آن در همان سال

شده این ها و عملیات انجام اما نگاه مجدد به نوع فعالیت 2درجه بندی و صادرات این محصوالت داشته است

رسد ها وظیفه مؤسسه استاندارد بوده است؟ یا به نظر میکند که آیا تمامی این فعالیتسئوال را مطرح می

 های دیگری از جمله وزارت کشاورزی انجام دهد.بایست سازمانبخشی از این وظایف را می

در روند تکاملی مؤسسه  هایی است که هموارهو تحلیل هاچالشها، طرح این سئوال در واقع بیان تالش

ها و قوانین بعدی استاندارد در ارتباط با نقش و وظیفه آن مطرح و حتی مطالعه قانون مؤسسه و اصالحیه

های ابتدایی دهد. شاید امروزه قضاوت در نوع عملکرد مؤسسه در سالاین روند را نشان مینیز مرتبط با آن 

م شناخت دذشته، جایگاه بازرگانی مؤسسه )وزارت بازرگانی( و عها و الزامات سالیان گآن با توجه به ضرورت

های در دورهسازی قدری مشکل باشد امّا تداوم طرح سئوال فوق  از استاندارد و استاندارد و علمی کافی

مؤسسه یا حاکمیتی اجرایی  ،و تضاد بین جایگاه علمی هادیدگاه تفاوت بیندر واقع مختلف کاری مؤسسه 

یک  ازتحت تأثیر قرار داده است. در طول حیات خود دهد که همواره حرکت مؤسسه را نشان می رااستاندارد 

دیگر  دیدگاه ازلیکن است محدود و مشخص  یفنی با وظایف مؤسسه استاندارد سازمانی علمی و دیدگاه

 تلقی  کشوردر  مسئول امر استاندارد و کیفیتکه است یا حاکمیتی اجرایی مؤسسه استاندارد سازمانی 

دیدگاهی که هیچگاه مؤسسه استاندارد نتوانسته و نخواهد توانست پاسخگوی انتظارات ناشی از آن  ،شودمی

حاکمیتی  یااجرایی  ،دیدگاه سومی نیز وجود دارد که مؤسسه استاندارد را ترکیبی از یک مؤسسه علمی باشد.

آن به  حاکمیتی یاعلمی، اجرایی زم برای هر نوع های السازمان، مؤلفهمستند داند امّا به قضاوت تاریخ می

فراهم نبوده است. به هرحال سازمان ملی استاندارد در روند تکاملی خود کم و بیش تجربیاتی تمامی و کمال 

از انواع وظایف اشاره شده را در اندوخته تاریخی خود دارد. حال سؤال این است که از این تجربه چگونه برای 

 کند.ینده استفاده میبرنامه ریزی آ

  

                                                           
های مختلف در مناطق دور افتاده کشور و مشکالت و حضور در روستاهای پر پیچ و خم و صعب العبور راهنمائی کشاورزان و دامداران با گذشتن از راه -2

اند و این خود نیاز های بسیاری است که همکاران اسبق سازمان در عمر کاری خود داشتهآموزش این افراد همگی یادآور خاطرات تلخ و شیرین و سختی

 به دفتر دیگری جهت ثبت این خاطرات دارد.



 ایران نگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد /53

 

 
 

( 2431-2493تشکیالت اصل چهار ترومن که به دنبال دکترین هری ترومن رئیس جمهور آمریکا ) -

های اجرایی خود را به شود فعالیتبا نفوذ کمونیسم در کشورهای عقب مانده ایجاد میبویژه در مقابله 

ها در کند. این فعالیتهای اقتصادی و فنی آغاز میدار با ارائه کمکصورت کامالً مدیریت شده و هدف

 گردد لیکن اجرا می 2314ایران با تمرکز بر سه حوزه کشاورزی، بهداشت و فرهنگ از سال 

 دهد.های وسیعی از نظام اداری و حتی سیاسی کشور را نیز تحت پوشش و تأثیر قرار میبخش

شود های مختلف بویژه امور بهداشتی میهای اصل چهار سبب اصالحات قابل توجهی در بخشفعالیت -

خود های دلیل عدم انجام یک مطالعه جامع از وضعیت اقلیمی و فرهنگی در برخی از برنامهاما به

 ماند.ام میناک

کاالهای و نظارت بردر راستای اجرای برنامه اصالحات کشاورزی بویژه در جهت بهبود کیفیت  -

بندی، درجه اصل چهار با هدف شناسایی، طبقه 37صادراتی کشور اداره استاندارد نیز با نام پروژه 

 گیرد.شکل می بندی، استاندارد سازی و آزمون کاالهای کشاورزی )صادراتی( در وزارت بازرگانی

هایی است که راهنمایی علمی و فنی تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان از دیگر فعالیت

 گیرد.میدر برنامه کاری اداره استاندارد قرار 

شود که در کنار محصوالت مالحظه می 2334قانون تأسیس مؤسسه استاندارد در سال طالعه با م -

 شود کهچنین مشاهده میژه صادراتی( نیز در شمول قانون قرار گرفته و همکشاورزی سایر کاالها )بوی

 مؤسسههای اجرایی تر از بار اجرایی آن است اما فعالیتفرابار علمی مؤسسه استاندارد در این قانون 

 یابد.افزایش میبه مرور های بعد در سال

 

 

 



 06اولین رئیس مؤسسه استاندارد/

 

 

اولین کسی است که ریاست اداره استاندارد خورشیدی در تهران  0011 متولدآقای دکتر مجید خورسند 

 پس از تحصیالت ابتدایی، دوره متوسطه را در مدرسه صنعتی دکتر خورسند  گیرد.عهده میبهرا 

به دلیل بیماری پدر از  کند لیکنآلمان سپری و در دوره مهندسی شیمی همین مدرسه ثبت نام می ایران ـ

اند. دکتر . پدر ایشان از عمده فروشان دارو و صاحب داروخانه و شرکت داروئی بودهماندباز میادامه تحصیل 

در دو رشته مهندسی شیمی از کان و دکترای  عزیمت وتحصیل به کشور فرانسه ادامه د جهت نخورس

پس از اخذ مدرک دکترا به ایران بازگشته و به وی شود. داروسازی از دانشگاه پاریس فارغ التحصیل می

دکتر شود. در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران به تدریس مشغول می 0000عنوان استادیار در سال 

دوره کوتاهی را نیز در زمینه  وبه آمریکا اعزام  اصل چهاراز سوی در یک فرصت مطالعاتی  خورسند

 بیند.استانداردسازی آموزش می

درستی ه این پروژه ب به عنوان مجری چهاراصل  03نحوه انتخاب دکتر خورسند جهت همکاری در پروژه 

های دولتی و روشن نیست لیکن با توجه به محدود بودن افراد متخصص و همکاری نزدیکی که بین سازمان

نیز با  دندکتر خورس ها وجود داشته استهای کشور جهت جذب افراد تحصیل کرده در همان سالدانشگاه

 غلبشود. از آنجا که ای با وزارت بازرگانی انتخاب میتوجه به دارا بودن تخصص شیمی برای همکار

آشنائی و  لذاباشند های گذشته فارغ التحصیالن کشور فرانسه میدانشجویان تحصیل کرده کشور در سال

تأثیر در گزینش آنان در های سیاسی موجود آن زمان بیچنین قرار گرفتن آنها در طیفارتباط این افراد و هم

توان چنین انتظار داشت که دکتر خورسند از حمایت دکتر اقبال مشاغل دولتی نبوده است لذا میبسیاری از 

گیری و های شکلها، سالو در عین حال این سال نخست وزیر کشور بوده 0001تا  0001های که در سال

 ده است.بوبرخوردار  باشدمینیز آغاز فعالیت اداره استاندارد 

کنترل بهبود و با توجه به تقسیمات دولتی وقت کشور و وظیفه تعریف شده برای اداره استاندارد در زمینه 

که در ساختار تشکیالتی خود اداره  شودتی صادراتی، وزارت بازرگانی مکلف میسنکیفیت محصوالت 

از اینرو دو اتاق در وزارت  فراهم کند.استاندارد را تعریف و مقدمات جذب نیرو و تخصیص بودجه آن را نیز 

                                                           
 کند.فعالیت خود را آغاز می 03ابتدای شروع به کار اداره استاندارد به عنوان مجری پروژه  دکتر خورسند در -0

اسان در خصوص تعریف اداره استاندارد در ساختار وزارت بازرگانی، برنامه ریزی و مدیریت آن جا دارد از مرحوم دکتر احمدعلی شیبانی از کارشن -2

 اند یاد و تقدیر شود.های مؤثری به دکتر خورسند نمودهراهنمایی و کمکبرجسته وزارت بازرگانی وقت که مشاوره، 
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نظر از یک یا دو نفر نیروی یابد. صرفمیاختصاص بازرگانی در خیابان نادری تهران به این اداره تازه تأسیس 

اسان آمریکائی از دانشجویان جوانی که آشنائی با زبان انگلیسی نیز دارند به صورت پاره وقت کارشن ،رسمی

سایر اختصاص به اداره استاندارد نداشته و در  کنند که البته این امر صرفاًجهت امور دفتری استفاده می

یکی از کند. دا میهای مختلف عمومیت پیگیری از دانشجویان در رشتههای اصل چهار نیز بهرهپروژه

شود آقای دکتر هاشمی تنکابنی است که بعدها به عنوان دانشجویانی که در اداره استاندارد مشغول به کار می

 آید.کارشناس به استخدام اداره استاندارد نیز درمی

آموزشی  هایفعالیت اداره استاندارد با جذب کارشناس و اعزام برخی از آنها به آمریکا برای فراگیری دوره

یابد تا اینکه در در همین اداره کوچک در وزارت بازرگانی ادامه می 0001تخصصی توسط اصل چهار تا سال 

ساختمان جدیدی در جاده قدیم کرج )جنب کارخانه شیر پاستوریزه( که محل احداث  0001سال 

شوند. افراد به آنجا منتقل میباشد به این اداره اختصاص داده شد و های اداره استاندارد نیز میآزمایشگاه

ها حدود یک میلیون و سیصد هزار ریال بوده است که از محل بودجه سالیانه اداره استاندارد در این سال

 شده است.اعتبار تشویق صادرات و سود بازرگانی تأمین می

لذا  .استاندارد بودبویژه در مدیریت اداره فاقد تجربه در امور اجرایی و اداری از آنجا که دکتر خورسند 

نام آقای عبدالجواد نحوی به سمت معاون  ایشان جهت یکی از کارشناسان با سابقه وزارت بازرگانی به

 و امضاء ایشان انجام  نظارتشود و تقریباً تمامی امور اداری و مکاتبات با سرپرستی امور انتخاب و منصوب می

)مهندس کشاورزی( از  آقای مهندس محمود نصرالهی 0001گیرد و پس از بازنشستگی نامبرده در سال می

 شود.دیگر کارشناسان وزارت بازرگانی به سمت معاونت اداره استاندارد منصوب می

های مکرر وزارت بازرگانی و صنایع و معادن به وزارت دولت بویژه ترکیب و تفکیکساختار  تغییر در

و اثرات ناشی از اقتصاد و بلعکس باعث شده است تا اداره استاندارد نیز چندین بار تحت تأثیر این تغییرات 

 .قرار گیردآن 

  

                                                           
 عهده داشته است.پیش از آقای نصرالهی مدت کوتاهی آقای حمید وارسته معاونت اداره استاندارد را به -0

ها دکتر به احتمال زیاد در طی همین سالتوان به عنوان فاز مطالعاتی تأسیس اداره استاندارد درنظر گرفت و را می 0000تا سال  0002سال  -2

گردد که مجدداً وزارت بازرگانی تشکیل می 0000از سال  .شودهای الزم از سوی اصل چهار به مدت یکسال به آمریکا اعزام میخورسند برای آموزش

 گیرد.خانه شکل میرفته رفته اداره استاندارد نیز در ساختار این وزارت
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 6621سال  ناصرالدین شاهتأسیس وزارت تجارت توسط 

 

 پس از انقالب مشروطه

 

 اداره تجارت، فالحت، صناعت ...()شامل تشکیل وزارت فوائد عامه 

 

 0013سال 

 

 ...( وزارت اقتصاد ملی )بازرگانی، کشاورزی، صناعت وزارت طرق و شوارع

 

 0001سال 

 

 صناعت و معادن )پیشه و هنر(                     تجارت )بازرگانی(       

 

 0021سال 

 

 وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

 

 0021سال 

 

 (0002وزارت اقتصاد ملی )فاز مطالعاتی ایجاد اداره استاندارد در سال 

 

 0000سال 

 

 وزارت صنایع و معادن                  استاندارد(وزارت بازرگانی )اداره 

 

 0000سال 

 

 وزارت اقتصاد )مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران(

 

 0030سال 

 

 بازرگانی               صنایع و معادن )مؤسسه استاندارد ...( اقتصاد و دارایی      
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نسون اهای دکتر سونام سه مشاور آمریکائی بهاز  های اداره استانداردنگی فعالیتریزی و چگودر برنامه

بهره گرفته شده )کارشناس فنی( و آقای بالیت )کارشناس خشکبار( )رئیس گروه مستشاری(، هریس ریشاد 

های مختلفی از قبیل گزینش نیروی کارشناسی موردنیاز اداره استاندارد، تعیین است. این افراد در زمینه

اندازی تجهیزات آزمایشگاه و ندارد، آموزش کارشناسان استخدام شده، نصب و راهساختار و فعالیت اداره استا

 اند.همراهی کارشناسان در راهنمائی و کمک به دامپروران، کشاورزان و صادر کنندگان کاال فعالیت داشته

 

 
 

 نسوناسو ردکت

 

به ایران صورت  0001 ماه ام فروردیندر تاریخ سی نسوناد دکتر سووبراساس برخی از اسناد موجود ور

های تدوین گرفته است و نامبرده در خصوص تهیه اولین ساختار سازمانی اداره استاندارد و تهیه دستورالعمل

 چنین آموزش و راهنمائی کشاورزان و صادر کنندگان کاال استاندارد، آموزش کارشناسان ذیربط و هم

 مؤسسهرک در دسترس در خصوص ساختار سازمانی ابه مدهای زیادی را انجام داده است. با توجه فعالیت

فقط دارای یک مدیر، یک معاون و تعدادی  مؤسسه 0000رسد که تا سال نظر میاستاندارد این چنین به
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کارشناس و کارمند بوده است که ازنظر تشکیالتی مجموعاً به دو قسمت استاندارد )آزمایشگاه( و قسمت 

و در بخش استاندارد فعالیت هر آزمایشگاه با تعیین یک مقام مسئول انجام  اداری و مالی تقسیم شده است

 گرفته است. برای مثال مسئول آزمایشگاه خشکبار )آقای مهندس جمیلی(، مسئول پروژه خرما می

 اند.دارای مسئولین مرتبط بوده های کاالهای سنتی)آقای مهندس کیهان( و به همین ترتیب سایر آزمایشگاه

 استاندارد را به سادگی ذیل درنظر گرفت. مؤسسهتوان نمودار سازمانی رو میناز ای

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاهی برای سرپرستی امور های چنین فعالیتو هم مؤسسههای با توسعه فعالیت 0000در سال 

ها معاونت دیگری به عنوان معاون فنی به ساختار مؤسسه استاندارد اضافه شده و این سمت به آزمایشگاه

 یابد.اولین کارشناس استخدامی مؤسسه استاندارد یعنی آقای مهندس تقی قره داغی اختصاص می

نظر از ارزیابی و مصاحبه توسط ری یا فنی صرفدر خور توجه است که در استخدام افراد چه در بخش ادا

 سازمان مربوطه، مستشاران آمریکائی نیز بر این امر نظارت داشته و افراد را مورد ارزیابی و پذیرش قرار 

جهت استخدام دو نفر  03اند. در گزارش پیوست ارزیابی آقای بالیت یکی از مشاوران آمریکائی پروژه دادهمی

 شود.اداری مالحظه میدر امور دفتری و 

وجود برخی خصوصیات مانند جوان بودن، تخصص، مدرک و معرف معتبر، عالقمندی به کار، عدم مشکل 

در اعزام و مسافرت به خارج از کشور جهت طی دوره کارآموزی و آشنائی به زبان انگلیسی از جمله نکات 

 جهت استخدام افراد بوده است.مورد توجه کارشناسان آمریکائی 

 

 

 

 

 استاندارد مؤسسهرئیس 

 معاون

 بخش استاندارد 
های شامل آزمایشگاه

 کاالهای سنتی

 بخش اداری و مالی
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 کارگزینی سازمان ملی استاندارد ایران -0
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 استاندارد ایرانکارگزینی سازمان ملی  -0
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گفت اولین نمودار توان های آن میتوسعه فعالیتتعریف در رابطه با سازماندهی مؤسسه استاندارد و 

و کارشناسی مؤسسه استاندارد که توسط دکتر خورسند با همراهی مستشاران آمریکائی در سال  یاتیلمع

تاندارد با درنظر گرفتن واحدهای مختلف تهیه شده نموداری است که در آن روند توسعه مؤسسه اس 0000

ها، ارتباطات و تغییرات بسیاری از فعالیت برنامه ریزیاداری و فنی و مهندسی دیده شده و همین نمودار 

کند. در این ارتباط گزارش جالبی توسط نمایندگی سازمان ملل بعدی مؤسسه استاندارد را پی ریزی می

ندارد و سهم وزارت صنایع و معادن در رابطه با استاندارد سازی تهیه متحد در ایران در مورد مؤسسه استا

نامیده  (SOI)شده است که در آن نکات مهمی در رابطه با ساختار و وظایف مؤسسه استاندارد که اس او آی 

 شده وجود دارد.

ناظر بر این گزارش حاوی نکات بسیار قابل تاملی است از جمله اینکه ترکیب هیئت مدیره حاکم و 

های این مؤسسه و بویژه نمودار سازمانی های مؤسسه استاندارد هم خوانی بسیار نزدیکی با فعالیتفعالیت

 های مرتبطبا تعریف واحدهای فنی متفاوت، نمایندگی وزارت خانه در هماهنگیتعریف شده دارد چنان که 

)صنایع و معادن، کشاورزی ...( در ترکیب این هیئت دیده شده است. نمودار تهیه شده نشانگر این مطلب  نیز

است.  بودهاست که برنامه کاملی برای توسعه مؤسسه استاندارد در سطح ملی و هم چنین بین المللی درنظر 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:از نکات جالب توجه دیگر این گزارش می

های عملی اقتصادی، صنعتی و هایی که فعالیتبنگاهها و یا سازمانارکت کاربردی و مؤثر مش -

 ایکشاورزی دارند در تهیه و اجرای استانداردها و بهره گیری از واحدهای تحقیقاتی و مشاوره

 اجرای استاندارد به صورت اختیاری در کشورهای آزاد -

 ربران مختلفها و کاآموزش استاندارد سازی برای سازمان -

چنین های مختلف و همایجاد یک شورای عمومی مشورتی در امر استاندارد سازی با حضور سازمان -

 بخش خصوصی
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لیکن در این سال اجازه تأسیس آن  .ندارد یاداره استاندارد قانون مشخص و مدون 0001تا پیش از سال 

کاری و رسیدگی به مسائل فنی و مالی آن به شورایی به نام شورای  با نام مؤسسه استاندارد مصوب و برنامه

 شود.عالی استاندارد محول می

 های مؤسسه استاندارد به تدریج افزایشفعالیت 0001با تصویب قانون تأسیس مؤسسه استاندارد در سال 

عهده آن گذاشته شد یابد. از جمله وظایف دیگری که پس از تصویب قانون تأسیس مؤسسه استاندارد بهمی

به دستور وزیر بازرگانی وقت  0001ها بود که در آذرماه سال های مربوط به اوزان و مقیاسواگذاری فعالیت

 این فعالیت نیز به وظایف مؤسسه استاندارد افزوده گردید.

براساس ترکیب تعریف شده در قانون  0001شورای عالی استاندارد در دهم مهر ماه سال  اولین جلسه

 گردد.تشکیل می

جلسه شورای عالی استاندارد از مهرماه  03قابل ذکر است که در زمان ریاست دکتر خورسند جمعاً تعداد 

 گردد که اهم موضوعات آن عبارتند از:تشکیل می 0002ماه تا خرداد  0001

 دبیر شورای عالیسمت انتخاب دکتر خورسند به  -

 های دکتر خورسند در انجام ها و پیگیرینقش فعال شورای عالی استاندارد در تصمیم گیری -

 های بهبود کاالهای سنتی کشاورزی صادراتیپروژه

 بررسی وضعیت بودجه و اعتبارات مؤسسه استاندارد -

 لمللی در جهت بهبود صادراتمطالعه و آگاهی از وضعیت استانداردهای بین ا -

 انجام خدمات رایگان برای مراجعه کنندگان جهت جلوگیری از افزایش قیمت کاال -

توسعه مؤسسه و توسعه صادرات کشور به منظور تصمیم گیری در جهت تقویت مؤسسه استاندارد  -

 برای کاالهای مختلف

 امکانات کنترل و ارزیابی جلوگیری از اجباری کردن استاندارد کاالها تا پیش از فراهم شدن -

 ت آموزش و کارآموزی به خارج از کشورهلزوم اعزام کارشناسان مؤسسه استاندارد ج -

قلمداد کردن مؤسسه استاندارد به عنوان یک سازمان علمی و گرایش آن به تهیه و تدوین  -

واگذاری وظیفه  رد جهت اجرای مؤثر آن واستانداردهای موردنیاز و راهنمائی و تشویق کاربران استاندا

 خانه مربوطهبهبود تولید و شرایط آن به وزارت

 ها در جهت حفظ بازرگانی بودن مؤسسه استاندارد و استقالل مالی آنانجام اولین تالش -

 

 ه است.توجمالحظه ترکیب اعضاء اولین جلسه شورای عالی استاندارد و موضوعات مطرح شده جالب 
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های متفاوت فعالیت استاندارد سازی را صصاولین گروه کارشناسان استخدامی در اداره استاندارد که با تخ

 در کشور آغاز نموده و جا دارد در این مجموعه از آنان یاد و تقدیر شود عبارتند از:

 از مدرسه صنعتی  همدان و فارغ التحصیل رشته شیمی 0010آقای مهندس قره داغی متولد 

با اخذ تعهد از سوی اصل  0003باشند. ایشان در سال امیرکبیر فعلی( می -آلمان )پلی تکنیک سابق  -ایران 

های معدنی آموزش دیده و چهار به آمریکا اعزام و در زمینه آزمایشگاه شیمی تجزیه در مورد فلزات و کانی

جهت همکاری در اداره استاندارد به استخدام وزارت  0001پس از طی دوره و بازگشت به ایران در سال 

آید. مهندس قره داغی در زمان ریاست دکتر خورسند به سمت معاون فنی اداره استاندارد بازرگانی درمی

های گیرد. از جمله مسئولیتعهده میهای گمرک را نیز بهچنین سرپرستی آزمایشگاهمنصوب شده و هم

 تجهیزات آزمایشگاهی ارسالی از سوی اصل چهار بوده است. دیگر ایشان تحویل و بازرسی

های آزمایشگاه شیمی تجزیه شامل دو بخش کنترل واردات برای کاالهایی مانند پارچه، مجموعه فعالیت

های کنترل کاالهای صادراتی از قبیل سنگبخش چنین روغن خودرو و ماشین آالت، رنگ و رزین و هم

داغی بر تعیین مهندس قرهاست. در کنترل واردات اهم فعالیت آزمایشگاه و  معدنی، سرب و کرومیت بوده

چنین جلوگیری از تقلب در اظهار کاالهای دست دوم به جای نو و یا اعالم تعرفه غیرواقعی ماهیت مواد و هم

ده( ظاهراً محصوالت زیادی به صورت دست دوم )حالجی ش لبسها در واردات پارچه و مثالبوده است. برای 

در آزمایشگاه شیمی با مشاهده وضعیت ظاهری الیاف توسط شده است که تحت عنوان نو وارد می

ها با چنین در واردات روغن، ورود روغننو یا کهنه بودن آن قابل تشخیص بوده است. هم ،میکروسکوپ

آزمایشگاه شیمی تجزیه  افتاده است. به طورکلی وجودهای غیرواقعی ظاهراً به کرات اتفاق میعناوین و تعرفه

و کنترل واردات با توجه به این که محور اصلی فعالیت اداره استاندارد کنترل صادرات بویژه کاالهای سنتی 

 کشاورزی بوده است در جای خود جالب توجه و حائز اهمیت است.

استخدام این مطلب است که اداره نوپای استاندارد صرفاً داغی در بدوات به یاد ماندنی مهندس قرهاز خاطر

یک منشی و در دارای دو اتاق در وزارت بازرگانی وقت بوده است که در یکی از آنها دکتر خورسند به همراه 

داغی به همراه مرحوم رهی معیری شاعر معاصر )از کارمندان وزارت بازرگانی( هم اتاق اتاق دیگر آقای قره

بسیاری از مسئولین و کارشناسان با واژه استاندارد و اداره استاندارد آشنائی نداشته و برخی به غلط  اند وبوده

 خواندند که اُستا ندارد.ای میآن را اداره

های اولین گروه کارشناسان اداره استاندارد همراه با معرفی آنان به منظور آشنائی با وظایف و فعالیت

 های آنان نیز آورده شده است.نوع تخصص و فعالیتبرخی از اسناد مربوط به 
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 اورزی از دانشکده کشاورزی کرجسبزوار و فارغ التحصیل مهندسی کشدر  0013متولد مهندس جمیلی 

به استخدام اداره استاندارد درآمده و به عنوان مسئول آزمایشگاه خشکبار  0001ایشان در سال  است.

 اند. تدوین اولین استانداردهای مؤثری در خصوص بهبود وضعیت خشکبار در کشور انجام دادهفعالیت

آزمایشی کشور )استاندارد کشمش( به همت ایشان انجام شده است. این استاندارد که با همکاری مشاور 

 ها و ادارات مربوط ارسال و اتحادیه خشکبار تهیه گردیده بود به سایر استان ائی )آقای ریشارد(آمریک

 د تا از اجرائی بودن آن اطمینان حاصل شود.گردمی

ت عمده و مهم صادراتی کشور بوده که یکی از محصوال از جمله خاطرات ایشان در خصوص تهیه کشمش

گی محصول را شد که این امر آلوداین است که عموماً خشک کردن کشمش بر روی زمین و خاک انجام می

مورد استفاده های چوبی و فلزی رو با آموزش و راهنمائی کشاورزان و صادر کنندگان طبقبدنبال داشت. از این

چنین به بی و نهایتاً کارتن برای بسته بندی کشمش استفاده شد. همهای چوو رفته رفته از جعبه قرار گرفته

ها نیز های چوبی پلمپ و کارتنمحصوالت مرغوب با نامرغوب جعبهجابجا کردن و  تقلبمنظور جلوگیری از 

 شد.روی آن بسته میبر مهر زدن با نوارچسب و 

  

                                                           
 ارد آزمایشی تهیه شده در قسمت پیوست آورده شده است.متن اولین استاند -0

 آقای هریس ریشارد یکی از سه کارشناس آمریکائی است که به عنوان مشاور اداره استاندارد فعالیت داشته است. فعالیت اصلی نامبرده آموزش -2

ندگان و صادر کنندگان خشکبار بوده است که با همراهی چنین آموزش و راهنمائی تولید کنکارشناسان اداره استاندارد در زمینه خشکبار و هم

 شده است.کارشناسان اداره استاندارد انجام می

ای از محصوالت از جمله رقبای مهم در صادرات کشمش کشور ترکیه بوده است و اطالع از این موضوع نیز جالب توجه است که حجم عمده -0

(، آمریکا )خرما و پسته(، کشورهای اروپایی )زیره، پنبه و 0مغز گردو(، شوروی )کشمش درجه کشاورزی به کشورهای آلمان )کشمش درجه یک و 

 شده است.کتیرا( و کشورهای عربی )مغز گردو( صادر می
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 است. سی کشاورزی از دانشگاه شیرازشیراز و فارغ التحصیل رشته مهنددر  0000متولد مهندس کیهان 

به استخدام اداره استاندارد درآمده و در ابتدا بر روی پروژه خرما فعالیت  0003ایشان در خرداد ماه سال 

اند. اولین استاندارد خرما به همت ایشان تدوین شده است. آقای مهندس کیهان نیز از خود را آغاز کرده

های مربوط به مواد غذائی و چهار به آمریکا اعزام و تحت آموزشجمله افرادی است که از سوی اصل 

در آمریکا که در جای خود جالب شده ارائه های مهم آموزشی اند. از جمله سر فصلکشاورزی قرار گرفته

 توجه است عبارتند از:

 های کارآموزی و عملیفرآیندهای تهیه و فرآوری مواد غذائی به انضمام دوره -

 گیاهیهای بیماری -

 باغبانی عمومی -

 استاندارد سازی به لحاظ کیفی و درجه بندی -

 های مربوط به نحوه بازاریابی محصوالت کشاورزیآموزش -

های های بعد به سمت رئیس اداره استاندارد فارس و بنادر )شامل استانآقای مهندس کیهان در سال

های جالب توجه ایشان ایراد سخنرانی برنامهشود. از جمله فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد( منصوب می

 است. 0000های تحت پوشش از سال های استانو آموزش مسائل استاندارد در دبیرستان
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 توسط مهندس کیهان استاندارد ریستد ـدبیرستان شهناز جهرم  ـ 6666آبان ماه  61شنبه 

 



 60اولین رئیس مؤسسه استاندارد/

 

ی کرج است که در مرحوم مهندس خموش فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی از دانشکده کشاورز

گیرد. ایشان نیز عهده میبه استخدام اداره استاندارد درآمده و مسئولیت بهبود کیفیت پنبه را به 0001سال 

های بعد به سمت رئیس اداره استاندارد اصل چهار بوده که در سالسوی از نیروهای اعزامی به آمریکا از 

وش در دهه بیست جزو قهرمانان شیرجه کشور بوده شود. شایان ذکر است که مرحوم خمتبریز منصوب می

 است.

 

به استخدام اداره استاندارد  0001ی دامپزشکی از دانشگاه تهران که در سال مرحوم دکتر حاج آود دکترا

عهده داشته است. ایشان نیز از طریق اصل درآمده و مسئولیت بهبود کیفیت چرم و پوست )ساالمبور( را به

 چهار و پیمان سنتو برای آموزش به آمریکا اعزام شده است.
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مرحوم مهندس ابراهیم مسعود فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی از دانشکده فنی دانشگاه تهران که 

های های تجزیه شیمیائی را در زمینهدارد درآمده و مسئولیت آزمونبه استخدام اداره استان 0003در سال 

 اند.عهده داشته مختلف خشکبار، پشم و غیره به
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به استخدام اداره استاندارد جهت بهبود پشم  0003دکتر اسماعیل میالنی دکترای دامپزشکی که در سال 

 اند.درآمده
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های با مسئولیت نظارت بر بهبود کیفیت دانه 0001دکترای داروسازی که در سال مرحوم دکتر شفابخش 

 ستخدام اداره استاندارد درآمده است.روغنی به ا
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به  جهت همکاری در آزمایشگاه شیمی 0003دکترای داروسازی که در سال مرحوم دکتر هاشمی 

 استخدام اداره استاندارد درآمده است.

 

با مسئولیت نظارت  0003مهندس کشاورزی از دانشکده کشاورزی کرج که در سال مهندس طاهری پور 

 ندارد درآمده است.بر کیفیت برنج به استخدام اداره استا

 

که در سال دانشگاه شهید چمران )جندی شاپور اهواز(  است مهندس کشاورزی از مهندس صابر شیخ 

. 0ت بر کیفیت و طبقه بندی محصوالت کشاورزی به استخدام اداره استاندارد درآمده استجهت نظار 0003

نظر از گذراندن اند که صرفمهندس صابر شیخ از جمله افراد فعال در حوزه استاندارد و استاندارد سازی بوده

است از بسیاری از  های متعدد در کشورهای مختلف که در سابقه خدمتی ایشان نیز به آنها اشاره شدهدوره

مؤسسات استاندارد در کشورهایی مانند هند، پاکستان، ترکیه، سنگاپور، هنگ کنگ، فیلپین و مالزی بازدید 

و مؤسسه و تجربیات خود را به صورت گزارشات و پیشنهادات متعدد در جهت بسط و توسعه استانداردها 

 عبارتند از:های ایشان اند از جمله فعالیتارائه نمودهاستاندارد 

 اند.آموزش بسیاری از کارشناسانی که به مرور به مؤسسه استاندارد پیوسته -

 سخنرانی و مصاحبه در برنامه دهقان در رادیو ایران به مدت هفت سال -

 آموزش استاندارد و بازاریابی در مدرسه عالی بازرگانی -

 تدریس در سپاه ترویج و آبادانی -

 های مختلفزمانسخنرانی و سمینارهای متعدد در سا -

آموزش کارشناسان مؤسسات استاندارد دیگر کشورها که برای کارآموزی به مؤسسه استاندارد ایران  -

 شدند.اعزام می

 STACOهای وابسته از جمله و کمیته ISOهای شرکت در اجالسیه -

 

  

                                                           
های طبیعی، مهندس صابر شیخ در آغاز فعالیت خود مدت کوتاهی در آزمایشگاه خشکبار مشغول به کار شده و سپس مسئول آزمایشگاه صمغ -0

 شود.های داروئی و صنعتی میگیاهان و دانه
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 توسط مهندس صابرشیخ 6616آموزش استاندارد در دانشگاه جنگ سال 
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جذب اداره  کاردان فنیبه عنوان که افراد دیگری نیز الزم است از شده معرفی در کنار کارشناسان 

توان به آقای بقاء مقدم )همکار مرحوم خموش در خصوص پنبه( و که از جمله مییاد کرد اند استاندارد شده

اند چنین آقای مهدی معرف که با مهندس قره داغی بر روی تجزیه شیمیائی محصوالت فعالیت داشتههم

 اشاره کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امینی از اداره استاندارد )در کنار دکتر خورسند و  مهندس قره داغی(بازدید دکتر 

 افراد از راست: مهندس قره داغی ـ دکتر خورسند ـ دکتر امینی
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راد ایستاده از راست: تقی قره داغی ـ موسی پور ـ بقا مقدم ـ اسماعیل میالنی ـ علی اکبر صابر شیخ ـ احمد فا

 ـ )ناشناس(جمیلی ـ خیلتاش ـ مهدی معرف 

 افراد نشسته از راست: منوچهر خموش ـ عباس طاهری پور ـ سیروس کیهان
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نفر اول )ناشناس( ـ ابراهیم مسعود ـ احمد جمیلی ـ ابراهیم شفابخش ـ کارو حاج آود ـ راد ایستاده از راست: فا

 مهدی معرفمنوچهر خموش ـ عباس طاهری پور ـ بقا مقدم ـ علی اکبر صابرشیخ ـ 

 فرد نشسته: تقی قره داغی
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 بازدید دکتر امینی از اداره استاندارد )در کنار دکتر خورسند(

  ـدکتر آموزگار   ـدکتر خورسند  ـدکتر امینی   ـمهندس جمیلی   ـافراد ردیف جلو از راست: مهندس کیهان 

 مهندس سرلک
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 راهنمایی کشاورزان شهرستان ابهر

توسط مهندس قره داغی
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محوریت کنترل اولین گروه کارشناسی با که شود مالحظه میبا توجه به وظایف افراد نامبرده شده 

اند. با نگاهی به درآمده الت به استخدام اداره استانداردمحصوالت کشاورزی و وظیفه بهبود کیفیت این محصو

که آموزش و راهنمائی کشاورزان در  گرددبه خوبی استنباط میمربوط به فعالیت این افراد اسناد و مدارک 

 های تولید، فرآوری، یژه صادراتی( در زمینههای مختلف در جهت بهبود کیفیت محصوالت )به واستان

است که در  هاییبرنامهچنین هدایت و راهنمائی صادر کنندگان از جمله درجه بندی، نحوه بسته بندی و هم

به منظور آزمون  های اولیهابتدا فعالیت اداره استاندارد را به خود اختصاص داده و در همین راستا آزمایشگاه

های مربوطه تجهیز شده است. اطالعیه صادره در و صدور گواهینامهدرجه بندی  محصوالت کشاورزی،

 . دهدنشان مین زمان آدر  استاندارد را مؤسسهزی از اقدامات نمونه بار 1/0/0001روزنامه کیهان در تاریخ 

 از جمله .گیرداستاندارد شکل می مؤسسهها نیز در های آزمایشگاهی به مرور سایر فعالیتدر کنار فعالیت

 ها عبارتند از:این فعالیت

 0003از سال تدوین استانداردهای ملی ایران  -

نخستین استاندارد تهیه شده که به صورت آزمایشی تدوین گردید استاندارد گردد یادآوری می

 ( بود.0003کشمش )اردیبهشت سال 

 0001در سال  به اداره استانداردو کتابخانه  تجهیزات ،ای گمرک با تمام لوازمههواگذاری آزمایشگا -

 0001نظارت در تعیین عیار مصنوعات فلزات گرانبها و عالمت گذاری آنها در سال  -

 0001واگذاری فعالیت اوزان و مقیاس در سال  -

 0003عضویت در سازمان بین المللی استاندارد در سال  -

 نظارت و بازرسی برخی از اقالم وارداتی -

 

برنامه "از دکتر خورسند تحت عنوان  0000استاندارد گزارشی در سال  مؤسسههای در رابطه با فعالیت

های مؤسسه را برای وزیر وقت بازرگانی وجود دارد که وضعیت و برنامه "سال جاری مؤسسه استاندارد ایران

 کند.تشریح می
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 (6666اطالعیه مؤسسه استاندارد در روزنامه کیهان )
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 6گزارش

 66/1/6666تاریخ 

 جناب آقای دکتر غالمحسین جهانشاهی وزیر محترم بازرگانی

 موضوع: برنامه سال جاری مؤسسه استاندارد ایران

 باشد که ذیالً بعرض رساند: برنامه سال جاری مؤسسه استاندارد ایران شامل چهار قسمت اساسی میمحترماً باستحضار عالی می

 رساند:می

 استاندارد و بهبود کاالهای صادراتیالف ـ امور مربوط به تعیین 

تعیین و چاپ مشخصات و استاندارد برای سه رقم دیگر از خشکبار )آلو، گردو، بادام( و توزیع آن بین عالقمندان داخل و خارج از  -6

ه کار بردن مشخصات های علمی جهت بچنین اعزام نماینده به محل تهیه و بسته بندی این کاالها به منظور انجام راهنمائیکشور و هم

رساند که مشخصات و استاندارد جهت کشمش، پسته، برگه زردآلو و بسته بندی صادراتی در این مورد باستحضار عالی می ،تعیین شده

 آنها قبالً تعیین گردیده است.

 یع آنها بین کارخانجات پنبه های راهنما و توزتعیین استاندارد قابل قبول بازارهای بین المللی برای پنبه ایران و تهیه جعبه -6

 های داخلی و خارجی و اعزام نماینده به مراکز تصفیه و عدل بندی پنبه به منظور اجرای استانداردهای تعیین شده.پاک کنی و سازمان

 تعیین مشخصات و استاندارد قابل قبول مراجع بین المللی جهت پشم ایران و چاپ و توزیع آن بین عالقمندان و تشویق -6

 های مربوطه جهت به کار بردن مشخصات تعیین شده از طریق اعزام نماینده.سازمان

های خرمای استان ششم به نامه هیئت محترم وزیران جهت کارگاهاجرای مشخصات و استانداردهائی که سال گذشته طی تصویب -6

 زبور.تصویب رسید و نظارت کامل در امور مربوط به ضدعفونی و بسته بندی کاالهای م

تعیین مشخصات و  استاندارد جهت سایر اقالم کشاورزی از قبیل برنج، آنقوزه و غیره و انتشار و اجرای آنها به ترتیبی که فوقاً در  -1

 مورد سایر کاالهای صادراتی به عرض رسید.

 تأسیس کالس کارآموزی برای تعلیم عالقمندان در کلیه امور مربوط به خشکبار و پنبه. -0

 باشد.( ریال می666/166این دو کالس هم اکنون تعیین شده و اجرای آن منوط به تأمین اعتبار موردنیاز ) برنامه

تأسیس مرکز راهنمائی علمی صادر کنندگان در محل وزارتخانه به منظور هدایت و برطرف نمودن مشکالت فنی تهیه کنندگان و  -6

 صادر کنندگان کاالهای کشاورزی.

 

 مشکالت

نداشتن یک دفتر در محل وزارت بازرگانی با لوازم مورد نیاز جهت تماس با صادر کنندگان و انجام امور مربوطه که در محل  -6

 باشد.مؤسسه به علت دوری از مرکز شهر )در حدود هیجده کیلومتر( میسر نمی

 های فوق االشعار.تأمین اعتبار جهت تأسیس کالس -6

 

 هاب ـ اوزان و مقیاس

 های سازنده لوازم سنجش و غیره در ها، کارگاهیس کالس کارآموزی جهت تعلیم کارمندان وزارت بازرگانی، شهرداریتأس -6

 های علمی و فنی متداول ممالک مترقی.ها براساس روشهای مختلف مربوط به ساختن و کنترل اوزان و مقیاسرشته

 کمک سه کارگاه سیار و یک کارگاه ثابت در مؤسسه استاندارد.ها در تهران و حومه به اجرای قانون اوزان و مقیاس -6

های کرمان، یزد، رشت، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و اهواز که با همکاری ها در شهرستاننمایندگی فعلی اوزان و مقیاس 6توسعه  -6

 نها براساس بودجه تصویب شده.نمایند و تکمیل کادر فنی و لوازم مورد نیاز آهای محلی انجام وظیفه مینزدیک شهرداری

ها به طور صحیح و کامل از طریق های مهم کشور به منظور اجرای قانون اوزان و مقیاستأسیس شعبات دیگر در سایر شهرستان -6

 این قسمت به پایان خواهند رسانید. 6استفاده از کارمندانی که دوره کالس مربوطه را طبق بند 

                                                           
 بایگانی سازمان ملی استاندارد ایران -0
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 سمت عبارتند از:مشکالت ـ مشکالت اساسی این ق

 این قسمت برطرف خواهد شد. 6الف ـ فقدان کارمندان فنی واجد شرائط، این مشکل پس از تأسیس کالس مربوطه مندرجه در بند 

ب ـ عدم وسائل نقلیه )جیپ و یا جیپ استیشن( و لوازم فنی مورد نیاز آنها جهت اجرای قانون به طور صحیح و سریع در مراکز 

نجام این امر اقدام الزم قبالً به عمل آمده و دو دستگاه لندرور مستعمل از طرف اداره کل گمرک باین مؤسسه واگذار ها جهت اشهرستان

گردیده و قرار است پس از پرداخت قیمت آنها تعمیرات اساسی الزم انجام و در مراکز استانهائی که این مؤسسه مشغول تأسیس شعبه در 

 ر گیرد.باشد مورد استفاده قراآنجا می

باشند به تدریج و با های موجود و تهیه اسباب و ادوات الزم جهت شعباتی که در شرف تأسیس میج ـ تکمیل لوازم مورد نیاز کارگاه

 توجه به بودجه مصوبه.

به طور متوسط در ها فعالً ماهیانه ها در تهران و شهرستانرساند که اداره اوزان و مقیاسضمناً برای استحضار خاطر عالی به عرض می

 توان به مقدار قابل توجهی افزایش داد.ریال درآمد داشته و با انجام برنامه که فوقاً به عرض عالی رسید این درآمد را می 666/616حدود 

د ـ نداشتن یک دفتر در محل وزارت بازرگانی جهت فراهم نمودن مقدمات کالس کارآموزی و هم چنین راهنمائی سازندگان لوازم 

 نجش و عالقمندان دیگر.س

 

 های امور گمرکیج ـ آزمایشگاه

ای که برای سال جاری آن درنظر گرفته شده به شرح ذیل به این مؤسسه منتقل گردیده و برنامهه ب 6666این قسمت از اول فروردین 

 رسد:عرض می

براساس اصول علمی و فنی به نحوی که مورد قبول های ارسالی از طرف ادارات وابسته به گمرک جهت تعیین تعرفه آزمایش نمونه -6

 کلیه محافل داخلی و خارجی باشد با استفاده از کارمندان، لوازم آزمایشگاهی و کتابخانه مؤسسه استاندارد.

 تجدیدنظر در سازمان اداری و بایگانی اداره مزبور به نحوی که: -6

 بازرگان وارد کننده کاال پیدا ننمایند.وجه اطالع از هویت های مربوطه به هیچاوالً ـ شیمیست

ثانیاً ـ پس از آزمایش کاالی ارسالی و عودت پرونده مربوطه مقدار کافی از نمونه جنس در بایگانی مؤسسه استاندارد برای مدت دو 

 سال حفظ گردد.

و اداری مؤسسه استاندارد تماس  وجه با کارمندان فنیثالثاً ـ سعی شود که متقاضیان، بازرگانان و سایر اشخاص ذینفع به هیچ

 نداشته باشند.

 رابعاً ـ تکمیل کادر فنی و لوازم مورد نیاز آزمایشگاه مرکز و شعبه آن در خرمشهر و تبریز.

 های این مؤسسه به منظور تخصص در های بین المللی جهت اعزام یک یا دو نفر از شیمیستهای سازماناستفاده از بورس -6

 اجی و شیمی رنگ.های شیمی نسرشته

 

 مشکالت

فقدان کارمندان فنی مورد نیاز، به منظور برطرف نمودن این مشکل استخدام پنج نفر شیمیست قبالً مورد موافقت هیئت محترم  -6

 وزیران قرار گرفت ولی به علت تقلیل بودجه اداره کل گمرک هنوز اقدامی در این باره به عمل نیامده است.

ورد نیاز )سه نفر کارمند اداری و یک نفر ماشین نویس( از اداره کل گمرک به مؤسسه استاندارد ایران به طوری انتقال کارمندان م -6

 باشد.که اطالع حاصل شده این امر در دست اقدام می

تقلیل بودجه رسد با ها از طرف اداره کل گمرک که به نظر میخرید لوازم مورد نیاز آزمایشگاه امور گمرکی مرکز و شهرستان -6

 گمرک به مقدار قابل توجهی نقصان خواهد یافت.
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د ـ تأسیس آزمایشگاه کنترل و عالمت گذاری مصنوعات ساخته شده از طال و نقره در مؤسسه استاندارد تهران و شعبه اصلی آن در 

 اصفهان

مام سازندگان و فروشندگان مصنوعات چاپ آئین نامه مربوطه که به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و توزیع آن برای ت -6

 قیمتی در سراسر کشور جهت آشنائی نامبردگان با مفاد آئین نامه مربوطه و تهیه مقدمات امر برای اجرای آن.

بایستی تأسیس مرکز راهنمائی سازندگان مصنوعات قیمتی در مؤسسه استاندارد ایران و تعلیم نامبردگان با اصول فنی که می -6

های مؤسسه و  امور تئوری آن در های علمی و فنی این امر در آزمایشگاهساخت و انگ مصنوعات خود رعایت نمایند قسمتبعداً جهت 

 دفتر مؤسسه در محل وزارت بازرگانی انجام خواهد گرفت.

ر شهرستان گذاری و کنترل عیار مصنوعات قیمتی که د تأسیس یک شعبه اصلی در اصفهان و تهیه مقدمات امر جهت عالمت -6

 شود و سپس انجام این امر به طور اجباری.مزبور ساخته می

 

 مشکالت

بودجه الزم جهت انجام برنامه سال جاری این قسمت از طرف این مؤسسه قبالً پیشنهاد شده بود ولی با تقلیل بودجه عمومی  -6

از پرسنل فنی مؤسسه و بودجه مصوبه و لوازمی که از طرف ها نیز حذف گردیده است و فعالً با استفاده وزارت بازرگانی این نوع هزینه

 توان مقدمات امر را جهت شروع به کار فراهم نمود.دولت آمریکا اهداء گردیده می

 تأسیس یک دفتر در محل وزارت بازرگانی به منظور راهنمائی و آشنا نمودن سازندگان مصنوعات قیمتی با مقررات تدوین شده. -6

فرمایند برای انجام کلیه امور فوق االشعار این مؤسسه نیازمند است که یک دفتر در محل وزارت بازرگانی ظه میبه طوری که مالح

تأسیس نموده و طبق برنامه معینی هر روز تعدادی از کارمندان فنی مؤسسه و حتی کارشناسان خارجی در دفتر مزبور حضور بهم رسانند 

تهیه کنندگان و  -های کشاورزی برطرف نمودن اشکاالت مراجعین )صادر کنندگان کلیه فرآوردهو جهت راهنمائی و پاسخ به سئواالت و 

وارد کنندگان کاالهای مختلفه ازنظر آزمایش کاالهای وارداتی و غیره( اقدام  -سازندگان وسائل سنجش  -فروشندگان مصنوعات قیمتی 

 الزم به عمل آورند.

مل چهار اطاق مورد نیاز است که اینجانب نیز بتوانم در موارد ضروری جهت مالقات جهت انجام این امر حداقل یک دفتر شا

چنین برای شرکت و توانند در محل مؤسسه حضور بهم رسانند و همهائی که با مؤسسه استاندارد ارتباط دارند و نمینمایندگان سازمان

 های مربوطه از آن استفاده نمایم.ها و کنفرانستشکیل کمیسیون

 

 ـ تأسیس شعبات مؤسسه استاندارد در خرمشهر، مشهد و اصفهانه 

 شعبه خرمشهر -6

ترین اقدامات الزم جهت تأسیس این شعبه از مدتی قبل به عمل آمده و به زودی جهت افتتاح آماده خواهد شد. شعبه مزبور که مهم

های تری خواهد بود و در رشتهرکز یا سازمان کوچکهای مؤسسه استاندارد مباشد دارای کلیه قسمتشعبه این مؤسسه در کشور می

ها، آزمایش کاالهای وارداتی و کنترل و انگ مصنوعات قیمتی انجام وظیفه خواهد مربوطه به بهبود و کنترل صادرات، اوزان و مقیاس

 نمود.

 

 شعبه مشهد -6

دو نفر از کارمندان فنی مؤسسه به شهرستان  محل این شعبه در اداره گمرک مشهد تعیین گردیده و هفته گذشته جهت تأسیس آن

مزبور اعزام گردیدند و به تدریج مقدمات شروع به کار نامبردگان فراهم خواهد شد. کار اساسی این شعبه توسعه کاالهای صادراتی استان 

 باشد.یگذاری مصنوعات قیمتی مها و در آینده کنترل و عالمتچنین اجرای قانون اوزان و مقیاسخراسان و هم
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 شعبه اصفهان -6

باشد ها بسیار مهم میگذاری مصنوعات قیمتی و اجرای قانون اوزان و مقیاستأسیس این شعبه که به خصوص ازنظر کنترل و عالمت

 تاکنون به علت روشن نبودن بودجه مؤسسه استاندارد به تعویق افتاده و اقدام در این باره منوط به تعیین بودجه عمومی این مؤسسه 

 باشد.می

 

 اشکاالت

انتقال  های وابسته به وزارت بازرگانی از طریقپرسنل مورد نیاز کلیه شعبات فوق االشعار در شرائط فعلی فقط با همکاری سازمان -6

کارمندان میسر خواهد بود. در این باره از طرف این مؤسسه هم اکنون اقدامات الزم به عمل آمده و پس از حصول نتیجه گزارش به عرض 

 آن جناب خواهد رسید.

گردد تقلیل بودجه مؤسسه استاندارد موجب گردیده که تأسیس شعبات مذکور به طورکلی به کندی انجام گرفته و یا متوقف  -6

معذالک در صورتی که از طریق دیگری بودجه مورد نیاز تأمین نگردد سعی خواهد شد که با بودجه تصویب شده حداکثر فعالیت به عمل 

 آید و موجبات تأسیس این شعبات فراهم گردد.

 

 مدیر کل مؤسسه استاندارد

 دکتر مجید خورسند     
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 گردد:های مؤسسه استاندارد مالحظه میفعالیت از گزارش دکتر خورسند نکات ذیل در رابطه با

مشخصات و استانداردهای محصوالت صادراتی بویژه خشکبار در دستورکار اصلی مؤسسه قرار تعیین   -

 دارد.

الزامات و نیازهای بازارهای بین المللی جهت بهبود وضع صادرات و تهیه استانداردهای مربوطه مورد  -

 گیرد.توجه قرار می

های استانداردهای تهیه شده، رعایت مسائل بهداشتی و چگونگی بسته بندی برنامه برای اجرای -

 گردد.آموزشی و نظارتی تدارک دیده شده و اجرا می

 گردد.ها اجرا میقانون اوزان و مقیاس در مرکز و شهرستان -

 ت.مؤسسه فاقد نیرو و تجهیزات الزم برای انجام امور اجرایی بویژه انگ فلزات گرانبها اس -

در جاده قدیم کرج کلیه امور دفتری و  0003ها در سال رسد با راه اندازی آزمایشگاهبه نظر می

از اینرو در  .آزمایشگاهی در این مکان متمرکز و دفتر اداره استاندارد در وزارت بازرگانی تعطیل شده است

چنین در شود. هممالحظه می رطور مکربه خانه مزبورهای دکتر خورسند نیاز به دفتر در وزارتدرخواست

 اندازی و مورد  طور کامل راهها بهاین آزمایشگاهکه شود استنباط میچنین های مؤسسه نیز مورد آزمایشگاه

 بهره برداری قرار نگرفته باشد.

زارش دیگری از زبان مهندس شایگان گ 0002در شانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد در سال 

مؤسسه استاندارد در مورد عملکرد مؤسسه ارائه شده که جهت مقایسه در ادامه این قسمت رئیس بعدی 

 آورده شده است.
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بخشی از مذاکرات شانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد در مورد عملکرد مؤسسه 
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 660اولین رئیس مؤسسه استاندارد/

 

 

 

 
 

 

 

 



 نگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد ایران /666

 
 

 

 

 
 

 

 



 662اولین رئیس مؤسسه استاندارد/

 

 

 

 
 

 

 



 نگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد ایران /666

 
 

 

 

 
 

 



 666اولین رئیس مؤسسه استاندارد/

 

 

 

 
 

 



 نگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد ایران /666

 
 

 

 

 
 

 

 



 666اولین رئیس مؤسسه استاندارد/

 

 

 

 
 

 

 



 نگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد ایران /666

 
 

 

 

 
 

 

 



 666اولین رئیس مؤسسه استاندارد/

 

 

 

 
 

 



 نگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد ایران /661

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 660اولین رئیس مؤسسه استاندارد/

 

 

 

 
 

 

 



 نگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد ایران /666

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 662اولین رئیس مؤسسه استاندارد/

 

 

 

 
 

 

 

 



 نگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد ایران /666

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 666اولین رئیس مؤسسه استاندارد/

 

 

 

 
 

 

 

 



 نگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد ایران /666

 
 

تعیین، تدوین و آموزش  هایی مانندرسد که فعالیتنظر میچنین بهدر گزارش دکتر خورسند 

شده است استانداردهای محصوالت کشاورزی با مشکالت کمتری مواجه بوده و با سهولت بیشتری انجام می

 بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.و چگونگی انجام آنها های اجرایی اما در گزارش مهندس شایگان فعالیت

از نکات به صورت آزمایشی آغاز گردید.  0003گردد که فعالیت تدوین استاندارد در سال یادآوری می

جالب توجه در بحث تدوین استاندارد اشاره به این مطلب است که تدوین استانداردهای اولیه یا آزمایشی 

گرفته ورت میذینفع ص وهای ذیربط همانند استانداردهای امروزی با بهره گیری از کلیه افراد یا سازمان

است. اولین استاندارد ملی )کشمش( توسط کمیسیونی به نام کمیسیون خشکبار که متشکل از افراد فنی، 

نظر از جمله مهندس نیایش )استاد دانشگاه(، ملک نیا )اتحادیه خشکبار(، آقایان توکلی و علمی و صاحب

رشناس آمریکائی )ریشارد( بوده است کاو خاک شوری )صادرکنندگان عمده(، مهندس جمیلی )دبیر تدوین( 

شود. هدف از تدوین استانداردهای آزمایشی در واقع ارزیابی نقائص و معایب و شناخت مشکالت مصوب می

بوده است تا پس از رفع نقائص به صورت قطعی و رسمی چاپ و منتشر شود. از نکات مهم ناشی از اجرای آن 

رجمه آنها به زبان انگلیسی بوده است تا مستشاران آمریکائی نیز دیگر در خصوص تدوین استانداردهای ملی ت

از محتویات و جزئیات آن آگاه شده و نظرات و پیشنهادات خود را اعالم کنند. گفتنی است که به مرور در 

مطرح نیز کنار استانداردهای سنتی )محصوالت کشاورزی( رفته رفته نیاز به سایر استانداردهای صنعتی 

. مسلماً این امر ارتقاء جایگاه مؤسسه استاندارد و 0دهدمکاتبات بدست آمده روند آن را نشان میگردید که 

که مسئولین وقت چه در وزارت دهد به نحویشناخت مسئولین امر نسبت به نیاز و توسعه آن را نشان می

مهم داخلی و کنترل  استاندارد ضرورت بسط و توسعه استانداردها، شناسائی کاالهای مؤسسهبازرگانی یا 

 دهند.محصوالت وارداتی را بیش از پیش مورد توجه قرار می

 
 

 

                                                           
ای در وزارت خانه قبلی در گزارش وزارت صنایع و معادن درباره امور مربوط به نرم توضیح داده شد که پیش از ایجاد اداره استاندارد، اداره در فصل  -0

نگهداری، ترجمه و تدوین برخی از استانداردها را به عهده داشته است که با تأسیس مؤسسه استاندارد برخی از مذکور وجود داشته که مسئولیت خرید، 

 شده است. مدارکی که در ادامه این بخش ارائه شده نشانگر مکاتبات مربوطه است.استانداردهای موردنیاز بنابه درخواست مؤسسه برای آن ارسال می
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اداره استاندارد بویژه دوره ریاست دکتر مجید خورسند اولین رئیس این اداره از  فعالیتدوران آغازین 

 ها آن را متمایز ی که در قیاس با سایر دورهیهاویژگیهای مهم و جالب توجهی برخوردار است. ویژگی

 :از جمله موارد خاص این دوره عبارتند از .سازدمی

های تعیین استانداردهای محصوالت و فعالیتهدف  اصل چهار با 03با توجه به تعریف پروژه  -0

جهت کنترل کیفیت محصوالت صادراتی بویژه محصوالت کشاورزی کامالً روشن است که اداره  آزمایشگاهی

استاندارد با هدفی مشخص پا به عرصه وجود گذاشته و ساختار سازمانی و کارشناسان آن نیز در همین راستا 

 اند.های برنامه ریزی شده آموزش دیدهفعالیتبا دقت گزینش و جهت انجام 

های علمی و فنی مرتبط با هدف کارگیری از چهرهبه 03نکته جالب و قابل تأمل در اجرای پروژه  -2

به نوعی که در انتخاب رئیس اداره، تعامل بین وزارت بازرگانی و دانشگاه تهران سبب است تعریف شده 

شود در همین ارتباط دکتر خورسند با توجه به تخصص خود انتخاب میانتخاب یک فرد واجد شرایط شده و 

های بارزی است که مراکز علمی، صنعتی و مراکز دولتی از ویژگیو این اتفاق یعنی همکاری مؤثر بین 

حتی در انتخاب کارشناسان اداره استاندارد نیز  شود.به روشنی مشاهده میعلیرغم وجود ارتباطات بین افراد 

با  شود که ساختار فنی و کارکنان موردنیاز که البتهها مالحظه میود برخی از ارتباطات و یا توصیهبا وج

صورت گرفته عمالً براساس نیازسنجی و دسترسی به اهداف تعریف شده  مشارکت مستشاران آمریکایی نیز

 گیرد.انجام می

ی دکتر خورسند فردی با اعتماد به آید که آقاها و مدارک بدست آمده این چنین برمیاز مصاحبه -0

ها عموماً سعی بر آن داشته تا کامالً علمی و ها و تصمیم گیرینفس و منضبط بوده و در سیاست گذاری

پایبندی به سلسله مراتب اداری از جمله  رعایت احترام و ارتباط با همکاراننوع . در 0مستقل عمل نماید

ابتدا به عنوان ناظر  دکتر خورسندکند. با توجه به اینکه صفاتی است که تیم کاری ایشان به آن اشاره می

 شود اصل چهار فعالیت خود را آغاز و سپس به ریاست اداره تازه تأسیس استاندارد منصوب می 03پروژه 

های علمی و فنی را ریزی اولیه سازمان به دست فردی سپرده شود که فعالیترسد که پایه نظر منطقی میبه

به نحوه هرحال علیرغم انتقاداتی که در برخی از موارد . به2به درستی تعریف، برنامه ریزی، اجرا و حفظ نماید

نتقدین مدیریت و فعالیت وی وارد شده، کارنامه عملکرد دکتر خورسند در یک برآورد کلی حتی از نگاه م

 مثبت ارزیابی شده است.

                                                           
در  0002خورسند در حوزه سیاسی کشور از ارتباطات قوی برخوردار بوده است به نحوی که در دوره ریاست خود تا سال قابل ذکر است که دکتر  -0

 0002عین تغییر چندین وزیر بازرگانی به ریاست خود بر مؤسسه استاندارد ابقاء شده است لیکن خود او شخصیتی سیاسی ندارد چنان که پس از سال 

 گردد.شود و پس از مؤسسه استاندارد به کار تدریس در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران باز میهای دولتی دیده نمیو در سمتای از اگونه سابقههیچ

های علمی تا اجرایی و همین نکته در تفاوت عملکرد او و رئیس بعدی مؤسسه استاندارد تأثیرگذار بوده دکتر خورسند اساساً فردی است با ویژگی -2

 است.
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با تأسیس اداره استاندارد و پیشرفت و گسترش آن در امور مختلف از جمله تدوین استاندارد، نظارت  -0

بر کاالهای صادراتی و وارداتی، اوزان و مقیاس و انگ فلزات گرانبها اهمیت و جایگاه این اداره نیز در مجموعه 

به تدریج آن را واقع قدرت و تأثیرگذاری آن بویژه در بخش تولید و بازرگانی ادارات دولتی ارتقاء یافته و در 

 کند.به یک سازمان کلیدی تبدیل می

ی و ایمنی چه در تولید، صادرات و فبا پیدایش اداره استاندارد و اهمیت یافتن رعایت الزامات کی -3

 کند.میواردات در واقع فرهنگ استاندارد و کیفیت در جامعه تعریف و به تدریج رشد 

های مؤسسه استاندارد در دوره ریاست دکتر خورسند به جز وضعیت نظارت بر عیار مصنوعات فعالیت -1

روشن نیست در سایر موارد هماهنگی  فلزات گرانبها و انگ گذاری آنها که چگونگی روند آن به درستی

 دارد. 0001مناسبی با قانون تأسیس مؤسسه استاندارد در سال 
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با ریاست مهندس رضا شایگان و سپس دکتر حسین علیزاده  2432تا  2431این دوره در بازه زمانی سال 

ها در یک فصل گیرد و به لحاظ پیوستگی فعالیتدوم و سوم مؤسسه استاندارد شکل می به عنوان رؤسای

 مورد ارزیابی قرار گرفته است.
 

ید خورسند برکنار و به جای او مهندس رضا شایگان به ریاست مؤسسه استاندارد کتر مجد 2431در سال 

شیمی  رشتههای گرایشیکی از در تهران و فارغ التحصیل  2431گردد. آقای رضا شایگان متولد منصوب می

شایگان به مدت محدودی به  مهندسذکر است که پیش از برکناری دکتر خورسند الزم به از آمریکا است. 

دارد. گفتنی است شود لیکن حضور فعال و مؤثری در امور اجرایی نسمت قائم مقام دکتر خورسند انتخاب می

های یریزوده و از طرفی انتظارات و برنامهتأثیر از تغییرات سیاسی در ساختار دولت وقت نباین جایگزینی بی

نخست وزیری اسداله اعلم از دکتر با  2432وزیر جدید اقتصاد نیز در آن دخالت داشته است. در سال 

رود که طرح ادغام آید. این احتمال میبرای پذیرش سمت وزیر اقتصاد دعوت به عمل می 2علینقی عالیخانی

از سوی دکتر عالیخانی ارائه و  2432خانه بازرگانی و صنایع و معادن و ایجاد وزارت اقتصاد در سال دو وزارت

شود. از می سپرده ویوزارت اقتصاد به در این سال هرحال  شده باشد. بهخود نیز به عنوان مجری انتخاب 

 و قبولی آن ازدو شرط  گذاشتنشرط پذیرش این سمت با دکتر عالیخانی نکات جالب توجه در خاطرات 

 سوی اعلم است که عین جمله بدین شرح است:

خانه جذب کنم دهم در وزارت برای قبول دو شرط داشتم، اول اینکه هر شخصی را که خود تشخیص»... 

های خود اختیار دانم اخراج کنم. دوم برای اجرای برنامهو برعکس آن نیز بتوانم کسی را که مفید فایده نمی

 ...«ها و دستورات از پیش تعیین شده در دستور کار من قرار نگیرد داشته باشم و برنامه

امه ریزی و رویکرد جدیدی که در حال بررسی و اجرا به این ترتیب در شرایط بوجود آمده با توجه به برن

یا به تعبیری چنین همراهی به لحاظ حسن انجام وظایف های سیاسی و همدر گرایش ئیاست مسلماً همسو

در انتخاب گروه کاری که  ای استهای واگذار شده از عوامل تعیین کنندهفعالیت تابع دستور بودن در انجام

از مدیریت دکتر  ویای که با دکتر عالیخانی انجام گرفت دنبال مصاحبهگیرد. بهیمعموالً مدنظر قرار م

پیگیری امور از  ودر مؤسسه استاندارد و عدم فعالیت جدی او خورسند بویژه در خصوص عدم حضور مؤثر 

                                                           
 در برخی از منابع از دکتر عالیخانی به عنوان یکی از اعضاء کانون مترقی ایران نام برده شده است. -2
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 را برای ادامه فعالیت و انجام  دکتر خورسندبه دلیل دو شغله بودن( ابراز نارضایتی داشته و  بویژهجانب وی )

با توجه به خصوصیات و عملکرد دکتر خورسند . البته جایگزینی ستا دیدههای خود فرد مناسبی نمیبرنامه

پاسخگوئی چنین عدم تعامل و کارشناسی و هم نظراتدر ارائه در داشتن استقالل رای و صراحت بیان  او

 ای قابل پیش بینی بوده است. تا اندازهاطات قوی به دلیل وجود ارتبمستقیم به وزیر وقت 

دکتر عالیخانی که از او به عنوان نظریه پرداز اقتصادی و یکی از سردمداران توسعه صنعتی کشور در دهه 

های دولتی و گر اقتصادی در بسیاری از سازمانها به عنوان مشاور و تحلیللشود سانام برده می 33

های انجام شده از او به عنوان فردی با هوش، منضبط با است. در بسیاری از مصاحبه غیردولتی فعالیت داشته

رخ و مدیریت آن مؤسسه استاندارد نوع عملکرد سواد و جدی یاد شده است. شاید بتوان گفت اتفاقی که در 

ریاست مؤسسه . فردی که برای کندنمایان میسیاست و برنامه او را برای این سازمان ای تا اندازهدهد می

شود از جایگاه و توان علمی خاصی برخوردار نیست لیکن فردی است فوق العاده با استاندارد انتخاب می

، با هوش، اجرایی و با روابط عمومی قوی که از تمامی این عوامل جهت پیشبرد و توسعه مؤسسه 2نفوذ

شود علیرغم وجود ارتباطات خاص بین افراد، مالحظه می نکه،نکته مهم دیگر ای .گیرداستاندارد کمک می

 اعضاء هیئت مدیره و مشاوران مؤسسه استاندارد با نظارت وزیر وقت اقتصاد از افراد توانمندی برگزیده 

 را همراهی کنند. مؤسسههای تعریف شده ریاست ریزیکه به لحاظ فنی و علمی در جهت برنامه شوندمی

م شورای عالی استاندارد که پس از برکناری دکتر خورسند تشکیل مطالعه شرح مذاکرات جلسه شانزده

نمایان و مدیر آن مؤسسه استاندارد عملکرد ای نوع انتظارات و عدم رضایت وزیر وقت را از شده است تا اندازه

 کند.می

 

 

 

 

                                                           
 است. مهندس شایگان از ارتباطات سیاسی و نفوذ خانوادگی باالئی برخوردار بوده -2
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گیرد. از سکان هدایت مؤسسه استاندارد را به دست می 2431مهندس رضا شایگان در سال  در هرحال

است که مدتی به  2کند آقای دکتر منوچهر تسلیمیجمله مشاورانی که او را در هدایت سازمان کمک می

 کند.عنوان عضو شورای عالی استاندارد نیز فعالیت می

شاهد رشد و  2431ان داشت که مؤسسه استاندارد از سال عاذتوان تردید میبراساس اسناد موجود بی

توان از آن به دوران یادگیری، الگوپذیری و بالندگی نام برد. پس ای است. دورانی که میتوسعه قابل مالحظه

نام مؤسسه استاندارد به مؤسسه استاندارد  2433در سال  2441از قانون تأسیس مؤسسه استاندارد در سال 

 یابد. صنعتی ایران تغییر می و تحقیقات

 

 

 
 

 

 
  

                                                           
 ز دیگر اعضاء کانون مترقی ایران قلمداد شده است.دکتر منوچهر تسلیمی ا -2



 نگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد ایران /851

 
 

 
 

اولین  در این سالکند. تغییرات ساختاری و قانونی جدیدی را تجربه می 2433تاندارد در سال اس مؤسسه

سسه نیز در همین سال هماهنگ ؤو اساسنامه جدید م تهیه شدهسسه استاندارد ؤنمودار رسمی و سازمانی م

شورای عالی، هیئت سسه شامل ؤسسه استاندارد، ارکان مؤشود. برطبق اساسنامه مبا نمودار جدید مصوب می

 :2مدیره و بازرس بوده که شورای عالی نیز مرکب از هفت نفر به شرح زیر است

 وزیر اقتصاد یا قائم مقام او به عنوان رئیس شورای عالی -الف

 سه نفر متخصص در امور استاندارد به انتخاب وزیر اقتصاد -ب

 یک نفر نماینده از طرف وزارت کشاورزی -پ

 ه از اتاق صنایع و معادنیک نفر نمایند -ت

 یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی -ث

، ساختار و نظام مؤسسهبا تعریف هیئت مدیره به عنوان یکی از ارکان  2433در واقع در مصوبه سال 

ترکیب هیئت  و در این رابطه کندهای گذشته پیدا میتری نسبت به سالاداری مؤسسه استاندارد شکل قوی

. در این مصوبه هیئت دهدشان میهای مؤسسه استاندارد را نای چگونگی گستردگی فعالیتهمدیره تا انداز

مدیرعامل مؤسسه استاندارد و مدیره مؤسسه ترکیبی است از پنج نفر که یک نفر آن رئیس هیئت مدیره 

ه استاندارد با یک رو مؤسساز این .سمت معاونین مدیرعامل را دارند ،باشد و چهار نفر دیگر به عنوان اعضاءمی

 دهد.شایگان ادامه می مهندسمدیر عامل و چهار معاون به شرح ذیل به حیات خود در زمان ریاست 

 معاون اداری و مالی -2

 های آزمون کاال را به عهده دارد.آزمایشگاه مدیریت امور مربوط بهمعاون فنی و تحقیقات صنعتی که  -1

لیت آموزش، ترویج استاندارد، ترویج اوزان و مقیاس و انگ فلزات را معاون ترویج استانداردها که مسئو -4

 به عهده دارد.

 تدوین استانداردها، عالئم و کنترل کیفیت و مطالعات استانداردهای وظیفه سازی که  معاون استاندارد -3

 دارد.را به عهده بین المللی 

 

مدیرعامل به پیشنهاد وزیر اقتصاد و فرمان از نکات جالب توجه در اساسنامه مؤسسه استاندارد انتخاب 

چنین تأکید بر تخصص وی در رشته شیمی است. نکته مهم دیگر اینکه معاونین شخص اول کشور و هم

توسط وزیر اقتصاد و از بین کارکنان ذی صالح مؤسسه استاندارد به لحاظ علمی و باید مؤسسه استاندارد نیز 

خصص شیمی در انتخاب مدیرعامل مؤسسه استاندارد در انتخاب چهار فنی انتخاب و منصوب شوند. رعایت ت

رئیس این سازمان تا پیش از انقالب اسالمی رعایت شده است لیکن انتخاب معاونین از درون سازمان در سال 

                                                           
 در ترکیب شورای عالی وزیر بازرگانی به جای وزیر اقتصاد قرار دارد. 2441در قانون تأسیس مؤسسه استاندارد در سال  -2
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های دیگر به مؤسسه شود و تمامی معاونین از سازمانوجه رعایت نمی( به هیچ2433تصویب اساسنامه )

نظر از معاونینی که به طور موقت و مدت کوتاهی به مؤسسه استاندارد صرف .شوندمنتقل میاستاندارد 

 مانند عبارتند از:تر در مؤسسه استاندارد باقی میشوند سایر افرادی که به مدت طوالنیمنتقل می

 )مرحوم عبدالحسین گیتی منتقل شده از راه آهن( 2معاون اداری و مالی -2

 جات وزارت کشاورزی(رحوم حنیفه ساحلی منتقل شده از سازمان خالصه)م 1معاون فنی -1

 (4معاون ترویج استانداردها )مهندس ایرانفر و سپس دکتر فرح بخشیان -4

 معاون استانداردسازی )دکتر حسین علیزاده منتقل شده از مجتمع کشمش تاکستان( -3

ر ترکیب اولین هیئت مدیره مؤسسه این نکته در رابطه با عدم رعایت انتخاب معاونین از درون سازمان د

قابل درک است که اغلب کارشناسان مؤسسه استاندارد با توجه به جوان بودن این سازمان هنوز سابقه 

اند. از های مدیریتی را نیز تجربه نکردهچنین فعالیت در سمتچندانی بویژه در امور اجرایی نداشته و هم

ها های وزیر اقتصاد دکتر عالیخانی در تأسیس اداره استاندارد در استانتوصیهطرف دیگر با توجه به تأکید و 

اند که به مرور ها کارشناسان اولیه استخدامی بودهها برای مدیران استانبا تأسیس این ادارات بهترین گزینه

ر هیئت مدیره سازمان گیری از آنان دشوند. فلذا امکان بهرهبه عنوان مدیر به ادارات جدید استانی منتقل می

نظر از وجود عامل ارتباط یا توصیه یا همسوئی سیاسی در انتخاب افراد گردد. گفتنی است صرفکمتر می

هیئت مدیره، گزینش این افراد به لحاظ توان فنی و مدیریتی توسط مسئولین وقت و نظارت بر عملکرد آنان 

 مالحظه  33های بعد یعنی از نیمه دوم دهه در سالتوان آن را نادیده گرفت. مهمی است که نمی اتنکاز 

از نیروهای درون سازمان اهمیت یافته و )معاونین( شود که انتخاب اعضاء هیئت مدیره مؤسسه استاندارد می

 گردد.نسبتاً رعایت می

از و به با فعالیت در اداره خرمشهر )اولین اداره( آغ 2432ها از سال فعالیت ادارات استاندارد در استان

وضعیت ادارات استانی  2433شود چنان که در سال ها نیز ادارات استاندارد تأسیس میتدریج در سایر استان

 به شرح ذیل است:

 استاندارد آذربایجان شرقی با چهار اداره )مراغه، جلفا، آذرشهر و مرند( -2

 استاندارد خراسان با سه اداره )سبزوار، قوچان و شیروان( -1

 استاندارد تهران با دو اداره )دماوند و شاهرود( -4
                                                           

ورود افراد جدید از معاونت برکنار و تا مرحوم محمود نصرالهی که در زمان ریاست دکتر خورسند معاون وی بود با تغییر ریاست مؤسسه استاندارد و  -2

شود. مرحوم مهندس میراحمد سادات ماند و پس از تشکیل اداره استاندارد اصفهان به مدیریت آن اداره انتخاب و منصوب میمدتی بدون سمت باقی می

 آقای نصرالهی در اداره استاندارد اصفهان سپری )از رؤسای پس از انقالب اسالمی مؤسسه استاندارد( دوران خدمت وظیفه خود را در زمان مدیریت 

 کند.می

اندارد مهندس قره داغی در زمان ریاست مهندس شایگان از سمت معاون فنی کناره گیری و ابتدا به ریاست اداره استاندارد خراسان و سپس اداره است -1

 شود.همدان منصوب می

 شود.اه انتخاب میهای بعد به سمت وزارت ردکتر فرح بخشیان در سال -4
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 استاندارد فارس و بنادر با یک اداره در بوشهر -3

 استاندارد کرمان با دو اداره )رفسنجان و بندرعباس( -3

 سه اداره )مالیر، قزوین و کرمانشاه( استاندارد همدان با -6

های تولید و بویژه صادرات که وجود ظرفیت در رابطه با تأسیس ادارات استانی این نکته قابل توجه است

محصوالت کشاورزی و دامی از جمله عوامل مهم در ایجاد و راه اندازی این ادارات بوده است. از عمده 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:شده میهایی که در ادارات استانی انجام میفعالیت

ه صورت سالم )جلوگیری از کاردمال کردن ها جهت تهیه پوست و ساالمبور بنظارت بر کشتارگاه -

 پوست(

های چوبی بین کشاورزان جهت محافظت و تهیه و توزیع برخی لوازم و تجهیزات مانند نایلون و جعبه -

 گرفته است.بسته بندی محصوالت کشاورزی که در ابتدا حتی به صورت رایگان صورت می

 د باسکول، ترازو و وزنه و نظایر آنگیری ماننکنترل اوزان و مقیاس وسایل عمومی اندازه -

های برداری، بررسی و آزمون محصوالت کشاورزی و سپس درجه بندی و نهایتاً صدور گواهینامهنمونه -

 صادراتی براساس درجه بندی آنها

 انگ گذاری فلزات گرانبها -

 هافعالیتمشخص شدن وظایف و که اشاره شد هماهنگ با تعریف و تعیین هیئت مدیره و آن چنان

در ادامه اولین نمودار سازمانی مؤسسه  شود.مینمودار سازمانی مؤسسه استاندارد نیز تعریف و تعیین 

 شود.استاندارد مالحظه می
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 های مختلف های مؤسسه استاندارد در بخشفعالیت ،مؤسسه استاندارد نمودار سازمانییت ببا تث

 ها براساس نمودار مربوطه شامل موارد زیر است.این بخش یابد.طبقه بندی و توسعه می

 

 ی سه اداره است که در واقع وظایف پایه و اصلی مؤسسه استاندارد را به عهده دارد.این معاونت دارا

 اداره تدوین استاندارد  -1-1-8-8

های هایی است که عموماً به عنوان یکی از وظایف اصلی سازمانفعالیت تدوین استاندارد از جمله فعالیت

تواند نشانگر وضعیت کشورها بویژه ازنظر اقتصادی و شود و روند تکاملی آن میاستاندارد در دنیا قلمداد می

شود که در کنار استاندارد محصوالت صنعتی باشد. با توجه به برنامه ریزی کشور در دهه چهل مالحظه می

 در کند. آمار ارائه شده ای پیدا میکشاورزی استاندارد محصوالت صنعتی نیز افزایش قابل مالحظه سنتی

وضعیت استانداردهای موجود و در حال برنامه ریزی را در سال سی و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد 

تدوین استانداردها از حالت آزمایشی خارج و عمالً  2434دهد. شایان ذکر است که از سال نمایش می 2433

 شود.به حالت رسمی و ملی تبدیل می
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گردد که از مطالعه مشروح مذاکرات سی و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد چنین نتیجه گیری می

از اجرای آنها برای مسئولین وقت بدرستی  ناشیچگونگی اجرای استانداردها و مشکالت عملی و اجتماعی 

اند. های مختلفی را برای اطمینان از درستی اجرای آنها پیشنهاد کردهروشن نبوده و به همین دلیل شیوه

اجرای یک ساله و آزمایشی استانداردها و جمع آوری نظرات و انتقادات و یا تشکیل مجامع عمومی متشکل از 

از جمله مواردی است  جهت ارایه نظرات فنی و اجرایی در مورد استانداردهاینفع افراد صاحب نظر، ذیربط و ذ

 شود.ها مالحظه میکه در تصمیم گیری

های ملی شاید بتوان گفت پیشنهاد تشکیل مجامع عمومی اولین گامی است که در جهت ایجاد کمیته

کمیته ملی استاندارد طرح و پس از آئین نامه  2433استاندارد برداشته شده است به نحوی که در سال 

از طرف وزیر  2آید. براساس آئین نامه مذکور رئیس کمیته ملیتصویب شورای عالی استاندارد به اجرا درمی

های تخصصی شود. هم چنین هر کمیته ملی به کمیسیوناقتصاد و از بین مدعوین آن انتخاب و معرفی می

گردد که رئیس هر کمیسیون نیز از سوی مدیر عامل مؤسسه برای تهیه استانداردهای مربوط تقسیم می

 به شرح زیر است: 1نه کمیته 2433های ملی تعیین شده در سال تعداد کمیته .شوداستاندارد معرفی می

 خوراک 

 پوشاک 

 صنایع شیمیائی 

 صنایع کشاورزی 

 ساختمان 

 برق 

 )مکانیک و آب )هیدرولیک 

 معدن 

 اوزان و مقیاس 

های از وزراء به عنوان رئیس در کمیتههای ملی حضور برخی و مهم در تشکیل کمیتهاز نکات جالب توجه 

. در ادامه این تدوین گردیداستاندارد ملی  633است. گفتنی است تا پایان دهه چهل حدود  همربوطملی 

هایی از مذاکرات سی و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد در مورد چگونگی اجرای قسمت بخش

 است.استانداردها و تشکیل مجامع عمومی آورده شده 
 

 

                                                           
های ملی به پیشنهاد مدیر عامل مؤسسه استاندارد و تصویب شورای عالی از بین اساتید دانشگاه، کارشناسان، نامه مذکور اعضاء کمیتهدر آئین -2

 شوند.های ذینفع و نمایندگان تولید کننده و مصرف کننده برای مدت دو سال انتخاب میمتخصصین سازمان

 شود.های ملی افزوده میهای آن و الکتروتکنیک به مجموع کمیتهی بعد دو کمیته چوب و فرآوردههادر سال -1
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هایی از مذاکرات سی و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد در رابطه بخش

 با نحوه اجرای استانداردها:
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رابطه با تدوین استانداردهای ملی اشاره شد که مؤسسه استاندارد تهیه اولین استاندارد را با تدوین در 

کند و به مرور این فعالیت سایر کاالهای سنتی و سپس صنعتی را دربر استاندارد آزمایشی کشمش تجربه می

جه بندی محصوالت و صدور گواهی شناسی، درهایی مانند آزمون، اندازه گیرد. از آنجا که انجام فعالیتمی

شود که تدوین کیفیت یا نظایر آن عمالً بدون وجود استانداردهای مربوطه امکان پذیر نیست لذا مشاهده می

استاندارد نیز به عنوان یک وظیفه اصلی در برنامه کاری کارشناسان مؤسسه استاندارد قرار گرفته و به مرور 

رسد که لزوم ای میبه چنان درجهآنها اهمیت اجرای  دوین استانداردهاو در کنار تیابد رشد و توسعه می

حضور برخی از وزراء یا رؤسای مجلس و یا رؤسای مراکز بزرگ تحقیقاتی و علمی را به عنوان رئیس کمیته 

های کشور در حوزه های اجرایی و یا علمیتالش برای انتخاب باالترین مقامکند. می ایجابملی استاندارد 

ذکاوت و دقت نظر مسئولین وقت مؤسسه استاندارد  باید به حسابرا های ملی مربوطه به عنوان رئیس کمیته

که در عین اهمیت دادن و ارزش گذاری به فعالیت مؤسسه استاندارد و ارتقاء سطح آن، موجبات  گذاشت

های ملی با برخی از جلسات کمیته. در ادامه این بخش به نداهضمانت اجرایی استانداردها را نیز فراهم نمود

 حضور وزرای مربوطه به عنوان رئیس کمیته اشاره شده است.
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 34ماهنامه استاندارد سال  -2
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 استانداردماهنامه  -2
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در مورد چگونگی گردش کار فعالیت تدوین استانداردها الزم به توضیح است که با توجه به حضور 

هایی که تدوین استاندارد از حالت آزمایشی در مؤسسه استاندارد بویژه در سال (AFNOR)مشاوران فرانسوی 

روند تدوین و گردش کار آن از سیستم فرانسوی (، 2434شود )خارج و به شکل رسمی و قطعی تبدیل می

شود در های اولیه، فنی و نهایی که امروزه نیز اجرا میکه مراحلی مانند تشکیل کمیسیونگیرد چنانالگو می

این سیستم وجود داشته است. یکی از مواردی که اشاره به آن در گردش کار تدوین استاندارد جالب توجه 

های تهیه استاندارد است که این امر عموماً توسط دبیر استاندارد از کمیسیون است انتخاب رؤسای برخی

)کارشناس مؤسسه استاندارد( با مشاوره و مشارکت مسئولین ذیربط مؤسسه از بین افراد معتبر و با تجربه در 

لین شده است. نکته جالب توجه دیگر این که برخی از مسئوهای مختلف علمی و صنعتی انجام میحوزه

رئیس جلسه، انتخاب استاندارد، معارفه اعضاء و تدوین مؤسسه استاندارد جهت افزایش اعتبار به جلسات 

های اولیه در کمیسیونهای تدوین استاندارد مربوطه و اهمیت اجرای آن معموالً توضیح ضرورت

سازی مؤسسه  تاندارداند. برای مثال دکتر علیزاده معاون اسکردهحضور پیدا میاستانداردهای مربوطه 

 کرده است.های اولیه به دالیل اشاره شده حضور پیدا میاستاندارد در برخی از کمیسیون

های تخصصی های تهیه استاندارد در حوزهدر ادامه این قسمت رؤسای منتخب برخی از کمیسیون

مؤسسه استاندارد نه فقط به شود که اند. با مطالعه نوع همکاری این افراد مالحظه میمتفاوت معرفی شده

برداری و های فنی و کارشناسی، نمونههای دیگری مانند مشاورهمنظور تدوین استانداردها بلکه در فعالیت

 کرده است.میآزمون و حتی حضور در جلسات بین المللی از این افراد استفاده 
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 تحقیقات صنعتی ایران همکاری نزدیکی دارند.                                                         

 

 

 



 نگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد ایران /811

 
 

 
 

 
 

 



 811دوره رشد و توسعه مؤسسه استاندارد/

 
 

 

 
 

 



 نگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد ایران /811

 
 

 
 

 
 

 



 811دوره رشد و توسعه مؤسسه استاندارد/

 
 

 

 
 



 نگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد ایران /818

 
 

 
 

 
 

 



 811دوره رشد و توسعه مؤسسه استاندارد/

 
 

 

 اداره نظارت بر عالئم و کنترل کاال  -1-1-8-1

در خصوص دومین اداره در زیر گروه معاونت استاندارد سازی اداره نظارت بر عالئم و کنترل کاال است. 

ودار تهیه شده توسط کارشناسان اعطاء نشان استاندارد به تولید کنندگان گفتنی است با این که در اولین نم

آمریکائی و دکتر خورسند بخش صدور عالمت و گواهی استاندارد نیز دیده شده امّا عمالً این فعالیت تحت 

آغاز  2433اند در سال که در مؤسسه فعالیت داشته (AFNOR)مشاوره کارشناسان مؤسسه استاندارد فرانسه 

اداره نظارت بر عالئم و کنترل کاال )با ریاست مهندس صابرشیخ( در یابد. در واقع وجود و به تدریج رونق می

 است. صدور عالمت و گواهی استاندارد زیر گروه معاونت استانداردسازی بیانگر عملیاتی شدن فرآیند 

ها به آزمایشگاه، بررسی وظیفه این اداره کنترل عالئم اعطاء شده از طریق نمونه برداری و ارجاع نمونه

ی مربوط به درخواست عالمت استاندارد و بازدید از واحدهای متقاضی و یا دارای پروانه کاربرد تقاضاها

 است.بوده عالمت استاندارد 

گیری از عالمت استاندارد برای تولید کنندگان، قراردادی نیز توسط مؤسسه با فراهم شدن امکان بهره

رسد که در آن نحوه محاسبه کارمزد نیز قید شده استاندارد تهیه و به تصویب شورای عالی استاندارد می

 است. نحوه محاسبه کارمزد در ادامه این قسمت آورده شده است.

رسد پیشنهاد طرح عالمت استاندارد توسط دکتر تسلیمی مشاور به نظر میدر رابطه با عالمت استاندارد 

وقت مؤسسه ارائه شده باشد. عالمت استاندارد نمادی از تاریخ باستانی ایران در عهد هخامنشی است که 

با نمادی از گل نیلوفر و خوشه گندم در آن که مفهوم صلح و دوستی، عمران  یپر هخامنشسترکیبی است از 

کند. مالحظه گزارش عالمت استاندارد و چگونگی اخذ آن که برگرفته اری از آن را تداعی میو آبادی و پاسد

 باشد جالب توجه است.می 2434از ماهنامه استاندارد در سال 
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عالئم استاندارد بر روی روشی که در بسیاری از کشورها مورد تجربه قرار گرفته و نتایج مفیدی از آن به دست آمده است استفاده از 

 کاالهائی است که مشخصات آنها با استاندارد مطابقت داشته باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تولید کنندگانی که قادر باشندکاالهای خود را مطابق با استانداردهای تعیین شده 

 د به عنوان نشان دهنده مرغوبیت کاال استاده کنند.دهد از عالمت استاندارد بر روی کاالی خوتهیه کنند اجازه می

چنین از کاالهای عرضه شده به بازار کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از چنین کاالهائی هنگام تولید و هم

 کنند.مرتباً نمونه برداری کرده و مشخصات آنها را آزمایش می

 کنند حتماً باید مرغوب باشند.استفاده میکاالهائی که از عالمت استاندارد 

کند زیرا عالمت استاندارد بر روی کاال ای است که کاالی مرغوب تهیه میاستفاده از عالمت تطبیق با استاندارد به سود تولید کننده

 شود.باعث جلب اعتماد و اطمینان مصرف کننده در خرید کاال می

ن برای استفاده از عالمت استاندارد برای کاالهای مرغوب شرایط بسیار سهلی قائل شده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرا

 رسد.است که چگونگی آن به نظر خوانندگان عزیز می

 

 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای نشان دادن خوبی و مرغوبی کاالهائی که طبق استانداردهای ایران تهیه  8-8

د از تواندهد که مُهر استاندارد بر روی آن کاالها قرار گیرد و بدین طریق مصرف کننده میشوند با شرایط معینی اجازه میمی

مرغوبی کاالی موردنیاز خود و یا از درست کارکردن آن مطمئن باشد. زیرا مُهر استاندارد نشانه تضمینی است که از این لحاظ 

دهد و این تضمین به خصوص برای کسانی که در مورد کاالی هم کارخانه سازنده و همه مؤسسه استاندارد به مصرف کننده می

 ندارند حائز اهمیت بسیار است.د تخصص یا خبرگی وموردنیاز خ

دهد که بتواند از آن کاال طبق اصول مؤسسه استاندارد در صورتی اجازه استفاده از مهر استاندارد را برای یک کاالی معین می 8-1

معین به طور دقیق و مرتب بازرسی و آزمایش کند و از مرغوبی و درستی کار آن کاال اطمینان حاصل نماید. ضمناً مؤسسه 

کند و بدین ترتیب اعطای مُهر دهد به بهبود کیفیت کاالها کمک میهائی که انجام میها و آزمایشندارد با این بازرسیاستا

 باشد.استاندارد عالوه بر تأمین منافع مصرف کنندگان باعث پیشرفت صنایع کشور و متضمن منافع تولید کننده نیز می

 

ها و مالکیت صنعتی در اداره ثبت شرکت 11111نشان داده شده است به شماره  8ای از آن در شکل که نمونهمُهر استاندارد  1-8

رایط قرارداد عمل توانند از این مُهر استفاده کنند که با این مؤسسه قرارداد ببندند و به تمام شبه ثبت رسده است و کسانی می

 کنند. هرکس از این مُهر سؤاستفاده کند طبق قوانین مربوطه تعقیب و مجازات خواهد شد.

محصولی که طبق پروانه این مؤسسه تولید شده و مُهر استاندارد گرفته است در صورتی که در حین حمل و نقل یا نگهداری در  1-1

قصی پیدا کند و به همین صورت معیوب یا ناقص به دست مصرف کننده ها عیب یا نؤسسات تولیدی و فروشگاهانبارهای م
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تواند از تولید کننده و یا توزیع کننده بخواهد که آن کاال را مجاناً تعویض کند مشروط بر آن که دالئل برسد مصرف کننده می

 شاکی برای این مؤسسه قانع کننده باشد.

 

 
 

 8شکل 

تواند برای کاالهای خود تقاضای دریافت مُهر استاندارد کند این تقاضا باید طبق فرمی که از طرف مؤسسه ید کننده میهر تول 1-8

 شود باشد.استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در اختیار تقاضا کننده گذارده می

 فرستد تا:می پس از دریافت تقاضا مؤسسه کارشناسان خود را به محل کارخانه درخواست کننده 1-1

 امکانات کارخانه را از لحاظ تولید اجناس مرغوب طبق استانداردهای ایران بررسی کنند. -الف 

در صورت لزوم در تجهیزات کارخانه و تأمین کادر فنی کافی برای تهیه محصول طبق مشخصات استاندارد به تولید  -ب

 کنندگان راهنمائی کنند.

های دیگری که مورد قبول های مؤسسه یا آزمایشگاههائی بردارند و به آزمایشگاهونهنم برای آزمایش محصوالت کارخانه -ج

 مؤسسه باشند ارسال دارند.

های مقدماتی رضایت بخش باشد و درخواست کننده تعهد کند که به تمام شرایط قرارداد عمل کند و در صورتی که بازرسی 1-1

سازد که ردازد این مؤسسه قراردادی با درخواست کننده برای مدت معین منعقد میهای استفاده از مهر استاندارد را بپهزینه

 صادر خواهد شد. 1ای برای درخواست کننده طبق شکل قابل تمدید است و طبق همین قرارداد پروانه

سسه باشد بر روی کاالی پس از آن که پروانه صادر شد صاحب پروانه باید مُهر استاندارد را به صورتی که مورد تائید این مؤ 1-4

 خود قرار دهد.
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 برداری و شود بابت نمونهدرخواست کننده مُهر باید به ضمیمه درخواست خود مبلغی که از جانب مؤسسه معین می 4-8

 های مقدماتی ارسال دارد.آزمایش

از مُهر استاندارد بپردازد. این مبلغ با توجه به عوامل مؤثر در تولید از  هساالنه مبلغی به عنوان حق استفادید صاحب پروانه با 4-1

 شود.طرف کمیته نظارت بر عالئم استاندارد مؤسسه تعیین می

صاحب پروانه دریافت  ها یا تحقیقات مربوط به بهبود کیفیت کاالها ازهای دیگری نیز ممکن است برای اجرای آزمایشهزینه 4-1

 شود.

 

صاحب پروانه باید در کارخانه خود ترتیبی بدهد که محصوالت خود را از لحاظ مرغوبیت و درستی کار به طور مرتب و دائمی  5-8

 نترل کند و برای این کار باید هر نوع وسائل و کارمندانی را که الزم است فراهم نماید.طبق نظر مؤسسه استاندارد ک

 مُهر استاندارد نباید بر روی کاالئی که طبق مشخصات استاندارد نیست قرار گیرد. 5-1

سسه ارائه خواهد داد کاال ضرورت دارد طبق فرمی که مؤ لهائی را که برای کنترصاحب پروانه باید در کارخانه خود آزمایش 5-1

انجام دهد و نتایج آن را به طور مرتب و دقیق ثبت و نگهداری کند و در فواصل معینی اطالعات الزم را در اختیار مؤسسه قرار 

 دهد.

 ر هائی از کارخانه و بازادهد مؤسسه نیز در فواصل معین نمونههائی که صاحب پروانه در کارخانه انجام میعالوه بر آزمایش 5-4

ها با نتایج نتایج این آزمایش .داردهای معتبر دیگر ارسال میهای خود یا آزمایشگاهگیرد و برای آزمایش به آزمایشگاهمی

 شود.هائی که در خود کارخانه به وسیله صاحب پروانه صورت گرفته است تطبیق داده میآزمایش

گیرد و یا صاحب پروانه از انجام نمی یاز طرف صاحب پروانه به خوبدر صورتی که برای مؤسسه معلوم شود که کنترل کاالها  5-5

کند و در صورتی که پس از سه بار کند. مؤسسه سه بار به صاحب پروانه کتباً اخطار میمُهر استاندارد درست استفاده نمی

 واهد کرد.اخطار کتبی عدم توجه صاحب پروانه محرز گردد مؤسسه نسبت به تعلیق یا لغو پروانه اقدام خ

 

تواند به تولید هرگاه کاالئی که مُهر استاندارد دارد به صورت معیوب یا ناقص بدست مصرف کننده برسد مصرف کننده می 1-8

 کننده یا مستقیماً به مؤسسه شکایت کند.

 دگی خواهد کرد.یبالفاصله پس از دریافت شکایت به موضوع رسمؤسسه  1-1

اگر شکایت وارد باشد صاحب پروانه باید طبق دستور مؤسسه کاالی معیوب یا ناقص را تعویض یا تکمیل کند و بدون هیچ  1-1

 هزینه اضافی به مصرف کننده تحویل دهد.

 امات دیگری نیز معمول دارد.های خود اقدتواند برحسب نتایج رسیدگیچنین میمؤسسه هم 
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د. مجموع یگردگیری از این عالمت برای کاالهای صادراتی نیز اجباری عالمت استاندارد بهره با معرفی

قلم کاالهای  23قلم آن کاالهای کشاورزی،  41رسد که قلم می 33به  2431کاالهای صادراتی ایران تا سال 

های دامی بوده است که تا سالیان متمادی تا پیش از انقالب اسالمی این تعداد قلم فرآورده 3صنعتی و 

عالمت استاندارد ایران بر روی کاالهای ایرانی مشاهده گردید. از  2433. از سال ماندباقی میتقریباً ثابت 

 نمونه به  نکات جالب توجه در راهنمای چگونگی درخواست عالمت استاندارد که مالحظه شد اشاره به ارسال

خرید  ،(4-3(، وجود آزمایشگاه در واحد تولیدی )بند 1-4های مورد تائید مؤسسه استاندارد )بند آزمایشگاه

 باشد.( می1-4ای )بند و امکان انجام خدمات فنی و مشاوره( 3-3نمونه از بازار )بند 

در خصوص چگونگی  2433مالحظه مشروح مذاکرات جلسه چهل و هفتم شورای عالی استاندارد در سال 

ست که های موجود در کشور نشانگر این مطلب اگیری از آزمایشگاهو بهره 2های آزمایشگاهیانجام فعالیت

 ها در کشور مورد توجه مسئولین وقت بوده است.استفاده از سایر آزمایشگاه

 

  

                                                           
ها و نحوه فعالیت آنها در مؤسسه استاندارد اشاره شده است. لیکن در این الزم به توضیح است که در زیرگروه معاونت فنی به وضعیت آزمایشگاه -2

چگونگی توجه به ارتباط اداره نظارت بر عالئم و کنترل کاال به امر نمونه برداری و انجام آزمون جهت صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد به  قسمت با

 های موجود در کشور در زمینه اجرای استانداردها پرداخته شده است.گیری از آزمایشگاهبهره
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 های کشور:بررسی چگونگی بهره گیری از آزمایشگاه 
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 روابط عمومی و امور بین المللاداره  -1-1-8-1

دهد افزایش در مؤسسه استاندارد رخ می 2431از جمله اتفاقات در خور توجه و مهمی که پس از سال 

های امور بین الملل در زمینههای اطالع رسانی، مطبوعاتی و ترویجی در قالب واحد روابط عمومی و برنامه

های سازمان بین المللی استاندارد و آموزش کارشناسان داخلی و خارجی، بازدیدهای علمی و فنی و اجالسیه

 نظایر آن است که روند روبه رشد مؤسسه استاندارد را چه در حوزه داخلی و در حوزه بین المللی نشان 

سازی  تقسیم کاری صورت گرفته در زیر گروه معاونت استانداردگردد در اولین دهد. البته یادآوری میمی

های بین المللی از فقط واحدی به نام امور بین الملل تعریف شده است که به طور تخصصی وظیفه فعالیت

های بین المللی، خرید و تهیه جمله انجام مکاتبات خارجی، بررسی عضویت مؤسسه استاندارد در سازمان

و فعال امّا تا پیش از تشکیل  شته استدارد و کتاب و مجالت و اداره کتابخانه را به عهده دابروشورهای استان

 شود.اداره مستقل روابط عمومی تا مدتی درگیر وظایف مربوط به این اداره نیز میشدن 

 
 روابط عمومیاداره اطالعات و  -1-1-8-1-8

 های این اداره در ابتدا به شکل محدود در واحد امور بین الملل انجام که اشاره شد فعالیتآن چنان

رسد این اداره پس از سال شده است. با بررسی مدارک و برخی از بروشورهای منتشر شده به نظر میمی

شده باشد و وظیفه چاپ و انتشار بروشورهای استاندارد، تهیه اوراق چاپی و مجالت، تنظیم  فعال 2433

ها و گزارشات مربوط چنین تهیه برنامهها و همها و کنفرانساقتصادی و آماری، هماهنگی گردهمائی گزارشات

 به عهده داشته است. را هاها و کنفرانسبه گردهمایی

 های آن به صورت ذیل تعریف و تقسیم بندی شده است:در شرح وظایف سازمانی این اداره فعالیت

 داخلی و خارجی از مؤسسه استانداردتنظیم برنامه بازدید کنندگان  -

 تهیه و تنظیم بولتن و مجله استاندارد -

تشکیل سمینارها و جلسات معارفه به منظور ارتباط و نزدیکی بین صاحبان صنایع و تولیدکنندگان و  -

 مؤسسه استاندارد

واحد  های مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی با همکاریهای سخنرانی و انجام مصاحبهتهیه برنامه -

 روابط عمومی وزارت اقتصاد در زمینه ترویج استاندارد

اولین تصمیم در مورد فعالیت مطبوعاتی مؤسسه استاندارد در هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد با 

 گیرد. بخشی از مذاکرات مربوطه در ادامه آورده شده است.بررسی انتشار مجله مؤسسه استاندارد انجام می
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 گفتنی است انتشار مجله استاندارد جهت برآوردن اهداف ذیل در دستور کار مؤسسه استاندارد قرار 

 داشته است:

 ها و آمارهای مربوطهارائه فعالیت -

 تبلیغ کاالهای دارای کیفیت و کنترل شده توسط مؤسسه استاندارد -

 مرتبط با فعالیت مؤسسه استانداردهای ارائه مقاالت علمی و فعالیت سایر کشورها در زمینه -

 گزیده اخبار مؤسسه استاندارد در جراید -

شود که مجله به صورت پلی کپی و ها چنین تصمیم گیری میدر ابتدا به منظور صرفه جوئی در هزینه

بدون عکس منتشر شود. متأسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح، مواجهه با مشکالت مطبوعاتی، عدم پیگیری 

که اولین ماهنامه مؤسسه  2436گردد و تا سال در جهت تهیه مطالب، این مجله فقط یکبار چاپ می و تالش

جراید و  درشود فعالیت اطالعاتی یا مطبوعاتی دیگری غیر از ارائه برخی از اخبار استاندارد تهیه و چاپ می

از مؤسسه  خاصیراهنما فعالیت چنین تهیه برخی از بروشورهای اطالع رسانی و ها و هممجالت سایر سازمان

 جالب توجه است.مؤسسه شود. مالحظه برخی از نشریات و بروشورهای اطالع رسانی استاندارد مالحظه نمی
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 الف ـ اولین سمینار استاندارد

مؤسسه استاندارد و  معرفیبسیار جالب توجهی که در زمینه  های مطبوعاتی کارنظر از فعالیترفص

شود انجام میهای آن بویژه برای مسئولین، متخصصین، اساتید دانشگاه و صاحبان صنایع و اصناف فعالیت

با حضور نخست وزیر وقت )امیرعباس هویدا( و آقای جهانگیر  2433برپائی اولین سمینار استاندارد در سال 

که با توجه به تصمیمات متخذه و صدور قطعنامه گاندی رئیس وقت سازمان بین المللی استاندارد است 

که اشاره شد نتیجه این سمینار صدور پایانی سمینار در جای خود با ارزش و حائز اهمیت است. آن چنان

خالصه آن از نکات در خور توجه و مهمی برخوردار است.  13و  14ای است که دو ماده ماده 13ای قطعنامه

عیناً در مشروح مذاکرات پنجاهمین جلسه شورای عالی صادره که متن قطعنامه و  2و گردش کار این سمینار

 قسمت آورده شده است.این در ادامه لحاظ گردیده استاندارد 

  

                                                           
گردد که برگزاری کنفرانس در زمینه های بین المللی دیگری در زمان مهندس شایگان تشکیل میمائیالزم به توضیح است که سمینار یا گرده -2

رسد که کشورهای تولید ای میمحصوالت کشاورزی از جمله آنها است. در این رابطه گفتنی است اهمیت کشمش در صادرات بین المللی به چنان درجه

رسد این توافق بین المللی توسط کشور استرالیا پایه ریزی و اجرا شده باشد و دهد. بنظر میالمللی سوق می کننده را به تشکیل یک مجمع یا توافق بین

ها و دعوت از برخی از مؤسسات معتبر خارجی در زمینه گردد. وجود این نوع گردهمائیپیرو همین امر در ایران نیز کنفرانسی در این زمینه برگزار می

غذایی از جمله مؤسسه مارکس اند اسپنسر به نوعی مشارکت مؤسسه استاندارد در امر بازاریابی محصوالت صادراتی ایران را  تهیه و توزیع محصوالت

 دهد که جالب توجه است. برخی مدارک مربوطه در این رابطه در بخش پیوست ارائه شده است.نشان می
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جناب آقای دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد ضمن 

خوش آمد به جناب آقای هویدا نخست وزیر اظهار 

 داشتند:

محصوالت استاندارد فقط برای صادرات و »

داخلی نیست بلکه استاندارد برای واردات هم باید 

 «وجود داشته باشد.

 
 خواهم از طرف همه همکارانم از توجه خاص از اجازه میغها و آقایان محترم در آجناب آقای نخست وزیر، آقای گاندی، خانم

تحقیقات صنعتی ایران تشکر کنم و حضورتان اطمینان دهم های وزارت اقتصاد و به خصوص مؤسسه استاندارد و عالی به فعالیت حضرت

شود که از نزدیک با نظریات شما آشنا اران اینجانب این افتخار داده میفرمائید و به همککه همین زحماتی را که حضرتعالی قبول می

یامهر رهبر خردمند ملت ایران تصمیم گرفتیم های مترقی شاهنشاه آردمد. ما برای هماهنگی با برنامهشوند روح تازة و فعالی در آنها می

تر کنیم. تاکنون سمینارهای های خودمان سمینارهای سالیانه را که در مؤسسه استاندارد داشتیم وسیعبه موازات گسترش فعالیت

 های جدیدی که آغاز عالیتشد اما امسال با توجه به فهای مختلف استاندارد تشکیل میسالیانه ما از رؤسای استاندارد و کارمندان قسمت

تر کنیم و در آن نمایندگان صادر کنندگان و تولید کنندگان مملکت هم شرکت داشته ایم تصمیم گرفتیم این سمینار را وسیعکرده

والت باشند. زیرا فقط با وجود چنین هماهنگی و همکاری ممکنست که ما بتوانیم در آتیه نزدیک به وظیفه خود که استاندارد کردن محص

کاال  811ایم و این کاال را استاندارد کرده 811مملکت چه برای صادرات و چه برای مصارف داخلی است، عمل نمائیم. در این زمینه تاکنون 

های نفر از استادان دانشگاه و مدارس عالی مملکت و کارشناسان دستگاه 8441نتیجه نزدیک به دوسال کار است در این مدت تعداد 

 اند.های ما شرکت کردههای خصوصی در کمیسیونشرکت ستهجارشناسان بسیار بردولتی و ک

ها بهترین کارشناسان ما، همان کسانی هستند که سالیان دراز در یک رشته معین بازرگانی فعالیت دارند. ما در در بسیاری از رشته

از مظاهر آن حضور آقای گاندی رئیس مؤسسه بین المللی  مؤسسه بین المللی استاندارد هم فعالیت نسبتاً قابل توجهی داریم و یکی

 استاندارد در اینجاست.

ما در سیزده کمیته فنی بین المللی عضو هستیم و کارشناسان ما در تهیه استانداردهای بین المللی نقش مؤثری دارند و به عبارت 

م ما برده شود نیست. بلکه مایل هستیم که نظریات خود را درباره دیگر حضور ما در مجامع بین المللی استاندارد صرفاً به خاطر این که اس

این که استاندارد بین المللی باید چه باشد اظهار کنیم، اکنون در هر زمان شصت کمیسیون استاندارد مشغول به کار است در حالی که در 

های شود کمیسیونهای ما تمام میکه کار کمیسیونکرد به عبارت دیگر به تدریج سال گذشته در هر زمان چهل و پنج کمیسیون کار می

تر کنیم و امیدواریم در سال آینده کنند. ما درنظر داریم که بازهم این ریتم را سریعدیگری برای استانداردهای جدید شروع به کار می

ند داد حضورشان گزارش شود که در هنگامی که جناب آقای نخست وزیر افتخار گشایش سمینار استاندارد را به همکاران اینجانب خواه

کمیسیون مشغول به کار است.  11کمیسیون و در سال جاری  11م و سال گذشته یدر هر زمان چهل و پنج کمیسیون داشت 8141سال 

داشته الزم است یادآوری نمایم که استاندارد فقط برای صادرات و محصوالت داخلی نیست بلکه استاندارد برای واردات هم باید وجود 

ایم که باشد و به عبارت دیگر هر نوع کاالئی را باید استاندارد بکنیم. اکنون در مورد بسیاری از کاالهای صادراتی موفق شده

توانم حضورتان عرض کنم در حال استانداردهای خودمان را اجباری اعالم کنیم و نتایج این امر هم بسیار خوب بوده است به طوری که می

تر کنیم و صادر کننده واقعی وجود ندارد با مقررات استاندارد موافق نباشد. ما امیدوار هستیم که این کار را بتوانیم وسیعحاضر حتی یک 

نظر از این که نوع اقالم را بیشتر کنیم سطح استانداردها را هم تدریجاً باال ببریم و همین موضوع باعث شده است که در داخل صرف

ن تقدیر صاحبان صنایع روبرو شویم. ما با کمک کارشناسی که از مؤسسه استاندارد فرانسه داشتیم یک سال مملکت با استقبال شایا

تمام کار کردیم تا با اطمینان خاطر خودمان را برای روزی آماده بکنیم که مُهر استاندارد را به دست صاحبان صنایع خصوصی بدهیم. پس 

ر دقیق و قطعی آماده شد کار را از چند وقت پیش شروع کردیم و استقبالی که از ما شده از این که یک سال تمام مقدمات کار به طو

کنم که حق استفاده از مُهر استاندارد، برای مؤسسه ما خالی از منفعت هم نیست و به ما اجاز بسیار زیاد است. از حضورتان پنهان نمی

ایم و نتایج قابل توجهی کنون به چند مؤسسه صنعتی مُهر استاندارد را دادهدهد که تحقیقات صنعتی خودمان را بیشتر جلو ببریم. تامی
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اند و منتظر هستند که محصوالتشان را آزمایش بکنیم و اگر متقاضی صف کشیده 15از نقطه نظر بازار برای خود آنها داشته و هم اکنون 

هیم. در قسمت تحقیقات صنعتی که مورد توجه خاص حضرتعالی است طبق استاندارد بود اجازه استفاده از مُهر استاندارد را به ایشان بد

یعنی از صورت البراتواری بیرون آمده و برای و در کرج مالحظه فرمودید اقداماتی را شروع کردیم و بعضی از آنها وارد مرحله عمل شده 

یکی از صنایع بسیار مهم ما صنایع فلزات   ایران، رسانم اینست که درشود آخرین اقدام ما باستحضار میانتقال آنها به صنعت کوشش می

ایم بازار قابل اطمینانی در مملکت داشته باشیم گرانبها مثل طال و نقره است که باید کارهای زیادی روی آن بکنیم. ما هیچ وقت نتوانسته

شد اطمینان نداشتند در حالی که ت دیده میایم بازارهای صادراتی پیدا بکنیم زیرا مردم به عیارهای مختلفی که روی فلزاو نتوانسته

کنیم و فعالً کارمان تمام نظر از نوع فلز، این کار را واقعاً یک شاهکار صنعت دستی باید حساب کرد. یک سال و نیم است که کار میصرف

های مختلفی کار در آزمایشگاه گروه شده و به زودی یعنی کمتر از چند ماه دیگر البراتوار انگ فلزات ما شروع به کار خواهد کرد و برای

کنم باستثنای امر کنیم یک رشته جدیدی را بتوانیم شروع کنیم. باز هم حضورتان عرض میاند ما فکر میکارآموزی کرده و تعلیم دیده

نده مقداری از وضع طوریست که در عرض چند سال آی هاتوانیم فکر منفعت و ضررش را بکنیم در سایر رشتهتحقیقات صنعتی که نمی

ایست توانم به انگ فلزات اشاره کنم آنچه به عرض رسید خالصهها از طریق فعالیت مؤسسه به ما برخواهد گشت و در این مورد میهزینه

رسانم که خط سیری را که ما در مؤسسه طور که قبالً از حضورتان اجازه خواسته بودم باستحضار میاز کارهای انجام شده و همان

نظر علمی در مملکت، برجسته چنان حفظ خواهیم کرد. هربار یکی از کسانی که از نقطهندارد و تحقیقات صنعتی ایران داریم هماستا

کنند به گیرند و ایشان هستند که این جلسات را اداره میباشند ریاست این جلسات را به عهده میهستند و مورد احترام همه ما می

کنم که ریاست این جلسه را به عهده داشته باشند و خودشان بقیه برنامه را ادامه دکتر رفیعی خواهش میهمین دلیل از جناب آقای 

 بدهند.
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این افتخار  هجناب آقای نخست وزیر، جناب آقای وزیر اقتصاد، بنده از توجه و عنایتی که به کادر علمی و تحقیقاتی فرمودید و به بند

خواستم با اجازه جنابعالی از سرکار خانم مهندس ضرغام تقاضا را دادید که به عنوان رئیس جلسات در اینجا شرکت کنم سپاسگزارم. می

چنین از آقای عالمه به عنوان مخبر و از آقای اربابی به عنوان منشی دعوت کنم که با به عنوان نایب رئیس تشریف بیاورند اینجا. هم کنم

هائی که جناب آقای نخست وزیر در کارهای ها و گرفتاریبنده همکاری بفرمایند. همه کسانی که اهل این مملکت هستند به فعالیت

هستند با این حال موجب نهایت افتخار برای ما خواهد بود اگر این جلسه را افتتاح بفرمایند و با بیانات شیوای خود ما  روزانه دارند واقف

 را مستفیض نمایند.

 
 

 
 

 
 آقای عالمه حائری –آقای اربابی  –دکتر رفیعی  –افراد از راست: خانم مهندس ضرغام 
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 مهندس شایگان –ناشناس  –دکتر عالیخانی  –افراد ردیف جلو از راست: امیر عباس هویدا 
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استاندارد ایران، با حضور جناب آقای نخست وزیر برحسب دعوت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اولین اجالس سمینار 

ای از اساتید دانشگاه تهران و المللی استاندارد و عدهو جناب آقای وزیر اقتصاد و شرکت سر جهانگیر گاندی رئیس سازمان بین 

ها و نمایندگان طبقات و صنوف مختلفی که در ها و شهرستانکارشناسان امور اقتصادی و مالی ایران و رؤسای ادارات استاندارد استان

روز چهارشنبه  11/1ل دارند و در ساعت دامی، صنعتی، معدنی اشتغا ،های کشاورزیامر تولید و صدور و مصرف فرآوردهه سراسر کشور ب

ای مخصوص بخود در سالن کنفرانس وزارت اقتصاد شکوفان با شکوه و عظمتی کم نظیر و جلوه 8145بیست و یکم ارددیبهشت ماه 

 گردید.

اندارد در ابتدا جناب آقای وزیر اقتصاد به جناب نخست وزیر و حضار خوش آمد گفتند و سپس در مورد لزوم تشکیل سمینار است

ها و کوشش در بثمر رساندن اصولی که باعث تحول بی سابقه در تمام شئون جامعه ایرانی شده بیاناتی ایراد و در خاتمه مراکز استان

جناب آقای دکتر رفیعی استاد دانشگاه و رئیس دانشکده دامپزشکی تهران را به سمت رئیس سمینار، به حضار معرفی و اداره جلسه را به 

 ایشان محول فرمودند.عهده 

 سپس بقیه اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر:

 نایب رئیس سرکار خانم مهندس ضرغام -8

 منشی  آقای هوشنگ اربابی -1

 مخبر  آقای علی عالمه حائری -1

 انتخاب گردیدند.
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نمودند که با بیانات خود پس از استقرار منتخبین در محل جلوس هیئت رئیسه، ریاست سمینار از جناب آقای نخست وزیر استدعا 

 سمینار را افتتاح فرمایند.

ت تریبون قرار گرفته و به نام نامی شاهنشاه آریامهر سمینار را افتتاح و در زمینة توسعه اقتصادی شآنگاه جناب آقای نخست وزیر پ

تر باصول اصیل و ملی ایران بیانات و تحقیقات صنعتی و به کار بردن ضوابط و معیارهای دقیق در تمام شئون زندگی و توجه هرچه بیش

 مشروح و مستدلی ایراد فرمودند.

پس از خاتمه بیانات معظم له، ریاست سمینار امتنان و تشکرات قلبی خود و حاضران را نسبت به جناب آقای نخست وزیر و جناب 

شخصیت علمی سر جهانگیر گاندی رئیس  اند اعالم و ضمن معرفیآقای وزیر اقتصاد که با کثرت اشتغاالت در سمینار شرکت فرموده

 سازمان بین المللی استاندارد از مشارالیه درخواست کردند که بیاناتی ایراد فرمایند.

سر جهانگیر گاندی در زمینه نقش استاندارد و اهمیت آن در جهان علم و صنعت سخنان مشروحی بیان داشتند که مورد توجه 

 حاضران قرار گرفت.

 از طرف مقام ریاست اعالم گردید. 45/1ن رئیس سازمان بین المللی استاندارد ختم جلسه در ساعت پس از پایان سخنا

در امور استاندارد تشکیل شد. در این جلسه نقش  8145اردیبهشت ماه  11روز پنجشنبه  11/1دومین جلسه سمینار در ساعت 

رفت، به عالوه در مورد توجه بیشتر به صاحبان نخلیات و کارخانه استانداردیزاسیون در پیشرفت تولیدات مورد تجزیه و تحلیل قرار گ

تر بین تولید کنندگان و بازرگانان با مؤسسه ایران و ضروری بودن همکاری نزدیکبسته بندی خرما و اهمیت مرغوب کردن خشکبار 

 استاندارد بیاناتی از طرف ناطقین ایراد گردید.

تأثیر انقالب سپید شاه و ملت در توسعه اقتصادی کشور و رفاه عمومی و نکاتی که جناب سپس شرکت کنندگان در جلسه با توجه به 

های فوق آقای نخست وزیر و جناب آقای وزیر اقتصاد در نخستین جلسه سمینار بدان اشاره فرمودند برنامه کار سمینار را در نیل به هدف

 رنظر به موضوعات دستور سمینار را تعیین و انتخاب نمودند.های ده گانه  مامور رسیدگی و اظهاتنظیم و اعضای کمیسیون

ها را به کمیته تدوین های ده گانه، ماحصل مطالعات و بررسیچنین کمیسیونهیئت رئیسه، تصمیمات جلسات عمومی سمینار و هم

 تسلیم داشته است. ها به منظور تهیه متن پیشنهادات و قرائت آن در جلسه نهائیپیشنهادات متشکل از رؤسای کمیسیون

های انجام شده، با ایمان به این که رونق اقتصادی و افزایش درآمد کمیته تدوین پیشنهادات با دقت کامل در نتیجه مطالعات و بررسی

های اداری و به کار بستن ضوابط صحیح و سازگار با روح منشور ملی و ترقی سطح زندگی عمومی از راه هماهنگ کردن فعالیت سازمان

ماده به شرح آتی تنظیم و بساحت محترم  14تر خواهد بود. متن تصمیمات نهائی سمینار را در یک مقدمه و انقالب شاه و ملت سریع

 نماید.سمینار تقدیم و تصویب آن را تقاضا می
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های معمول و متداول مؤسسه استاندارد، خروجی این سمینار به موضوعات در کنار موضوعات و فعالیت

گردد. دی اشاره دارد که به نوعی رشد و توسعه مفاهیم و فرهنگ استاندارد در کشور از آن استنباط میجدی

 از جمله موضوعات جالب توجه این سمینار عبارتند از:

های آموزشی و ترویجی در سطح کشور جهت ارتقاء امر استاندارد سازی تدارک و توسعه برنامهالزام  -

 کاالها

 های صادره از کشورللی به گواهینامهاعتباربخشی بین الم -

 ای در تدوین استانداردهای مربوطهرعایت شرایط اقلیمی و امکانات منطقه -

 حذف موانع گمرکی در صادرات کاالهای استاندارد شده -

 های فنی و تشویقی از سوی مؤسسه استاندارد به تولید کنندگان و صادر کنندگان خشکبارارائه کمک -

 تر از استاندارد ملیجلوگیری از ورود کاالهای پایینکنترل واردات و  -

 تقویت تدوین و اجرای استانداردهای مواد غذایی -

 استاندارد سازی مواد اولیه قالی و فرش -

 الزام خریدهای دولتی از کاالهای استاندارد شده -

 های غیردولتی مانند کانون استانداردضرورت ایجاد تشکل -

ندارد در مشروح مذاکرات پنجاهمین جلسه شورای عالی استاندارد آورده متن کامل قطعنامه سمینار استا

 شده است.
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 (2433مشروح مذاکرات پنجاهمین جلسه شورای عالی استاندارد ) -2

 

 

 متن قطعنامه سمینار استاندارد
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قطعنامه سمینار استاندارد اشاره به مجمعی به نام کانون استاندارد دارد که بسیار جالب توجه  13ماده 

 است.

تشکیل کانون استاندارد را شاید بتوان اولین حرکت در جهت تأسیس مؤسسات غیردولتی در زمینه 

چنین طرح اساسنامه آن را کرد. طرح تشکیل کانون استاندارد و هم توسعه استانداردسازی در کشور قلمداد

با مالحظه مالحظه کرد.  2433توان در دستورکار پنجاهمین جلسه شورای عالی استاندارد در مهرماه نیز می

 های اطالع رسانی، آموزشیشود که اساساً هدف این کانون ارائه برنامهاساسنامه کانون استاندارد مشاهده می

های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و مراکز کانون از شخصیت است و نکته مهم دیگر اینکه اعضاء و ترویجی

شوند. مدارک مربوط به معرفی کانون و اساسنامه آن در ادامه ارائه شده است. تولیدی و تجاری انتخاب می

گونه مستندات یا فعالیتی در متأسفانه علیرغم اهمیت موضوع هیچدر این رابطه، پیرو تحقیقات انجام شده 

رسد این موضوع مهم دچار فراموشی و بی توجهی مسئولین وقت شده این زمینه مشاهده نشد و به نظر می

 باشد.
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 وزارت اقتصاد

 مؤسسه استاندارد ایران

 
 8اساسنامه کانون استاندارد

 فصل اول ـ کلیات
مترقی شاهنشاه آریامهر کانون استاندارد که جمعیتی فرهنگی و فنی و اقتصادی و فاقد جنبه انتفاعی  با الهام از نیات و افکار -8ماده 

باشد به منظور اشاعه استاندارد کردن کاالها و ارشاد تولید کنندگان و بازرگانان در جلب اطمینان مصرف کنندگان و تهیه بازارهای می
های علمی و اقتصادی در راه استانداردیزاسیون و استفاده از نظریات و تجربیات شخصیتمطمئن از راه به کار بستن اصول علمی و فنی 

های رفاه اقتصادی و اجتماعی کشور برای مدت نامحدود تأسیس د مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و برنامهصپیشرفت مقا
 شود.می

باشد و عند االقتضاء ممکن استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می مرکز کانون فعالً شهرصنعتی کرج محل باشگاه مؤسسه -1ماده 
 است مرکز آن به تهران منتقل گردد.

بستگی ندارد و فعالیت آن در حدود مقررات جاری کشور صرفاً واکانون به هیچ حزب و جمعیتی اعم از سیاسی و مذهبی  -1ماده 
 جنبه علمی و فنی و اقتصادی خواهد بود.

 ای کانون عبارتست:ههدف -4ماده 
 های مختلف تولید و اظهارنظر مشورتی در مسائل استاندارد کردن کاالها.الف ـ مطالعات علمی در رشته

های فرهنگی و اقتصادی و افراد کاردان و دانشمند ایرانی و ب ـ تشکیل مجالس و سخنرانی علمی و فنی و دعوت از شخصیت
 مزبور. خارجی به منظور ایراد سخنرانی در مجالس

 باشد.های علمی و فنی که در ترویج و توسعه استاندارد کردن کاالها مؤثر و مفید میپ ـ نمایش فیلم
های صحیح استاندارد کردن و ت ـ تهیه وسائل بازدیدهای علمی از مراکز تولید کشاورزی و صنعتی کشور به منظور مشاهده روش

 طبقه بندی و بسته بندی کاالها.
اصول و قوائد ه ه تولید کننده به لزوم اجرای اصل تولید در جهت تأمین احتیاجات جامعه و آشنا ساختن عامه مردم بث ـ ارشاد طبق

 استانداردیزاسیون از راه نشر مقاالت و مجالت علمی.
 انتشار آنها. ههای استاندارد کردن کاالها مؤثر باشد و اقدام بج ـ جمع آوری آمار و اطالعات علمی و فنی که در نیل به هدف

های ترویجی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و هدایت صادر کنندگان کاالهای صادراتی در چ ـ سعی در پیشرفت برنامه
 تهیه کاالهائی که متناسب با شرایط تقاضای بازارهای خارجی باشد.

 
 فصل دوم ـ عضویت در کانون

 خواهد شد:اعضای کانون از سه گروه تشکیل  -5ماده 
چنین کسانی که به تشخیص رئیس مجامع عمومی کانون های برجسته علمی و فنی و اقتصادی و همالف ـ اعضای ممتاز: شخصیت

 ای در امور استاندارد کاالها انجام داده باشند.خدمت ارزنده
تحصیالت لیسانس در امور فنی و چنین افرادی که حداقل دارای ب ـ اعضای رسمی: متخصصین مواد غذائی و دامی و فنی و هم

 باشند.های داخلی و خارجی میها و آموزشگاهکشاورزی و اقتصادی از دانشکده
ها ها و کارگاههای تعاونی توزیع و مصرف مدیران کارخانهج ـ اعضای وابسته: مؤسسات تولیدی و تجاری و صنعتی و معدنی و شرکت

 باشند.و فنی در امور استاندارد کاالها دارا می چنین کسانی که اطالعات و تجارب علمیو هم
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باشد. برگ درخواست عضویت برای عضویت کانون تنظیم درخواست عضویت و معرفی دونفر از معتمدین کانون ضروری می -1ماده 

در رد یا قبول  در کمیسیون تشکیالت رسیدگی خواهد شد و اتخاذ تصمیم در پذیرش اعضاء با دبیر کانون خواهد بود و دبیر کانون

 های عضویت مختار است.درخواست

حق عضویت سالیانه کانون اختیاری بوده و بستگی به درجه عالقمندی عضو دارد ولی در هر حال مبلغ حق عضویت سالیانه  -1ماده 

 اعضای رسمی از شش هزار ریال و اعضای وابسته از دوازده هزار ریال نباید کمتر باشد.

 از مزایای زیر برخودار خواهند شد: اعضای کانون -1ماده 

 اول ـ مطالعه کتب و مجالت علمی و فنی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با رعایت مقررات کتابخانه مؤسسه.

 قیمت تمام شده. %51های استاندارد کاالهای داخلی از دبیرخانه کانون با پرداخت دوم ـ خریداری جزوه

توانند هرساله تا پنجاه جلد از انتشارات مؤسسات باشد مییت سالیانه آنها از دوازه هزار ریال بیشتر میسوم ـ اعضائی که حق عضو

 استاندارد خارجی را به تشخیص دبیرخانه کانون مجاناً از کانون دریافت دارند.

ای استاندارد که در کشور ایران های علمی استاندارد بین المللی و حضور در سمینارهچهارم ـ شرکت در مجالس معارفه با شخصیت

 شود برحسب دعوت دبیر کانون.تشکیل می

 در موارد زیر عضویت در کانون خاتمه خواهد یافت: -1ماده 

 انحالل کانون -8

 استعفای کتبی از عضویت کانون -1

 عدم پرداخت حق عضویت سالیانه در صورتی که سه نوبت متوالی کتباً مطالبه شده باشد. -1

 صالحیت عضو  به جهات قانونیسلب  -4

 

 فصل سوم ـ ارکان کانون

 الف ـ مجامع عمومی

 ب ـ دبیرکل

 ج ـ خزانه دار

 د ـ بازرس

 

 مجامع عمومی:

مجمع عمومی عادی کانون که سالی یک مرتبه در تیر ماه هر سال با شرکت یک پنجم اعضای رسمی و وابسته حاضر در  -81ماده 

 باشد:وظائف زیر میشود دارای تهران تشکیل می

 اظهارنظر نسبت به گزارش ساالنه دبیرکل و رسیدگی و تصویب ترازنامه -8

 انتخاب دبیرکل و خزانه دار و معاونان دبیرکل -1

های توسعه و ترویج استاندارد و افزایش برنامه مطالعه و توصیه در اصول همکاری بین مؤسسات تولیدی و تجاری در پیشرفت -1

 تولید.

های تحقیقات، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، حقوقی و راهم آوردن زمینه مطالعه در مسائل علمی و فنی از طریق تشکیل کمیتهف -4

 ها و نظریات علمی آنها.کوشش در به ثمر رساندن توصیه

 مدیر یا مدیران. یا تغییر تغییر اساسنامه در انحالل کانون و انتخاب -5

اده بنابه تصمیم دبیرکل و یا بنابه درخواست کتبی سی درصد از اعضای رسمی و وابسته کانون مجمع عمومی فوق الع -88ماده 

 تشکیل خواهد شد.

در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده بنابه درخواست اعضای رسمی و وابسته کانون باشد باید مشروح دستور مجمع یک  -8تبصره 

 ماه قبل از تشکیل جلسه به دبیرکل تسلیم گردد.
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 باشد.برای تشکیل مجامع عمومی فوق العاده حضور پنجاه درصد از اعضای رسمی و وابسته ضروری می -1تبصره 

تاریخ و محل انعقاد جلسات مجامع عمومی با ذکر دستور جلسات بیست روز قبل از تشکیل جلسه وسیله دبیرکل در دو  -81ماده 

 های کثیراالنتشار آگهی خواهد شد.نوبت هر نوبت به فاصله هشت روز در یکی از روزنامه

باشد و در صورت تساوی آراء، رأی تصمیمات مجامع عمومی با اکثریت نصف به عالوه یک عده حاضر در جلسه معتبر می -81ماده 

 رئیس جلسه قاطع خواهد بود.

صاب مصرحه در این اساسنامه در صورتی که برای تشکیل هر یک از مجامع عمومی عده شرکت کنندگان در جلسه به حد ن -8تبصره 

نرسیده باشد تاریخ تشکیل مجمع برای بیست روز دیگر تجدید و مراتب آگهی و در روز مقرر جلسه مجمع عمومی عادی بدون رعایت 

 و جلسه مجمع عمومی فوق العاده با شرکت یک چهارم اعضاء اصلی و وابسته تشکیل خواهد شد. 81حدنصاب مقرر در ماده 

صورتی که عده شرکت کنندگان در جلسه مجمع عمومی فوق العاده از یک چهارم اعضاء اصلی و وابسته کمتر باشد در  -1تبصره 

 دستور جلسه مسکوت خواهد ماند.

طریقه اخذ رأی در جلسات عمومی عادی و فوق العاده برحسب تصمیم رئیس جلسه تعیین و قبل از اخذ رأی اعالم خواهد  -1تبصره 

 شد.

ست مجامع عمومی و اداره جلسات با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ریا -84ماده 

 گردد محول خواهد شد.خواهد بود و در غیاب او به یکی از معاونان مؤسسه که وسیله مدیرعامل مجمع معرفی می

 

 دبیرکل:

نفر از صاحب منصبان عالی رتبه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  5 دبیرکل بنابه توصیه رئیس مجامع عمومی از بین -85ماده 

 گردد.ایران که به مجمع عمومی عادی معرفی خواهد شد انتخاب می

ها و خدمات عمومی( خواهد بود که معاونان دبیرکل دارای دو معاون )معاون اقتصادی و فنی و معاون اداره امور کنفرانس -8تبصره 

 ع عمومی انتخاب خواهند شد.مزبور وسیله مجم

شوند و پس از پایان مدت ممکن است مجدداً به سمت مزبور منصوب دبیرکل و معاونان او برای مدت یک سال انتخاب می -1تبصره 

 شوند.

 وظائف دبیرکل به قرار زیر است: -81ماده 

 ریاست امور اداری کانون -

 باشد.های کانون مؤثر و مفید میشرفت هدفجلب توجه مجمع عمومی به هر امری که به نظر او در پی -

 تقدیم گزارش ساالنه از چگونگی فعالیت کانون به مجمع عمومی -

 ها در زمینه تحقیقات علمی و فنی استاندارد کردن کاالها به منظور تسلیم به مجمع عمومیتهیه طرح -

 اتخاذ تصمیم در مورد تقاضای داوطلبان عضویت در کانون -

 عمومی فوق العاده و اعالم تاریخ تشکیل جلسات مجامع و اجرای مصوبات مجامعتقاضای تشکیل مجمع  -

 نظارت در وصول حق عضویت و مخارج کانون -

 های علمی و فنی و انتشار نشریات و مقاالت و هرگونه اقدامی که به موجب این اساسنامه مجاز و مختار ترتیب سخنرانی -

 باشد.می

 

 خزانه دار:

شود. تجدید یک نفر خزانه دار خواهد بود که وسیله مجامع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می کانون دارای -81ماده 

 انتخاب خزانه دار پس از پایان مدت مانعی نخواهد داشت.

بال اموال ها و ثبت دفاتر محاسباتی کانون و تهیه بودجه و ترازنامه سالیانه و جوابگوئی در قتنظیم اسناد و نگهداری حساب -81ماده 

 و تعهدات کانون از وظائف خزانه دار خواهد بود.
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تواند برای انجام وظائفی که به عهده دارد تا دو نفر معاون که بامور مالی و محاسباتی آشنائی داشته باشد از تبصره ـ خزانه دار می

 بین اعضاء کانون با موافقت رئیس مجامع عمومی انتخاب نماید.

 

 بازرس:

شود پس از پایان باشد که از طرف رئیس مجامع عمومی برای مدت یک سال انتخاب مین دارای یک نفر بازرس میکانو -81ماده 

 مدت ممکن است مجدداً به سمت مزبور منصوب گردد.

محاسباتی چنین مراجعه به دفاتر و اسناد های کانون و ترازنامه و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و همرسیدگی به حساب -11ماده 

 باشد.ای به عمل آید از وظائف بازرس میبدون این که در امور اجرائی کانون مداخله

 

 فصل چهارم ـ مقررات مختلف

های دار ازنظر تحقق اصول کلی برنامهرئیس مجامع عمومی ریاست فائقه بر کانون خواهد داشت بدین لحاظ دبیرکل و خزانه -18ماده 

های رفاه اقتصادی کشور به عهده دارد قاصدی که مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در اجرای برنامهاستاندارد کردن کاالها و م

 باشند.های او میموظف به اجرای توصیه

 پذیرد.سال مالی کانون از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می -11ماده 

اکثر در نیمه دوم خرداد ماه تهیه و به بازرس تسلیم شود تا در نیمه اول تیرماه برای تسلیم به مجمع عمومی ترازنامه هر سال باید حد

 آماده گردد.

 دار معتبر و قابل پرداخت و اجراء خواهد بود.ها با امضای مشترک دبیرکل و خزانهها و اسناد و قرارداد نامهکلیه چک -11ماده 

رکل و خزانه دار مادام که امضاء مجاز جدید معرفی نشوند صاحبان امضاء قبلی حق امضاء خواهد داشت تبصره ـ در صورت تغییر دبی

 های بانک و اوراق مالی معتبر خواهد بود.و امضاء آنها در ذیل چک

 هد شد.هرگونه وجوهی که به صندوق کانون پرداخت شود رسید آن با امضای خزانه دار به پرداخت کننده تسلیم خوا -14ماده 

 تبصره ـ کلیه قبوض حق عضویت و وجوه دریافتی صندوق باید در همان روز در دفاتر محاسباتی کانون ثبت گردد.

شود و برای دبیرکل در مقابل محاکم و مراجع قضائی و دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی نماینده رسمی کانون شناخته می -15ماده 

 باشد.ونه اقدام قانونی را دارا میحفظ حقوق کانون حق انتخاب وکیل و هرگ

تواند برای انجام امور اداری و خدمات دبیرکل و معاونان او و خزانه دار و بازرس افتخاری خواهد بود ولی دبیرکل می -11ماده 

گمارد می ای باشخاص که جهت انجام امور فوق به کارحسابداری و امور دیگر با کسب موافقت کتبی رئیس مجامع عمومی حق الزحمه

 پرداخت نماید.
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توان شود میهای خود دیده میهای عمومی که از مؤسسه استاندارد در زمینه ارائه فعالیتاز دیگر فعالیت

اشاره کرد. این موضوع در سی و پنجمین جلسه شورای  2433به برپایی و تشکیل غرفه استاندارد در سال 

ها نیز صورت برپایی و تشکیل غرفه استاندارد در شهرستان عالی استاندارد قابل مالحظه است. گفتنی است

 شود.ای از آن در عکس زیر مشاهده میگیرد که نمونهمی
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 ب ـ ماهنامه استاندارد

ترین حضور مؤسسه تردید مطمئنهای اطالع رسانی و ترویجی اشاره شده بیدر کنار تمامی فعالیت

توان به چاپ و انتشار منظم ماهنامه استاندارد در سال فعالیت مستمر مطبوعاتی را میاستاندارد در یک 

 در ادامه این قسمت ارائه شده است. 2نسبت داد. برخی از صفحات اولیه و اطالعاتی این ماهنامه 2436

 

 
                                                           

باشد لیکن تعدادی از آنها در های استاندارد مربوط به سالیان گذشته از بین رفته و در مؤسسه استاندارد موجود نمیاز ماهنامه متأسفانه بسیاری -2

 اند پیدا شد که مورد بهره برداری قرار گرفت.کتابخانه شخصی آقای دکتر ذاکری که مدتی رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل بوده
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 امور بین المللاداره  -1-1-8-1-1

در قسمت قبل به وظایف تعریف شده و تخصصی واحد امور بین الملل اشاره شده است لیکن در این 

انجام شده در مؤسسه استاندارد مورد مالحظه قرار بین المللی های است تا کلیات فعالیتبر آن بخش سعی 

 گیرد.

در دهه چهل به سه بخش  های بین المللی مؤسسه استاندارد راتوان فعالیتدر یک تقسیم بندی ساده می

 به شکل زیر تقسیم کرد:

 های بین المللیها و همکاریاجالسیه الف ـ

( به 2163) 2441های بین المللی قابل ذکر است که مؤسسه استاندارد در سال در زمینه اجالسیه

به  2434ل در آمد لیکن قانون عضویت مؤسسه استاندارد در سا (ISO)عضویت سازمان بین المللی استاندارد 

( به عضویت کمیسیون 2163) 2434چنین مؤسسه استاندارد از سال تصویب مجلس شورای ملی رسید. هم

 های های مؤسسه استاندارد در اجالسیهنیز درآمده است . وسعت فعالیت (IEC)نیک تکبین المللی الکترو

کمیته فنی ایزو فعال  14استاندارد در درنظر گرفت. در این سال مؤسسه  2433بین المللی را باید از سال 

 21از کمیته فرعی  4ایزو )چرم و پوست(، دبیرخانه کارگروه  213چنین دبیرخانه کمیته فنی بوده است. هم

از کمیته فنی  4از کمیته فرعی  3های آزمون فرش دستباف( و دبیرخانه کارگروه )روش 41از کمیته فنی 

نامه دبیرخانه سازمان بین المللی استاندارد درباره تشکیل  واگذار شد.)خشکبار( به مؤسسه استاندارد  43

 کمیته فنی چرم و چگونگی گردش کار آن در ادامه ارائه شده است.
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ای از جمله های منطقهیهای بین المللی مؤسسه استاندارد در برخی از همکاردر کنار فعالیت در اجالسیه

 داشته است.فعالیت مؤثر  2436در سال )کمیسیون اقتصادی آسیا و خاور دور(  2اکافه

اقتصادی و اجتماعی  به وسیله شورای 2134این کمیسیون وابسته به سازمان ملل متحد بوده و در سال 

از اکافه به اسکاپ )کمیسیون  2143سال بعد یعنی در سال  14سیس شد. این کمیسیون سازمان ملل تأ

و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه( تغییر نام داد. نقش اصلی اسکاپ مشارکت در ایجاد تسهیالت الزم اقتصادی 

های اجتماعی با تأکید بر باال بردن ها شامل جنبهجهت توسعه کشورهای آسیا و اقیانوسیه است. این فعالیت

ط داخلی و در مقایسه با های اقتصادی و افزایش سطح زندگی در این کشورها با توجه به شرایسطح فعالیت

چنین این کمیسیون در زمینه گردآوری اسناد و مدارک، انجام مطالعات و سایر کشورهای جهان است. هم

ها مسئولیت اساسی برعهده دارد و در برنامه ریزی و ای به دولتتحقیقات الزم و ارائه خدمات مشاوره

ای در این کشورها به شمار های ناحیهیی طرحهای فنی مشارکت داشته و عامل اجراسازماندهی همکاری

حاوی نکات قابل  2436سال ماه ای اکافه در آذر رود. دو گزارش مرتبط با کنفرانس استاندارد منطقهمی

 تأملی است.

های فارسی برای استاندارد و واژهتوضیح این نکته الزم است که در گزارشات ارائه شده جهت استفاده از 

 و استاده کردن استفاده شده است. 1های استاندهاز واِژه استاندارد کردن

  

                                                           
1- Economic Commission for Asia and Far East  

 ای از مقاله آقای مصطفی ذاکری تحت عنوان استانده و استاده کردن آورده شده است. جهت درک بهتر گزیده -1

ایستادن است واژه استانده که اخیراً در برابر کلمه استاندارد وضع شده صفت مفعولی است از مصدر استاندن که متعدی شده قیاسی استادن یا »... 

رست که خوراندن از خوردن، شناساندن از شناختن و نویساندن از نوشتن. بنابراین استادن یعنی برپا کردن، قائم کردن، مستقیم کردن، راست و دچنان

 ...«کردن و از کجی و انحراف بیرون آوردن و استانده یعنی به حالت قائم یا مستقیم درآمده یا راست و درست شده 
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 8ای اکافهکنفرانس استاندارد منطقه

 بانکوک

 8111نوامبر   11تا  11

 برابر

 8141آذر ماه  1آبان تا  11

 
آذر ماه( در بانکوک با شرکت  1آبان الی  11ای اکافه از روز بیستم تا بیست و هفتم نوامبر جاری )کنفرانس استاندارد منطقه

زالند  –ال پن –مالزیا  –کره جنوبی  –ژاپن  –اندونزی  –هندوستان  –هنگ کنگ  –سیالن  –ایران  –استرالیا  –کشورهای افغانستان 

ای بدست های قابل توجهد تشکیل گردید. در این کنفرانس نماینده ایران موفقیتسنگاپور و تایلن –ویتنام جنوبی  –فلیپین  –جدید 

 آورد.

نماینده ایران پیشنهادات مفصلی به  .از ایران آقای مهندس شایگان مدیرعامل مؤسسه استاندارد در کنفرانس شرکت داشتند

ز بسیاری ارفته هم استانداردها قرار گرفته و روی کنفرانس ارائه داد که مورد بحث و اظهارنظر گروه متخصصین و کمیته مشورتی

 پیشنهادات ایران به تصویب رسید.

های استاندارد کشورهای عضو در کتاب واحدی چاپ شود و سپس مطالعه برای از جمله به پیشنهاد ایران قرار شد مشخصات سازمان

پیشرفت کار استاندارد در کشورهای عضو منطقه پیشنهاد  چنین در مورد کمک بهها بعمل آید. همها و روشیکنواخت کردن سازمان

ایران مورد موافقت قرار گرفت که از یک طرف کشورهای عضو به یکدیگر در این زمینه کمک و همکاری نمایند و از طرف دیگر از 

ژاپن و هندوستان در کار  –ن های بین المللی برای پیشرفت کار استاندارد در کشورهای منطقه کمک بگیرند. از آنجا که ایراسازمان

خود را در موقع لزوم  یناستانداردها نسبت به سایر کشورهای عضو منطقه پیشرفته شناخته شدند مقرر گردید این سه کشور متخصص

وند و به نفر کارآموز در این سه کشور به فراگیری اصول استاندارد مشغول ش 11در اختیار سایر کشورهای عضو قرار دهند و در ضمن فعالً 

 نفر افزایش داده شود. این امر نیز جزء پیشنهادات اساسی نماینده ایران بود. 111یابد این تعداد تا تدریج که امکانات توسعه می

در زمینه تبادل اطالعات قرار شد کلیه اسناد و مدارک الزم بین کشورهای عضو مبادله گردد و چون مسأله زبان یکی از مشکالت 

 باشد به پیشنهاد نماینده ایران مقرر شد کشورهای مربوطه نظر ریات و گزارشات هر کشور برای کشور دیگر میاستفاده از نش

های خود را برای کمک در کار ترجمه این اطالعات جلب نمایند. نماینده ایران اطالع دادند که از شش ماه قبل در این زمینه با سفارتخانه

های شاهنشاهی حاضرند در ده و نظر وزارت مزبور را در این زمینه جلب نموده است و اینک سفارتخانهوزارت امور خارجه خود مکاتبه نمو

 مواقع ضروری در کار ترجمه اطالعات به زبان کشوری که در آنجا مقیم هستند کمک نمایند.

منظور تشکیل شود و نظر کشورهای  در زمینه احتیاجات کشورهای عضو قرار شد گروه مطالعاتی کوچکی در دبیرخانه اکافه برای این

 عضو را بخواهد تا بعداً کمیته مشورتی و راهنمائی نسبت به آنها اتخاذ تصمیم نماید.

های دستجمعی وجود دارد تائید اصولی شد و مقرر گردید های دستجمعی پیشنهاد ایران که مواردی برای همکاریدر زمینه همکاری

نظر کشورهای خود را برای قائل شدن ارجحیت برای واردات کاالهائی که مْهر استاندارد  دریافت نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس 

 اند جلب نمایند.داشته

هائی به عمل آمد تا به تدریج روش استانداردها در کشورهای عضو هماهنگ گردد. از جمله برای دادن ضمناً در این کنفرانس توصیه

دارد ای که مْهر استاندارد دریافت میندارد ملی در کشور واگذار کننده مْهر وجود داشته باشد، تولید کنندهمْهر استاندارد حتماً باید استا

ها در مراحل مختلف ملزم به ایجاد آزمایشگاه و تأمین متخصص برای انجام آزمایشات روزمره گردد. طریق نمونه برداری و آزمایش نمونه

دارند به عمل آید. تولید کننده موظف گردد در صورتی که کاال با تولیداتی که مْهر دریافت میتولید مشخص شود و کنترل دائمی روی 

را بپردازد. امتیاز واگذاری مْهر محدود به مدت زمان کمی باشد که قابل تمدید باشد و  ارتطبیق نکند خسارت خریدمشخصات استاندارد 

باشد به عنوان در صورت تخلف بتوان آن را معلق گذاشت یا باطل کرد. این نکات که جزء برنامه معمولی مؤسسه استاندارد ایران می

 های جمعی پذیرفته گردید.دستورالعمل فعالیت
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های اطالعاتی قرار شد دبیرخانه اکافه مطالعات الزم را به عمل آورده  اسناد الزم را تهیه کند و برای کشورهای عضو سبدر مورد برچ

 بفرستد و در کمیته بعدی نسبت به آنها اتخاذ تصمیم نماید.

ستاندارد ایران صادر می شود در تلقی شد زیرا کاالهائی که با مْهر ا یضمناً روش کنترل کاالهای صادراتی در ایران یک روش ابتکار

ای راجع به چگونگی کنترل کیفیت کاال در ایران حقیقت از تضمین این مؤسسه برخوردار است و به همین جهت از ایران تقاضا شد کتابچه

کشورهای عضو تهیه نماید و مقررات سایر کشورهای عضو منطقه را نیز بر آن ضمیمه نماید تا بعداً بتوان سیاست واحدی برای تمام 

 منطقه اتخاذ نمود.

نماینده ایران پیشنهاد کرد چون کار دبیرخانه اکافه بسیار زیاد است و ضمناً تخصص کافی در امر استانداردها ندارد   8در این کنفرانس

د. پس از های جامعی برای پیشرفت استاندارد در منطقه اکافه تهیه نمایگروهی از متخصصین کشورهای عضو تشکیل شود تا طرح

در این رأی گیری ایران مقام اول را  .هندوستان و تایلند انتخاب شدند –استرالیا  –ژاپن  –نفر از کشورهای ایران  5مذاکرات مفصل 

بدست آورد. بالفاصله نخستین جلسه گروه متخصصین استاندارد اکافه تشکیل شد و آقای مهندس شایگان مدیر عامل مؤسسه 

این کمیته برای دو سال کار خود را ادامه خواهد داد و در هر مورد نظرات  .مت رئیس گروه متخصصین انتخاب شدنداستاندارد ایران به س

خود را برای دبیرخانه اکافه ارسال خواهد داشت و به این ترتیب امر استانداردهای منطقه اکافه ابتدا در این کمیته تخصصی مورد بحث و 

 شود.رد مراحل بعدی میگیرد و سپس وااظهارنظر قرار می
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گزارش مذکور حاوی نکات جالب و با ارزشی است که به نوعی جایگاه مؤسسه استاندارد و سایر مؤسسات 

از جمله نکات مهم ارائه شده در این کنفرانس  .دهدای نشان میکشورهای عضو را در این همکاری منطقه

 عبارتند از:

های آموزشی برای سایر پیشرفته در منطقه و ارائه برنامه قرار داشتن مؤسسه استاندارد جزو مؤسسات -

 کشورهای عضو

 هماهنگ سازی تدوین استانداردها در سطح منطقه -

 الزام صدور عالمت استاندارد برای محصوالت برمبنای وجود استاندارد ملی مربوطه -

 الزام ایجاد آزمایشگاه در واحدهای تولیدی -

 محصول در مراحل مختلف تولیدتعیین روش نمونه برداری و کنترل  -

 ای واحد برای کنترل کاالهای صادراتیتهیه رویه -

ای در گزارش دیگری که به وسیله نشریه مؤسسه استاندارد هندوستان در مورد کنفرانس استاندارد منطقه

 شود که برخی از آنها عبارتند از:تری مالحظه میاکافه تهیه شده اطالعات و گردش کار کامل

 برخی از مؤسسات استاندارد به لحاظ دولتی یا غیردولتی بودنتفکیک  -

 ای در هماهنگی با استاندارد سازی در سطح بین المللیهای منطقهسوق دادن همکاری -

 کمک به ایجاد یا توسعه مؤسسات استاندارد در کشورهای عضو -
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 ISI BULLETIN, JANUARY 1968از: 

 )نشریه مؤسسه استاندارد هندوستان(

 8ترجمه: قدرت اهلل معمارزاده

 استانده کردن در منطقه اکافه

 

 کند.اقداماتی در جهت پیشرفت طرح می (ASAC)های آسیائی کمیته مشورتی استانده

 

به ریاست آقای مانون  8111نوامبر  11و  15که در روزهای  (ASAC)های آسیائی طی اولین جلسه کمیته مشورتی استانده

هائی به عمل آمد که ، معاون وزارت صنایع تایلند، در بانکوک تشکیل گردید، شور و بررسی(Manoon Prachankhadee)پراچانخادی 

های مربوط به استانده کردن در کشورهای منطقه اکافه رهنمون شد. کمیته مزبور به طرح برنامه جامعی در جهت ترویج و تحکیم فعالیت

ویژه در امور مربوط به تر در نهضت بین المللی استانده کردن بهها، مشارکت وسیعاستاندهدر بین سایر مسائل، لزوم هماهنگی و وحدت 

ISO  وIEC، .مبادله متقابل نشریات و کارشناسان و نیز ایجاد تسهیالتی را از لحاظ پرسنل تصریح کرد 

به منظور کمک به اکافه برای دنبال کردن خط  نفره از نمایندگان استرالیا، هندوستان، ایران، ژاپن و تایلند  5تشکیل گروه مشاوره 

های مهم جلسه فوق الذکر محسوب های آسیائی اتخاذ شده است، یکی از موفقیتمشی و تصمیماتی که توسط کمیته مشورتی استانده

یا توسعه دادن  چنین تصمیم گرفت یک گروه مطالعه به وجود آورد تا نوع کمک مورد لزوم را برای برقرار کردنشود. کمیته هممی

 گذرانند، پیشنهاد کند.واحدهای ملی استاندارد در کشورهائی که این گونه واحدها تا به حال ایجاد نشده و یا هنوز مراحل ابتدائی را می

 

 
 1های آسیائی در بانکونکشرکت کنندگان اولین جلسه کمیته مشورتی استانده

 

نفره به منظور توسعه  81به دنبال پیشنهادات گروه کار  (ASAC)های آسیائی باید به خاطر داشت که کمیته مشورتی استانده

، مدیر عامل مؤسسه استاندارد (A.N.Ghosh)به ریاست دکتر آ.ان.گوش،  8111مؤسسات استاندارد در منطقه اکافه، که در دسامبر 

هنگ کنگ، هندوستان، ا حضور نمایندگان سیالن، د. اولین جلسه کمیته مزبور بمهندوستان، در بانکوک تشکیل جلسه داد، به وجود آ
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اندونزی، ایران، ژاپن، جمهوری کره، مالزیا، نپال، فیلیپین، جمهوری ویتنام، سنگاپور و تایلند و یک ناظر از استرالیا تشکیل گردید. 

نیز هر کدام یک کارشناس در جلسه مذکور  (ISO)و سازمان بین المللی استاندارد  (UNIDO)سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 

 داشتند.

 .ورمن،یتحت ریاست دکتر لعل.س 8111نوامبر  14الی  11گروه کار متخصصین در امر استانده کردن که از تاریخ 

(Dr.Lal.C.Verman) اندن ای استانده کردن صنعتی در اکافه، به منظور طبقه بندی کردن مسائل مختلف و به اتمام رسمشاور منطقه

ای تشکیل شده بود، کار کمیته را در نیل به توافق در موضوعات گوناگون تا حد قابل مالحظه ASACاسناد اساسی جهت کار جلسه 

 کنیم.ای را که در جلسه مورد بحث قرار گرفت اجماالً مرور میتسهیل کرد. در ذیل مسائل عمده

 

 وضع و موقعیت استانده کردن

ای درباره وضع موجود استانده کردن در کشورهای مختلف منطقه انتشار دبیرخانه اکافه درخواست کرد که نشریهکمیته مشورتی از 

 دهد و هرچند وقت یک بار در نشریه مزبور تجدیدنظر به عمل آورده و آن را با آخرین اطالعات موجود ارائه کند. نتیجتاً در وضع 

در حالی که  ای، چه از لحاظ حدود توسعه و چه ازنظر شکل اداری، مشاهده شد.قابل مالحظههای ملی استاندارد کشورها اختالف سازمان

 ای  هستند، دیده های استاندارد پیشرفتهدر یک قطب کشورهائی نظیر استرالیا، هندوستان، ژاپن، ایران و نیوزالند که دارای سازمان

گونه توجه جدی به مسأله ایجاد سازمان استاندارد ملی نشان نداده قع هیچشد، در قطب دیگر کشورهائی قرار داشتند که تا این مومی

های استاندارد واحدهای کرد. مثالً بعضی از سازمانشکل و ترکیب سازمانی واحدهای استاندارد ملی نیز کشور تا کشور فرق می .بودند

داشتند، در حالی که مخارج برخی دیگر کامالً از طرف دولت  خودمختاری بودند که از لحاظ مالی مورد حمایت دولت و صاحبان صنایع قرار

تواند از شد که نشریه فوق الذکر میشدند. چنین احساس میگردید و تعدادی نیز کمابیش به صورت ادارات دولتی اداره میتأمین می

سوی اتخاذ روشی هماهنگ در قبال مسائل  های حاصله هر کدام از کشورها و نیز گشودن راهی بهلحاظ ارائه اطالعاتی در مورد پیشرفت

مختلف مفید و مؤثر واقع شود. بنا شد که سیاست مورد توجه کمیته بر اصل تشویق ممالک منطقه با ایجاد واحدهای ملی استاندارد )در 

 استوار گردد. IECو  ISOکشورهائی که هنوز چنین واحدهائی به وجود نیامده بود( و عضویت یافتن آنها در 

 

 همکاری متقابل

های استاندارد ملی که در عین حال بایست در اختیار کشورهائی نیز که فاقد کمیته لزوم مبادله آزادانه اطالعات را مابین سازمان

سازمان استاندارد هستند، قرار گیرد، تأکید کرد. مبادلة دوجانبه پرسنل و کارشناس باید تشویق شود. پیشنهاد هندوستان، که مؤسسه 

ها را در موضوعات های جزء به جزء و دقیق استاندهاستاندارد آن کتابخانه مجهزی در اختیار دارد، مبنی بر این که این کشور فهرست

 ها قرار دهد، مورد قبول قرار گرفت.تخصصی در دسترس سایر سازمان

های مربوط به عالئم استاندارد، بازرسی طرح های مشترکی از لحاظ حسن ادارهتوانند گامچنین تصریح شد که کشورهای عضو میهم

های آگاهی بخش، بردارند. اداره و به کار بستن عالئم، تا آنجا که مسأله فروش کاالها در بازار داخلی مطرح کاال قبل از صدور و برچسب

شود. معهذا اری قابل توجهی مواجه میای است لیکن اداره عالئم یک کشور در ممالک دیگر با اشکاالت حقوقی و ادباشد، کار نسبتاً ساده

توانند متقابالً ترتیبات مناسبی جهت تسهیل در به کار بردن عالئم یک کشور در یک های استاندارد ملی میرسد که سازمانبه نظر می

ایات واقعی، جلوگیری تواند شامل کمک به جریان انجام تحقیقات در دعاوی و شککشور دیگر، اتخاذ کنند. یک چنین ترتیبات متقابل می

 از هرگونه سؤاستفاده از عالئم و غیره نیز باشد.

که مسئولیت و صالحیت تام خود را از لحاظ بازرسی  (ISIRI)معلوم شد که باستثنای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

اند. کمیته با پیشنهاد رد منطقه به این مهم نپرداختههای استانداکند، هیچ کدام از سازمانکاالها قبل از صدور و به طور کامل اعمال می

ایران مبنی بر گرد آوردن اطالعات دقیق و مفصل در این زمینه موافقت کرد و از سایر کشورها درخواست نمود مساعدت الزم را از طریق 

های آگاهی بخش ناقص و برچسبازنظر چنین از آنجا که تجربیات منطقه اکافه به عمل آورند. هم ISIRIتهیه اطالعات مربوطه برای 

ها و اسنادی در این زمینه تهیه کند. کمیته محدود است، لذا از دبیرخانه تقاضا شد براساس اطالعات موجود در سایر نقاط جهان، نوشته

کرد. برای این که به  چنین در سطح بین المللی تصدیقها را نه تنها در سطح منطقه اکافه بلکه همنیاز به وحدت و هماهنگی استانده
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های بین المللی مقتضیات خاص منطقه نادیده گرفته نشود، توصیه گردید که کشورهای منطقه مسائل و مشکالت هنگام تنظیم استانده

تهیه و ارائه نمایند.  IECو  ISOهای مختلف های گوناگون دقیقاً مطالعه کرده و اطالعات مربوطه را جهت راهنمائی کمیتهخود را در زمینه

توانند موضوع مطالعاتی قرار گیرند به ویژه وسایل برقی خانگی، شرایطی که باید برای آزمایشات تکمیلی در نواحی از بین مسائلی که می

ناد کار درباره های کائوچوی خام تصریح و تأکید گردید و پیشنهاد هندوستان، سیالن و مالزیا برای تهیه اسگرمسیر به وجود آید و ویژگی

چنین متذکر شد که عالوه بر اقالم مذکور انجام مطالعاتی نیز بر روی چای و الوار، بلحاظ آن که منابع آنها مورد قبول واقع شد. کمیته هم

 شوند، مؤثر و سودبخش خواهد بود.صادراتی قابل توجهی برای ممالک منطقه محسوب می

 

 
 

 های فنیکمک

مبنی بر این که دبیرخانه باید یک گروه مطالعه ایجاد کند که بتواند از کشورهای منطقه، به خصوص آن عده  ر کمیته پیشنهاد گروه کا

بازدید به عمل آورد، مورد تائید  کنند،های آنها هنوز مراحل ابتدائی را طی میهای استاندارد هستند و یا سازمانممالکی که فاقد سازمان

 های موردنیاز این کشورها را توصیه کند.بعد از ارزیابی مقتضی، ماهیت و نوع کمکتواند قرار داد. این گروه می

 های های گوناگونی از جانب عوامل و دستگاهچنین معلوم گردید که از لحاظ دریافت کمک در زمینة استانده کردن فرصتهم

ای موسوم به کمیته توسعه برای از پیش کمیته ISOبین المللی و کشورهای پیشرفته در اختیار ممالک منطقه قرار دارد چنان که خود 

جهان به وجود آورده است. موافقت شد که دبیرخانه اکافه در مقام کانون اصلی تهیه و  مختلفکمک به کشورهای در حال توسعه مناطق 

 های مربوط بههائی را که جهت کمک به ممالک مختلف در امر توسعه فعالیتن زمینه عمل کرده و تهیه طرحتوزیع اطالعات در ای

 استانده کردن تنظیم شده باشند، به عهده گیرد. 

 های هائی که توسط سایر دستگاههای فنی پیشنهاد شد که کلیه فعالیتبه منظور اجتناب از تداخل و تکرار تسهیالت ازنظر کمک

چنین تصمیمات مختلفی را که طی کمیته هم .آید، به آگاهی اکافه برسدین المللی در زمینه استانده کردن در منطقه به عمل میب

در مسکو( اتخاذ گردید، مورد توجه قرار داد و به اجرا گذاشتن هرچه زودتر تصمیمات مزبور  8111)ژوئن  ISO/UNIDOکنفرانس توسعه 

 نها برای کشورهای منطقه، یادآور شد.را، به لحاظ اهمیت خاص آ
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 های کارآموزیبرنامه

گردید  مقدم بر هر چیز شمرده شود. مالحظه هاههای استاندکمیته تأکید کرد که تسهیالت آموزشی برای مهندسین و تکنولوژیست

باشند و نیوزالند نیز اظهار نفر از سایر کشورها جهت کارآموزی آماده می 11الی  81که هندوستان، ایران و ژاپن همه ساله برای قبول 

امیدواری کرد که در آینده نزدیک قادر به فراهم آوردن تسهیالت آموزشی مشابه برای تعداد کمتری کارآموز باشد. معهذا نظر به نیازهای 

نفر مورد احتیاج  111شود )تنها برای استانده کردن در سطح ملی رمی که ازنظر آموزش استاندارد در سه سال آینده پیش بینی میمب

هائی توسط سازمان واند به صورت ایجاد عوامل دستگاهتشود. این کار میهای بین المللی عمیقاً احساس میباشند( ضرورت مساعدتمی

 افزایش تسهیالت موجود یک یا چند مرکز ملی آموزش مطرح شود. ملل متحد برای کمک به

چنین امکان دارد که ایجاد هرچند مرکز آموزشی که مقدور باشد، در چهارچوب امکانات مالی و نظربه ضرورت و اهمیت مسأله هم

به موقع خود دستورکاری جهت یک  الزم افتد. از هندوستان تقاضا شد که نظریات ممالک مختلف را جمع آوری کرده و  منابع موجود،

 های کارآموزی، تهیه نماید.برنامه آموزشی متحد الشکل و مشترک، به منظور به کارگیری در برنامه

 

 گروه مشاوره

های مختلف کمیته احتیاج به راهنمائی و کمک مستمر دارد، تصمیم به با توجه به این نکته که دبیرخانه برای مجری ساختن توصیه

شوند. گروه مشاوره کوچکی از بین کشورهای عضو گرفته شد که حتی المقدور به تناوب و به اقتضای موقعیت جغرافیائی انتخاب میایجاد 

 در اولین دور استرالیا، هندوستان، ایران، ژاپن و تایلند برای مدت دو سال به عضویت گروه مزبور انتخاب شدند.

 

 

 

مؤسسه استاندارد جزو مؤسسات پیشرفته محسوب شده و در شود که در این گزارش نیز مالحظه می

کشورهای ارائه کننده یکی از نیز ایران که ها از جمله آموزش همکاری مؤثری دارد چنانبرخی از برنامه

 در این قسمت به تعدادی از کشورها و کارآموزان آن اشاره شده است. های کارآموزی است.برنامه
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 آموزشی بین المللی استاندارد دوره

 

 
 

 
در پنجمین دوره آموزش بین المللی استاندارد که با شرکت کارشناسان پنج کشور مصر، افغانستان، کویت، سودان و تایلند در 

مؤسسه استاندارد تشکیل گردیده است آقای محسن سرودی مدیریت عامل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ضمن تشریح 

های مختلف مؤسسه را در زمینه تهیه استاندارد و اجرای آن و کنترل کاال و بازرسی پیش از تایج و فوائد استاندارد کردن کاالها، فعالیتن

طبقه بندی کاالهای وارداتی ازنظر تعیین تعرفه گمرکی، بهبود پوست و   ها،اوزان و مقیاس ،صدور، تحقیقات صنعتی، انگ فلزات گرانبها

مایش کاالها، مترولوژی، جمع آوری اسناد فنی، تابش مواد غذائی و ترویج استانداردها برشمرد و طی آن اشاره نمود که در طی آز ،چرم

های چشمگیری که مؤسسه استاندارد مانند ها و موفقیتای از پیشرفتهمگذرد شچند روزی که از دوره سه ماهه اقامت شما در ایران می

اید و بدون شک ی تحت رهبری خردمندانه شاهنشاه آریامهر در دهه اخیر به دست آورده است مشاهده نمودههای مملکتسایر سازمان

 در بازگشت به کشورتان خاطره خوشی از ایران و تصویری عالی از ترقیات کشور ما همراه خواهید برد.

 مشخصات کارشناسان

 کشور رشته تحصیلی نام و نام فامیل

 کویت مهندس طراح صنعتی آقای جاسم محمدحسن

 سودان شیمیست آقای سعید هاشم محمد محمود

 مصر ژیسترمتالو آقای محمدحسن

 خانم ساوالوش له آ

 آقای سومیت کولونگیا

 متخصص رشته غذائی

 مهندس مکانیک

 تایلند

 تایلند

 آقای محمد صابر عظیمی

 آقای سیدناصر رفائی

 شیمیست

 شیمیست

 افغانستان

 افغانستان
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به سازمان  توانمی داشته استکه مؤسسه استاندارد در آن فعالیت ای های منطقهدیگر همکاریاز 

 2434ای اشاره کرد. این سازمان در سال ای برای عمران یا به اختصار سازمان عمران منطقههمکاری منطقه

های اقتصادی، در زمینهبا مشارکت سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه جهت ارتقاء در سطوح مختلف از جمله 

ادامه یافت و موفق شد تا چند پروژه  2431فنی و فرهنگی تشکیل گردید. فعالیت این سازمان تا سال 

ای نیز اجرا کند. با وقوع انقالب اسالمی در ایران فعالیت این سازمان به حالت تعلیق درآمد امّا در سال منطقه

 دیگر ادامه داد.  چند کشورافزایش اکو( فعالیت خود را با با نام جدید سازمان همکاری اقتصادی ) 2463

که توسط رئیس وقت مؤسسه استاندارد آقای مهندس  2431گزارش اجالسیه این سازمان در سال 

 دهد.شایگان تهیه شده است چگونگی موضوعات و نحوه همکاری مؤسسه استاندارد را نشان می
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 8مقام عالی وزارت

 

)دوم و سوم اکتبر  8141مهرماه  88و  81ای که در تاریخ خود را در سوکمیتة استاندارد سازمان عمران منطقه احتراماً گزارش شرکت

 دارد:( در آنکارا تشکیل گردید به شرح زیر تقدیم می8111

 

 سوابق -8

دارد کشورهای عضو ای تاکنون سه اجالسیه از نمایندگان مؤسسات استانبرحسب تصمیمات شورای وزیران سازمان عمران منطقه

 این منطقه تشکیل گردیده است.

در کراچی تشکیل گردید.  8144خرداد  11تا  14ای از نخستین اجالسیه به نام سوکمیتة استاندارد سازمان عمران منطقه -الف

مؤسسه و حسین علیزاده نمایندگان ایران در این اجالسیه عبارت بودند از آقایان منوچهر تسلیمی استاد دانشگاه و عضو شورای عالی 

مدیر امور استاندارد مؤسسه، از ترکیه آقای ولید اسفندیار دبیر کل مؤسسه استاندارد ترکیه و از پاکستان آقای دکتر چاودری مدیر کل 

 های دولتی پاکستانی شرکت کرده بودند.مؤسسه استاندارد پاکستان و پنج نفر از سایر سازمان

در تهران تشکیل شده و در این  41فروردین  11تا  18ای از نار استاندارد سازمان عمران منطقهدومین اجالسیه به نام سمی -ب

 جلسه نیز آقای دکتر چاودری از پاکستان و آقای ولید اسفندیار از ترکیه و همچنین آقای انورزاهد رئیس دبیرخانة سازمان عمران 

ایران اینجانب و آقای حسین علیزاده و چندنفر دیگر از کارشناسان مؤسسه و ای و آقای اکبر حسین معاون او شرکت داشتند. از منطقه

 ها شرکت کردند.سایر وزارتخانه

و شناسائی متقابل مْهر کنند در این دو اجالسیه راجع به سیاست مشترکی که سه کشور عضو باید در زمینة استاندارد اتخاذ 

هائی صورت گرفت، ولی های متری )به خصوص در پاکستان( و کارآموزی بحثیاساستاندارد هر کشور و نیز اجرای سیستم اوزان و مق

دربارة راه حل قطعی غالب این مسائل نتیجة قطعی میسر نگردید زیرا اجرای این گونه امور مستلزم تخصیص بودجه و تأمین پرسنل و 

گونه تعهدی نداشتند ت در این قبیل مسائل امکان هیچباشد در حالی که نمایندگان این مؤسساتعیین یک روش ارتباط سریع و کافی می

های و بنابراین پیشنهادهائی که در این دو اجالسیه مطرح شد برای تصویب نهائی و تعیین طرق اجراء به شورای وزیران یا کمیتة طرح

 ای تنظیم گردید.مشترک صنعتی سازمان عمران منطقه

ای رواج بحث و تصمیم قرار گرفت یکی این بود که برای کاالهائی که در بازرگانی منطقه از جمله مسائلی که در این دو اجالسیه مورد

استاندارد ده قلم از این کاالها را تهیه ای تهیه شود و حتی در دومین اجالسیه مقرر شد که هر کشور دارند استانداردهای مشترک منطقه

ه تهیه استانداردهای مشترک پرداخت ولی پیش از آن که این کار به نتیجة نهائی کند و در این زمینه تقسیم کار به عمل آمد و هر کشور ب

ای دربارة اقالم کاالهای مورد مبادله تصمیم دیگری اتخاذ کرد و قرار شد های مشترک صنعتی سازمان عمران منطقهبرسد کمیتة طرح

شوند و بدین ترتیب فهرست صنعتی مشترک سه کشور وارد می هایای تهیه شود که در طرحاستاندارد آن نوع کاالهائی به صورت منطقه

توانست دربارة جزئیات این فهرست تصمیم بگیرد.  دیگری تنظیم شد که بسیار کلی و وسیع بود و هیچ یک از سه کشور به تنهائی نمی

ای تشکل شود و راجع به رد منطقهناچار برحسب تصمیم دهمین اجالسیه شورای وزیران مقرر شد که سومین اجالسیه سوکمیتة استاندا

 جزئیات این مسائل تصمیم الزم بگیرد.

 

 سومین اجالسیة سوکمیتة استاندارد -1

در آنکارا   41مهر  88و  81ای چنان که در باال معروض گردید  در تاریخ سومین اجالسیة سوکمیتة استاندارد سازمان عمران منطقه

و آقای شیخ معاون مدیر کل مؤسسه استاندارد پاکستان به نمایندگی پاکستان در این اجالسیه تشکیل شد. اینجانب به نمایندگی ایران 

شرکت داشتیم. از کشور ترکیه آقای فاروق سونتر رئیس مؤسسه استاندارد ترکیه به اتفاق ده نفر دیگر از اعضای آن مؤسسه و نیز دو نفر 

رکیه و یا مشاور این سازمان در این اجالسیه شرکت داشتند )صورت نمایندگان ای وزارت امور خارجه تاز ادارة سازمان عمران منطقه

مندرج است( پس از افتتاح جلسه به وسیلة آقای سونتر اینجانب به عنوان نماینده ایران مطالبی دربارة  8شرکت کننده در پیوست شمارة 

                                                           
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی -2
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ای و راه حل این مشکالت تهیه استانداردهای منطقه های کشور و وضع مؤسسه استاندارد ایران و علل عدم پیشرفت کارپیشرفت

 که بسیار مورد توجه اعضاء قرار گرفت. ممعروض داشت

 مندرج است. تصمیمات این اجالسیه چنان که مالحظه خواهند فرمود بیشتر مبتنی بر راه  1ترجمه این گفتار در پیوست شماره 

خ به نمایندگی کشور پاکستان مطالبی بیان داشت و سپس دستور کار جلسه که متن هائی است که اینجانب ارائه داد. آن گاه آقای شیحل

مندرج است تصویب شد و بعد قطعنامة دومین اجالسیه که در تهران تشکیل شده بود مورد تائید قرار گرفت و  1آن در پیوست شمارة 

تصمیماتی در هر مورد اتخاذ شد که مشرح آن ذیالً به  آن گاه مسائلی که در دستور کار قرار داشت یکی یکی مورد بحث قرار گرفت و

 رسد.عرض می

های مشترک صنعتی در تهران تشکیل شد تاکنون تغییراتی در طرح 41از زمان اجالسیه دوم که در سال با توجه به این که     1-8

دنظر شده است سوکمیتة استاندارد پیشنهاد و برخی از آنها حذف شده یا در توزیع آنها میان کشورهای عضو تجدی هسه کشور پدید آمد

کن یکرده که تهیه استاندارد برای موضوعاتی که شورای وزیران در دهمین اجالسیه خود برای هر کشور تعیین کرده است آغاز شود ل

ربوطه تسلیم شود های فوق که میان سه کشور توزیع شده به مؤسسات استاندارد کشور مهای طرحبرای تسهیل کار الزم است که گزارش

 تا این مؤسسات بتوانند حدود استانداردهائی را که باید تهیه شود تعیین کنند.

شود در آن واحد میسر نیست لذا باید تهیة آنها چون تهیه استانداردهای تمام اقالمی که به هر یک از کشورها واگذار می    1-1

کرد و برای این کار باید نظر هر دولت را در این زمینه جویا شد و سپس به  های مربوطه تعیین خواهندبرحسب اولویتی باشد که دولت

های استاندارد به زبان انگلیسی تهیه خواهد گردید و برای اظهارنظر میان کشورهای عضو توزیع خواهد شد و ترتیب اولویت پیش نویس

ر سازمان بین المللی استاندارد یا سازمان بین المللی نیز در مورد مبنای استانداردهائی که تهیه خواهد شد موافقت گردید که اگ

دربارة موضوع موردنظر داشته باشد همان سفارشنامه مبنای استاندارد مربوطه قرار گیرد و در غیر این  8ایالکتروتکنیک سفارشنامه

در سطح بین المللی یا در میان صورت از استانداردهای کشورهای توسعه یافته استفاده شود و فقط در صورتی که هیچ استانداردی 

کشورهای توسعه یافته وجود نداشته باشد باید مؤسسه استاندارد یکی از سه کشور عضو منطقه برحسب تقسیم کاری که صورت خواهد 

 گرفت مستقیماً پیش نویس استاندارد را به زبان انگلیسی تهیه و توزیع کند.

گزارش هشتمین  88ا که هر یک از سه کشور در زمینه اقالم مذکور در پیوست شماره و نیز به همین ترتیب قرار شد استانداردهائی ر

ای تاکنون تهیه کرده است تنظیم نماید و مبانی این استانداردها را که از چه استاندارد بین المللی یا اروپائی شورای برنامه ریزی منطقه

ای از آن ستقالً به وسیلة مؤسسه استاندارد مربوطه تهیه شده است خالصهاقتباس شده تعیین نمایند و در صورتی که آن استانداردها م

 به زبان انگلیسی تهیه نمایند تا بتوان محتویات این استانداردها را با هم مقایسه کرد.

راز شود شود نظرهای متناقضی از طرف کشورهای عضو ابهای استانداردی که تهیه میو نیز پیشنهاد شد که اگر در مورد پیش نویس

های کاری در هر مورد تشکیل شود تا متنی را که مورد قبول هر سه کشور باشد تهیه نماید و نیز پیش نویس هایبرای رفع اختالف گروه

گیرد برای تصویب نهائی به اجالسیه بعدی سوکمیتة استاندارد تقدیم شود و سپس برای اجراء به استانداردی که مورد توافق قرار می

 ای تسلیم گردد.صنایع عمران منطقهکمیتة 

 11ای )که در سال گزارش هشتمین شورای برنامه ریزی منطقه 88پیشنهاد شد که تهیه استاندارد اقالمی که در پیوست شماره 

 تشکیل شد( مندرج است ادامه یابد.

ای مشغول بررسی موانعی ران منطقهبرحسب درخواست سازمان عم« انکتاد»کنفرانس بازرگانی و عمران سازمان ملل متحد     1-1

است که در راه گسترش بازرگانی میان سه کشور عضو این منطقه است و غرض از این بررسی این است که طرق توسعه بازرگانی میان این 

ین منطقه است و سه کشور را ارائه دهد. از جمله مسائلی که مورد توجه این کنفرانس قرار گرفته است مسئله استانداردهای موجود در ا

 اکنون این کنفرانس در این زمینه مشغول مطالعه روی سه موضوع زیر است:

 توان با تجدیدنظر در استانداردهای موجود به توسعه صنایع منطقه کمک کرد.تا چه اندازه می -الف

 است.ای اختالف استانداردهای موجود در این منطقه تا چه اندازه مانع توسعه بازرگانی منطقه  -ب

                                                           
شده است. جالب های گذشته استانداردهای بین المللی در ابتدا به عنوان سفارش نامه در اختیار کشورها  قرار داده میقابل توجه است که در سال -2

 پذیرش با استانداردهای بین المللی بوده است. ای نیز اولویتاست که در تهیه استانداردهای منطقه
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توان انجام داد تا استانداردهای این منطقه را یکنواخت کرد و چه تشکیالتی برای این چه اقداماتی تاکنون انجام گرفته یا می -ج

 منظور الزم است.

 موضوع فوق در سوکمیتة استاندارد مطرح گردید، تا نظر اعضاء دربارة این سه مسئله روشن شود و قرار شد که آقای سونتر اطالعات

 الزمه را در اختیار کنفرانس مذکور بگذارد.

ترین مانع در راه پیشرفت تهیه استانداردهای مورد توافق سه کشور این است که استانداردهای سوکمیتة تأکید کرد که مهم     1-4

سی است و این اختالف زبان شود در حالی که استانداردهای پاکستان به زبان انگلیهای فارسی و ترکی تهیه میایران و ترکیه به زبان

کن برای ایران و ترکیه نیز میسر نیست که استانداردهای خود را به یشود که دسترسی به محتویات استانداردها میسر نباشد لباعث می

سازمان  انگلیسی تهیه کنند زیرا این امر مستلزم تخصیص بودجه و سازمان معینی است لذا مقرر شد که این مشکل به نظر مقامات عالی

 ای رسانده شود.عمران منطقه

های خود به سیستم متری از دستگاه بین المللی سوکمیتة پیشنهاد کرد که پاکستان برای تبدیل سیستم اوزان و مقیاس     1-5

 برند.واحدها استفاده کند چنان که ایران و ترکیه نیز این دستگاه را به کار می

که در هر یک از سه کشور موجود است نمایندگان توضیحاتی دادند و قرار شد برای رؤسای  در مورد تسهیالت آزمایشگاهی    1-1

های دو کشور دیگر ترتیب داده شود که از تجهیزات و وسائل موجود در هر کشور های هر کشور بازدیدهائی از آزمایشگاهآزمایشگاه

 ن تجهیزات استفاده مشترک بنمایند.اطالعات دست اول به دست آورند تا در مواقع لزوم بتوانند از ای

روزه  45نفر انتخاب شوند تا به یک گردش مطالعاتی  5تا  1در مورد کارآموزی کارشناسان استاندارد قرار شد که از هر کشور     1-1

ن کارآموزی پیشنهاد شد روز به کارآموزی در زمینه استاندارد بپردازند و برای تأمین بودجه ای 85در این منطقه بپردازند و در هر کشور 

 های بین المللی مربوطه تماس بگیرد و کمک مالی الزم را از آنها به دست آورد.ای با سازمانکه دبیرخانه سازمان عمران منطقه

زبان  های سالیانه آنها بهقرار شد عالوه بر مبادلة استانداردها و مجالت فهرستی از استانداردهای هر کشور و خالصه فعالیت     1-1

 انگلیسی تهیه و میان کشورهای دیگر منطقه توزیع شود.

دهد ای تاخیرهائی رخ میچون در نقل و انتقال اطالعات و مدارک میان سه کشور از طریق دبیرخانه سازمان عمران منطقه      1-1

 سوکمیتة اظهار امیدواری کرد که از این پس سرعت بیشتری در این کار پدید آید.

ای هائی که در کار تهیه استانداردهای منطقهقرار شد که اجالسیه آینده سوکمیتة پس از یک سال با درنظر گرفتن پیشرفت      1-81

 پدید خواهد آمد در پاکستان برگزار شود و تاریخ آن از طریق مکاتبه تعیین گردد.

 

بوده و مقرر بوده است مدنظر مسئولین مؤسسه استاندارد  2433از موضوعات جالبی که طرح آن در سال 

ای مطرح گردد ایجاد مدرسه عالی استاندارد های سازمان پیمان منطقهتا به عنوان یک پیشنهاد در برنامه

چنین چگونگی پیگیری یا اجرای آن از است. متأسفانه اطالعات قابل توجهی از این طرح و اساسنامه آن و هم

 شرح زیر است:سوی مسئولین وقت یافت نشد اما خالصه طرح به 

ساله به تصویب رسید و اساسنامه  آن مورد  1511های عالی استاندارد و مهندسی تولید در کمیته جشن هطرح تأسیس مدرس"

و  موافقت مقام عالی وزارت قرار گرفت. هدف از تأسیس این مدرسه بهبود مهندسی تولید از طریق تقویت متخصص و گسترش قواعد

باشد. در زمینه برنامه مدرسه مطالعات الزم به چنین آماده کردن کادر الزم برای مؤسسه استاندارد میو هم تولیدضوابط استاندارد در امر 

اکنون معاون های معتبر آمریکا مکاتبه شد و برنامه مدرسه مهندسی تولید آمریکا مورد مطالعه قرار گرفت. همعمل آمد و با دانشگاه

ده است که با مسافرت به ایران مؤسسه را در برنامه ریزی یاری نماید، فکری که پیش آمده است این دانشکده مهندسی تولید میامی آما

ای قرار دهیم. استدعا دارد که شورا موافقت های سازمان پیمان همکاری عمرانی منطقهاست که مدرسه استاندارد را یکی از برنامه

 "ها مطالعه نماید.ان دعوت گردد و در مورد برنامه مدرسه و تکمیل آزمایشگاهفرمایند معاون دانشکده مهندسی تولیدی میامی به ایر
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 گیری از کارشناسان بین المللیبهره ب ـ

مؤسسات استاندارد و به ویژه سازمان دیگر دولت ایران از  رخواستدر دهه چهل کارشناسان متعددی به د

و یا  تتخصصی مانند اوزان و مقیاس، کنترل کیفیهای مختلف توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( در زمینه

اند که این امر توجه مسئولین وقت را نسبت به انتقال انگ فلزات گرانبها با مؤسسه استاندارد همکاری داشته

دهد. در بین گزارشات موجود گزارشات مربوط به دکتر تجربیات بین المللی به مؤسسه استاندارد نشان می

 از جمله  2431و دکتر ورک در سال  2431، دکتر سن در سال 2436و  2433های ورمان در سال

های بسیار فنی و با های مؤسسه تحلیلهای شاخص این دوره است که ضمن مطالعه تمامی فعالیتگزارش

 اند.های مختلف مؤسسه استاندارد ارائه دادهارزشی را برای چگونگی فعالیت بخش

طی دو  ISOو معاون سازمان بین المللی استاندارد  (BIS)مدیر کل دفتر استانداردهای هند  2دکتر ورمان

ای اکافه و مؤسسه در مقام مشاور استاندارد سازی همکاری منطقه 2436و  2433های سفر به ایران در سال

ریزی آینده آن ارائه نموده مؤسسه استاندارد و برنامه  استاندارد گزارشات بسیار جامعی را در رابطه با فعالیت

 هایی از دو گزارش مذکور در قسمت پیوست آورده شده است.که بسیار جالب توجه است. بخش

که اشاره شد دکتر ورمان نگاه جامعی نسبت به وضعیت مؤسسه استاندارد داشته و برای توسعه و آن چنان

 عبارتند از:و مهمی را ارائه نموده است که برخی از آنها بهبود فعالیت مؤسسه پیشنهادات کاربردی 

 تدوین خط مشی و برنامه پنج تا ده ساله جهت انجام تحقیقات صنعتی که نیازمند تجهیز  -

 ارشد جهت مدیریت  ینهای علمی و تخصصی، تربیت کارشناسان علمی و متخصصآزمایشگاه

 های تحقیقاتی است.پروژه

 سناد فنیتأسیس کتابخانه و مرکز ا -

گیری و ایجاد و تجهیز مرکز اندازه شناسی جهت کنترل دقت و صحت تجهیزات و وسایل اندازه -

 های آموزشی الزمتدارک برنامه

توسعه استانداردهای ملی  جهتهای مختلف در های فنی و مهندسی در رشتهها یا تشکلایجاد کمیته -

و عت متشکل از کارشناسان مؤسسه استاندارد های مختلف صنبا ریاست کارشناسان با تجربه در حوزه

 های صنعتیکارشناسان سایر بخش

 کارشناسان شاغل در مؤسسه استانداردبرای زبان خارجی  آموزش -

 شکل کار سایر مؤسسات استاندارد در کشورهای مختلفو مقایسه مطالعه  -

 ایسازماندهی تدوین انواع دیگر استاندارد از جمله استانداردهای کارخانه -

های ترویجی و اطالع رسانی در قالب گردهمائی، سمینار و نظایر آن جهت توسعه برنامه ارائه -

 سازی استاندارد

                                                           
1-

 
Dr. Lal.C.V.Verman, General Director of BIS (1947-1966), Vice President of ISO (1948-1954) 
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 های مؤسسه استانداردتمرکز زدائی از وظایف و فعالیت -

گیری از مختلف به ویژه با بهره یآموزشهای ارائه دورهایجاد یک مرکز آموزشی فعال جهت  -

 کارشناسان یونیدو

ای نگاه ویژه 2431نیز در گزارش خود در سال  (BIS)مدیران دفتر استانداردهای هند از دیگر  2دکتر سن

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:ای مؤسسه استاندارد دارد که از جمله میبه انجام خدمات آموزشی و مشاوره

 نین در کارخانجاتچهای مربوط به کنترل کیفیت در ساختار مؤسسه استاندارد و همافزایش فعالیت -

ای توسط مؤسسه استاندارد در زمینه استاندارد سازی و تدوین، کنترل کیفیت و ارائه خدمات مشاوره -

 مدیریت مواد

اداری جایگاه ترین گزارشاتی که به ویژه در خصوص چگونگی تحقیقات صنعتی چه به لحاظ یکی از جالب

انجام مراحل علمی و عملیاتی وجود دارد گزارش دکتر در ساختار مؤسسه استاندارد و چه به لحاظ چگونگی 

ای با شرایط ورک رئیس آکادمی علوم آمریکا است. از نکات قابل تأمل در این گزارش که تا اندازه 1هارولد

های آزمایشگاهی فعلی سازمان ملی استاندارد نیز انطباق دارد جدا کردن بخش تحقیقات صنعتی از فعالیت

های آزمایشگاهی در شرایط موجود )وجود مشترک با بخش تحقیقات( منجر ورک فعالیت است. از نگاه دکتر

گردد که در محصول در خط تولید می تبه آگاهی و تسلط کارشناسان نسبت به نقاط قوت و ضعف کیفی

ی یابد. اما این عمل به غلط در برخنهایت با اقدامات پیشگیرانه و کنترلی نقائص رفع و سیستم بهبود می

شود در حالی که تحقیقات صنعتی به لحاظ ماهیت کار و حتی مواقع به عنوان تحقیقات صنعتی قلمداد می

جدا از بررسی نقائص کیفی و کنترل کیفیت دارد. لذا در مورد نمودار سازمانی  فهومیسطح کارکنان م

 گردد. ها جداکند بخش تحقیقات صنعتی از آزمایشگاهمؤسسه استاندارد نیز پیشنهاد می

ورک در مورد تحقیقات صنعتی که در گزارش خود به آنها دکتر ها و پیشنهادهای از جمله فعالیت

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:می پرداخته است

اصالح ساختار مؤسسه استاندارد و تفکیک دو بخش آزمایشگاه از تحقیقات صنعتی در زیر گروه  -

 معاونت فنی

 های تحقیقاتیکارشناسان به لحاظ توانائی انجام فعالیتارزیابی و رتبه بندی  -

 تعریف و تشکیل کمیته مدیریت تحقیقات -

 هاهای تحقیقاتی و تهیه طرح توجیهی پروژهاولویت گذاری و انتخاب پروژه -

 های کارشناسانتوسعه و بهبود خدمات و تجهیزات و افزایش مهارت -

                                                           
1- Sh.S.K.SEN, General Director of BIS (1971-1975) 

 ای از گزارش آقای سن در بخش پیوست آورده شده است.خالصه
2- Harold K.Work 

 در بخش پیوست آورده شده است. ورکای از گزارش آقای خالصه
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 عتیها و مراکز علمی و صنهمکاری با سایر سازمان -

 برنامه ریزی درازمدت برای آینده -

)پیش از انقالب ی آخرین مدیر عامل مؤسسه استاندارد دای که از آقای مهندس سرودر دست نوشته

است. ابتدا این که با مقوله  مالحظهدر مورد گزارش دکتر ورک به دست آمده دو نکته قابل اسالمی( 

و دیگر این که مسئولین وقت به اهمیت این گزارش تحقیقات صنعتی به درستی و جدی برخورد نشده است 

 اند.واقف بوده

دکتر ورک در گزارشات خود به آن دکتر سن و نموداری که کارشناسان خارجی از جمله دکتر ورمان، 

اولین نمودار سازمانی و رسمی مؤسسه است  اندقرار دادههای خود ک ارزیابی و تحلیلالماشاره کرده و آن را 

 تهیه شده است. 2433که همگام با تصویب اساسنامه مؤسسه استاندارد در سال 
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 های خارج از کشوربازدیدها و اعزام پ ـ

های خارج از کشور در مؤسسه های متنوعی از بازدید و اعزامهای ریاست مهندس شایگان برنامهدر سال

. در کرده استمیدنبال را ها هدف و خط مشی خاصی رسد که این برنامهنظر میشود و بهاستاندارد دیده می

ها الگوپذیری و انتقال تجربیات بین المللی توسط کارشناسان اعزامی به مؤسسه واقع هدف اغلب برنامه

 ها و بازدیدهای انجام گرفته در گزارشات و شرکت در دورهنتایج به نحوی که  بوده استاستاندارد 

در صورتجلسات شورای  سفرهاشود. گزارش برخی از این های بعدی مؤسسه استاندارد دیده میریزیبرنامه

ای مؤسسات هعالی استاندارد نیز قابل مالحظه است. اغلب سفرهایی که با هدف فراگیری وظایف و فعالیت

گرفته توسط کارشناسان و مسئولین مؤسسه استاندارد مانند مهندس صورت و انتقال تجربیات آنها  مختلف

شایگان، دکتر علیزاده و مهندس صابرشیخ و یا مشاوران مؤسسه استاندارد مانند دکتر تسلیمی انجام شده 

 الب توجه است:آقای مهندس صابرشیخ ج هایسفرها و دورهاست. برای مثال برخی از 

 آشنائی با مؤسسه استاندارد جمهوری ایرلند -

 آشنائی با مؤسسه استاندارد سوئد و نحوه کار آن -

 آشنائی با مؤسسه استاندارد دانمارک -

 آشنائی با مؤسسه استاندارد ترکیه -

 آشنائی با مؤسسه استاندارد هند و پاکستان -

 موضوعات ذیل:آشنائی با مؤسسه استاندارد انگلستان به ویژه در  -

 انگ فلزات گرانبها ●

 گیری و کنترل اوزان و مقیاساندازه ●
● National Physical Laboratory NPL 

 آزمایشگاه گمرک ●

 های مصرف کنندهها و تشکلسازمان ●

 مرکز عالمت گذاری و کنترل کاال استاندارد انگلستان ●

 های محلی مجری بازرسی اوزان و مقیاسشهرداری ●

 یق بسته بندی کاالهاقستیتوی بررسی و تحان ●

چنین آقای مهندس تقی زاده که در زمان ریاست دکتر علیزاده به سمت معاونت توسعه و ترویج هم

شود به هزینه سازمان ملل بازدیدهائی از مؤسسات استاندارد آلمان غربی، مؤسسه استاندارد انتخاب می

های خود کند و در گزارشتجربیات خود را به مؤسسه منتقل می ها وآمریکا و کانادا انجام داده و آموزه

 بیند.خیلی نزدیک میهای فوق الذکر های سازمانفعالیت بههای مؤسسه را در دهه چهل فعالیت
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های آموزشی مختلف برای مؤسسه استاندارد و کارشناسان آن انجام سفرهای متعدد و گذراندن دوره

 اعتبار بویژه در سطح بین المللی را به همراه داشته است. افزایش

مشروح مذاکرات چهل و هفتمین جلسه شورای عالی چنین ای از مکاتبات مؤسسه استاندارد و همنمونه

های مختلف های خارج از کشور در زمینهای به موضوع مأموریتاستاندارد که در ادامه آورده شده است اشاره

 استاندارد، تحقیقات کاربردی و حتی مطالعه سیستم اداری و مالی دارد.اجرای 

رسد که در دهه چهل بویژه در دوره وزارت دکتر عالیخانی در وزارت اقتصاد، مؤسسه استاندارد نظر میبه

ها و خدمات خود گرایش بیشتری به کشور فرانسه و مؤسسه استاندارد فرانسه داشته است در انجام فعالیت

هایی که مؤسسه چنین بورسیها که در این دوره وجود مشاوران فرانسوی در مؤسسه استاندارد و همچر

استاندارد فرانسه در اختیار کارشناسان ایرانی قرار داده قابل توجه است. البته در این رابطه تالش و تمایل 

ه( از مؤسسه استاندارد در مسئولین وقت را نیز نباید در جلب همکاری و حمایت کشورهای منتخب )فرانس

 توافقات و مجامع بین المللی را از نظر دور داشت.
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 ههای بین المللی مؤسسگونه که از مدارک و مستندات نیز به خوبی قابل تشخیص است فعالیتآن

در این های مختلف و یا اعزام کارشناسان مؤسسه در رده گیری از کارشناسان خارجیاستاندارد به ویژه بهره

 دهد.ای را نشان میمورد توجه خاص مسئولین بوده و رشد قابل مالحظهدوره 

سفرهای خارجی، گزارش حضور در مجمع عمومی سازمان بین المللی استاندارد  مهمهای از دیگر گزارش

رسد اولین استاندارد تهیه شده است و به نظر می توسط رئیس و مشاور وقت مؤسسه 2433است که در سال 

هائی از این گزارش در حضور مسئولین مؤسسه استاندارد در مجمع سازمان بین المللی استاندارد باشد. بخش

 ادامه ارائه شده است.
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های مؤسسه استاندارد حاوی پیشنهادات ارائه شده در جهت بهبود فعالیتمطالعه گزارش اخیر بویژه 

های استاندارد، ای روند آتی برخی از تحوالت مؤسسه از جمله تشکیل کمیتهنکات مهمی است که تا اندازه

 دهد.های آزمایشگاهی را نشان میتقویت کتابخانه و مرکز اسناد و تمرکز فعالیت

در دارد که حضور و فعالیت مؤثر مؤسسه استاندارد در مجامع بین المللی  نکته اهمیت یادآوری این

گیری از ای و بین المللی و بهرههای منطقههای بین المللی، همکاریهای مختلف از قبیل اجالسیهزمینه

های آموزشی سازمان ملل و حتی ارائه آموزش برای کارشناسان کشورهای منطقه سبب ایجاد یک برنامه

 اتگردد به نحوی که تالش مسئولین وقت و ارتباطار قابل قبول بین المللی برای مؤسسه استاندارد میاعتب

 مؤثر آنان سبب انتخاب رئیس مؤسسه استاندارد به عنوان نائب رئیس سازمان بین المللی استاندارد در 

های یف و مسئولیتها، وظارسد ظرفیتلیکن به نظر می .گردد( می2431-2432) 2143-2141های سال

به درستی ارزیابی و تحلیل نشده است چرا که به دلیل عدم مدیریت از سوی مسئولین وقت این سمت قبالً 

 شود.دیده نمیزمینه این در  یمؤثر و قابل قبول فعالیت ،صحیح و فقدان برنامه

رسمیت بخشیدن به روز جهانی های بین المللی انتخاب و از دیگر اتفاقات جالب توجه در رابطه با فعالیت

( در زمانی است که رئیس مؤسسه استاندارد در کمیته مربوطه به عنوان نایب رئیس 2143)سال  2استاندارد

 سازمان بین المللی استاندارد حضور داشته است.

 

 

  

                                                           
 در مؤسسه استاندارد نیز آغاز و در  2143زمان با رسمیت یافتن آن در سال هم 2431رسد بزرگداشت روز جهانی استاندارد از سال نظر میبه  -2

های مطبوعاتی و های اجرا شده به صورت ارائه مقاله در نشریات و مجالت، مصاحبهوم برنامههایی برای آن تدارک دیده شده باشد. عمهای بعد برنامهسال

 است. یا ایراد سخنرانی برای مقامات کشوری، اساتید دانشگاه، صاحبان صنایع و صادر کنندگان در خصوص اهمیت استاندارد و استاندارد سازی بوده
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 فهرست رؤسا و معاونین سازمان بین المللی استاندارد:
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 معاون فنی -1-1-1

ئیس گردد که اساساً سمت معاون فنی در ابتدا از زمان دکتر خورسند اولین راین نکته یادآوری می

های موجود بوده مؤسسه استاندارد در ساختار مؤسسه دیده شده و مسئولیت آن نیز سرپرستی آزمایشگاه

دار شود که معاون فنی عهدهنیز مالحظه می 2433است. با این حال در نمودار مؤسسه استاندارد در سال 

 خش اندازه شناسی است.های صنایع مختلف( و بمسئولیت دو بخش تحقیقات صنعتی )مجموعه آزمایشگاه

در محل کنونی سازمان ملی استاندارد در  2تعدادی آزمایشگاه صنعتی 2441قابل ذکر است که از سال 

 عبارت بوده است از: هاهدف این آزمایشگاه کرج وجود داشته که

 های کشور جهت بهبود کیفیت محصوالتراهنمائی فنی کارخانه -

 های صنعتیبه فرآوردهمطالعه امکان تبدیل مواد خام کشور  -

 بررسی امکان ساخت داخل برخی از کاالهای وارداتی -

 های تولید و به روز کردن آنهای روشور مطالعه بر -

 برداری و انتقال آن به کشورها و تجربیات صنعتی سایر کشورها و امکان بهرهمطالعه پیشرفت -

ها در سال گاهی مؤسسه استاندارد این آزمایشگاههای آزمایشاز این رو با توجه به تناسب کار آنها با فعالیت

ها در تغییر نام مؤسسه وجود این آزمایشگاهگفتنی است  .به مؤسسه استاندارد ضمیمه شده است 2433

است که  حال الزم به ذکر. با این بی تأثیر نبوده استاستاندارد به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

انتقال مؤسسه استاندارد به کرج فعالیت چندانی نداشته و حتی کارشناسانی که پس از ها تا این آزمایشگاه

با  امااند اند به دلیل فقدان برنامه کاری بازدهی مناسبی نداشتهاستخدام شده آنهاجهت فعالیت در  33سال 

ها نیز ن آزمایشگاهشدت گرفتن فعالیت اجرای استاندارد و صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد فعالیت ای

 گیرد.رونق بیشتری می

  

                                                           
دهد لذا این احتمال تا حدودی ماهیت مطالعاتی و تحقیقاتی آنها را به لحاظ صنعتی و کاربردی نشان میهای فوق الذکر مالحظه اهداف آزمایشگاه  -2

های صنعتی( در هنگام تهیه اولین نمودار سازمانی مؤسسه استاندارد پدید های موجود در کرج به دلیل نام خود )آزمایشگاههوجود دارد که آزمایشگا

های بعد دقیقاً به دلیل های یک واحد تحقیقاتی( در زیر گروه معاون فنی باشد و در سالنعتی )بدون مطالعه از ویژگیآورنده نام یا بخش تحقیقات ص

 چنین عدم شناخت مسئولین از ماهیت های علمی و همعدم وجود ساختارهای مناسب یک بخش تحقیقاتی از قبیل تجهیزات، کارشناس و رویه

های موجود در خدمت اجرای استاندارد و صدور پروانه بودن تکلیف آنها در برخورد با این بخش، به تدریج آزمایشگاههای تحقیقاتی و روشن نفعالیت

 اند.کاربرد عالمت استاندارد قرار گرفته
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گردد که مؤسسه استاندارد یادآوری می)کاالهای سنتی کشاورزی( های اولیه در مورد فعالیت آزمایشگاه

چنان در جاده قدیم کرج جنب کارخانه شیر پاستوریزه فعاالنه به هم 2434ها تا پیش از سال این آزمایشگاه

ها و افراد به کرج سال کلیه آزمایشگاهاین داده و تحت سرپرستی فرد دیگری بوده است اما در کار خود ادامه 

رسد که معاون فنی وقت مؤسسه استاندارد )مرحوم حنیفه ساحلی( آن شوند. چنین به نظر میمنتقل می

کرج صرف  ها بدست آمده است بیشترین زمان خود را درچنان که از اطالعات جمع آوری شده و مصاحبه

 2431امور عمرانی و تأسیساتی محوطه کرج نموده است. به هرحال با شروع کار در مکان جدید در سال 

شود. معاون فنی تغییر و آقای دکتر تورج امیرسلیمانی به سمت معاون فنی مؤسسه استاندارد انتخاب می

شبرد امور تحقیقاتی در مؤسسه های یک محقق که سعی در پیدکتر امیر سلیمانی کارشناسی است با ویژگی

شود و در رابطه با عدم پیشرفت تحقیقات صنعتی در استاندارد دارد لیکن پس از دو سال از مؤسسه خارج می

 کند:مؤسسه استاندارد دالیل زیر را بیان می

 های تحقیقاتی و لذا عدم عدم شناخت و درک صحیح مسئولین مؤسسه استاندارد از فعالیت -

 در این رابطه برنامه ریزی

رک وهای مؤسسه استاندارد با مقوله تحقیقات صنعتی که در گزارش دکتر نامناسب آزمایشگاهادغام  -

 نیز به آن اشاره شده است.

 های تحقیقاتیعدم تعامل و ارتباط جدی با مراکز علمی و صنعتی جهت تعریف پروژه -

و روزمره به ویژه در بحث اجرای  عادی هایگرایش و توجه مسئولین مؤسسه استاندارد به فعالیت -

 های تحقیقاتیاستاندارد فلذا دور شدن از ضرورت فعالیت

 برخورد ظاهری، کمی و نمایشی با مقوله تحقیقات توسط مسئولین وقت -

 2432های مؤسسه استاندارد در سال در خصوص فعالیت 2در گزارشی که از خانم مهندس صور اسرافیل

های آن بیشتر تشریح شده است. حتی در این گزارش نیز معاونت فنی و قسمتهای به دست آمده، فعالیت

ناوین برخی از ع مالحظهترکیب و ادغام وظایف تحقیقاتی با امور عادی آزمایشگاهی قابل تشخیص است. 

جالب تحقیقاتی موردنیاز در گزارش مذکور که توسط صنایع مختلف کشور معرفی شده بسیار های پروژه

 توجه است.

  

                                                           
ؤسسه استاندارد به استخدام م 2433خانم مهندس صور اسرافیل از کارشناسان فعال مؤسسه استاندارد با تخصص صنایع نساجی است که در سال   -2

 در آمده است.
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 (8158های بخش معاونت فنی )گزارش فعالیت

 

 سازمان امور فنی و تحقیقات صنعتی -8

 شورای تحقیقات -8-8

 های تحقیقات صنعتی که در کشورهای دیگر به ثمر رسیده و پیشنهاد اجرای آنمطالعه و بررسی و استفاده از نتایج طرح -الف

 جدید از مواد خام و استفاده بیشتر از منابع نیروی طبیعی کشورهای بررسی و اظهارنظر درباره تهیه فرآورده -ب

 های تحقیقات صنعتیاداره ارزشیابی و هماهنگی طرح -1-8

های تحقیقات صنعتی پیشنهاد شده از طرف شورای تحقیقات به منظور ارزیابی بازده اقتصادی و امکان عملی بررسی طرح -الف

 بودن آنها

 هاها و تقسیم کار بین آزمایشگاهعالی تحقیقات صنعتی به منظور تعیین اولویت طرحتهیه گزارش برای شورای  -ب

 هاهای روزانه، هفتگی، ماهانه، نهائی آزمایشگاهجمع آوری و نگهداری گزارش -پ

 ها ازنظر لوازم و موادبررسی احتیاجات آزمایشگاه -ت

 های تحقیقات صنعتیآزمایشگاه -1-8

ها از لحاظ تطبیق نمونه کاالهای تولیدی یا صادراتی با تولیدی و صادراتی و بدست آوردن نتیجه نهائی آزمایشآزمایش کاالهای  -الف

 معیارها و موازین استاندارد کاالها

 راهنمائی صاحبان صنایع ازنظر تهیه کاال برابر استانداردهای تعیین شده -ب

 اده بیشتر از منابع نیروی طبیعی کشورهای جدید از مواد خام و استفتحقیق درباره فرآورده -پ

 لوژیوآزمایشگاه متر -4-8

 گیری براساس واحدهای ملی و بین المللیدرجه بندی و اصالح وسایل اندازه

 های موردنیاز صنایع کشورپروژه

 موضوع طرح شماره طرح
های مجهول از نوع این بررسی باید نکته ه،های مختلف ایران ازنظر کشت مواد غذائی و غیربررسی و شناسائی خاک 8

 خاک هر ناحیه را معلوم نماید و ازنظر کشت محصول موردنظر، کمبود مواد الزم را در نوع خاک تعیین کند.
های صنعتی برای تهیه کودهای شیمیائی الزم از مواد اولیه بررسی کامل روی انواع کودهای موجود و پیدا کردن روش 1

 موجود در ایران
و  ینجات روغن کشخاها از مواد اضافی کارخانجات تولیدی )مثل کارخانجات قند و کاربررسی تهیه مواد غذائی برای دام 1

 غیره( و مواد کم ارزش کشاورزی موجود در ایران:
 ها کمبود نداشته باشد.های الزم برای تغذیه داممینامواد حاصله طرح باید از ویت

مختلف از مواد اولیه موجود در ایران برای مصرف در کارخانجات داروئی و مواد غذائی و کامل های طرز تهیه ویتامین 4
 کردن پروژه صنعتی آن.

 آماده کردن انواع غذاهای بچه از سبزیجات و مواد اولیه داخلی و بسته بندی و استرلیزه کردن آنها. 5
 گیرد:سرچشمه می .P.V.Cبررسی جامع روی مواد صنعتی که از  1

به صاحبان صنایع طوری عرضه نمود که نتیجتاً مصرف این ماده که باید  شود راساخته می .P.V.Cمواد مختلفی که از 
 ایران زیاد شده و از طرف دیگر صنایع مختلف پالستیکی اضافه شود. محصولی است از کارخانجات پتروشیمی

 ایران تهیه بهترین روش برای تبدیل آب شور به آب شیرین در 1
 طرح و بررسی روی مالس باقیمانده از کارخانجات قند ایران: 1

ها این مالس را خریداری نموده و از آن در اثر فرمانتاسیون و محیط مناسب، به مقدار زیاد توضیح این که اخیراً ژاپنی
باقیمانده آن مواد غذائی  گلوتامیک اسید را در مالس مذکور زیاد نموده و سپس این ماده را اکستراکسیون کرده و از

 اند.ها درست کردهها و ماهیبرای دام
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 موضوع طرح شماره طرح

گیری سموم و مواد مزاحم آن و مطابق کردن محصوالت موجود با بررسی کلی روی مشروبات الکلی و غیرالکلی و اندازه 1
 استاندارد و در صورت لزوم رفع مشکل کارخانجات سازنده

 غذای ماهی از مواد اولیه موجود در ایران:تهیه انواع  81
توضیح این که این پروژه برای توسعه صنایع پرورش ماهی در نقاط مختلف ایران بوده و نتیجتاً کمک زیادی به صادرات 

نماید، ضمناً مواد غذائی ماهی بازار بین المللی دارد و صادرات انواع ماهی و خوراک ماهی یکی از منابع ایران می
 دهای کشور خواهد شد. این پروژه تا مرحلة کامل پروژة صنعتی باید ادامه یابد.درآم

 گردد.و غیره مسموم می (Aflatoxin)بررسی کلی روی مواد غذائی که در نتیجه سم آفالتوکسین  88
ها و دیگر مواد متوضیح این که این پروژه برای هر یک از مواد غذائی مثل تخم پنبه، پنیر، گردو، گندم، جو، انواع بادا

در سایر ممالک پیشرفته این پروژه در  های انجام گرفتهغذائی باید صورت گیرد و نتیجة آن اعالم شود. ضمن بررسی
 جلوگیری از مرض سرطان مؤثر است.

اجرای ای جداگانه الزم دارد. مدت ست جدا که بودجها ایگردد که هر یک از مواد غذائی موردنظر پروژهثالثاً متذکر می
ها در حدود یک میلیون و پانصد هزار های الزم برای هر یک از طرحطرح برای هر یک از مواد غذائی شش ماه و هزینه

 شود.ریال پیش بینی می
 های دباغی در ایرانبهبود کیفیت پشم 81

 تهیه لعاب سرامیک و لعاب فلز از مواد اولیه موجود در ایران 81

 لعاب از مواد موجود اولیه در ایرانتهیه و ساخت رنگ  84
 های چینی و ایزوالتورهای الکتریکی از مواد موجود در ایرانساخت مقره 85

 ساخت آجر نسوز و کربور سیلیسیم از مواد اولیه موجود در ایران 81

 های موجود ناخالص در ایرانتهیه کائولن برای ساخت چینی از کائولن 81
 های مصرفی دیگر:های تخم آفتابگردان تهیه مادهپوستهگرفتن روغن از  81

توضیح این که چون به مقدار زیاد پوستة آفتابگردان در ایران موجود است و معموالً در شمال ایران به عنوان سوخت از 
واد مصرفی شود از اینرو شایسته است که این ماده اولیه بی مصرف را از لحاظ صنعتی بررسی کرد و به مآن استفاده می

 تبدیل نمود.
توان روغن خوراکی و بعضی مواد مصرفی طبق بررسی اجمالی که توسط محققین مؤسسه در سال گذشته بررسی شد می

 دیگر را از این پوستة بی ارزش درست کرد.
 تهیة گلوکز و قندهای سادة دیگر از سیب زمینی و شیرة خرما: 81

شود، لذا از هر لحاظ مقرون به گلوکز از خارج برای مصرف صنایع داخلی وارد میچون به مقدار زیاد قندهای ساده مثل 
شود که پروژه تهیه شیرة خرما از صرفه و صالح کشور است که این نوع قندها در ایران ساخته شود. ضمناً متذکر می

یجتاً ثابت شده که شیرة های گذشته پایان یافته است و نتخرمای ارزان قیمت توسط یکی از محققین مؤسسه در سال
شود که از باقیماندة مواد باشد، در این صورت پیش بینی میخرما دارای مقدار زیادی گلوکز و قندهای ساده دیگر می

ها تهیه نمود. ضمناً تهیه گلوکز و قندهای سادة دیگر از سیب توان الکل و مواد غذائی دیگر برای دامصنعتی پروژه می
 ة عمل هیدرولیز صورت گیرد.زمینی باید به وسیل

 :(Asbesto fiber)های صنعتی و صادرات آماده کردن آسبستوی معدنی ایران برای استفاده 11
های مختلف آسبستوی موجود در ایران باید بررسی شود و پس از آن آسبستوهای موجود طبقه بندی و در این پروژه نوع

 سپس فرموله و آماده گردد.
آجری، قرمز رنگ، زرد، سیاه و دیگر شیدهای مختلف آن از سنگ آهن و یا آهن موجود در ایران و  تهیه رنگ قرمز 18

 عرضة پروژه صنعتی:
 های مختلف خواهند داد.توضیح این که اکسیدهای این فلز در درجات مختلف کوره رنگ

اکسید و انواع شیدهای آن و عرضة  تهیه رنگ سفید و رنگ سبز از تبدیل تیتان به تیتانیم دی اکسید و کرم به کرم 11
 پروژه صنعتی با مواد اولیه موجود در ایران.
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 موضوع طرح شماره طرح

 آید:تهیه مواد شیمیائی آلی از قطران ذغال سنگی که در قسمت تقطیر ذغال سنگ ذوب آهن ایران به دست می 11

های صنعتی توان پروژهساخت و با تکمیل هر رنگی میهای مختلف آلی را توان مادة اولیه رنگاز قطران ذغال سنگ می

های مصرفی متعددی را برای کارخانجات رنگ سازی، پتروشیمی، متعددی را عرضه نمود. ضمناً مواد اولیه آلی و حالل

 گریس سازی و دیگر صنایع تولیدی تهیه کرد.

ادامه داد و حداقل برای ساختن هر محصولی  های متعددیتوان برحسب احتیاجات کشور و صادرات سالاین پروژه را می

مدت شش ماه وقت الزم است تا پروژة صنعتی آن کامل گردد و برای هر محصول با عرضه پروژه صنعتی و لیست ماشین 

 شود.ریال هزینه پیش بینی می 8151111آالت در حدود 

ققینی کار نمایند. در حدود دویست و پنجاه اگر مؤسسه سالی دو پروژه از طرح باال را انتخاب نموده و در روی آن مح

 شود.های الزم پیش بینی میهزار تومان برای هزینه

و یا  Poly ure thaneها از مادة پالستیکی پلی یورتین بررسی و تهیة رنگ آمادة سفید و زرد برای خط کشی خیابان 14

 مواد دیگری از این قبیل که دوام آن زیاد باشد.

ترین رنگی است ها دوام بسیار زیادی در مقابل نور، سایش، حرارت و غیره را دارد و مناسباین که این نوع رنگ حتوضی

 ها موردنیاز است.که برای خیابان

 تبدیل سنگ مس به سولفات مس و خالص نمودن آن از سنگ مس موجود ایران: 15

 یران مصرف شود و پروژه تا مرحلة صنعتی باید کامل شود.برای تبدیل این سنگ باید از اسید سولفوریک ساخته شده ا

ترین زیرسازی های ایران از مواد خام اولیة ایرانی و بررسی مناسبترین آسفالت برای خیابانتهیه و فرموله کردن مناسب 11

 آن که باید با یکدیگر تطابق داشته باشد.

 های صنعتی و غیرهروسوبات نشسته شده در جدار دیگجلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی و روش تمیز کردن  11

 های مختلف و تهیه ماسة استاندارد برای ریخته گری از مواد اولیه ایرانی.روش تهیة قالب 11

 های مس از مواد اولیه ایرانی و عرضه پروژه صنعتی روش تهیه انواع مختلف سیم 11

کارخانجات باطری سازی از مواد اولیة ایرانی و بررسی اقتصادی آن و روش تهیه مواد شیمیائی و سرب برای مصرف در  11

 عرضة پروژه صنعتی.

 های مصنوعی و نشان دادن طریقه پلیمراسیون صحیح.برطرف نمودن اشکاالت پلیمراسیون در مورد پلیمر کردن الیاف 18

 پروژة صنعتیروش تهیه کربنات دو سود از نمک طعام و آهک موجود در ایران و عرضة  11

 روش تهیه نیترات دو سود از مواد اولیه موجود در ایران 11

 های دست بافت ایرانی و بهترین روش برای استاندارد کردن آن:روش تهیة شناسنامه برای هر یک از قالی 14

ع بافت و دیگر های سریع برای تعیین نوع رنگ، نوع پشم، تعداد گره، نوع گره، اندازه طولی، اندازه عرضی، نوروش

شماره گذاری مشخصات قالی که در شناسنامه مربوطه ذکر شود و هر قالی توسط ادارة استاندارد به وسیله مهر سربی 

گردد. در واقع سندی باشد برای قالی که صاحب اولیه آن معلوم و دیگر خریداران بعدی آن مشخص گردد. شناسنامة 

 قالی باید به انگلیسی و فارسی تهیه شود.

هائی اتخاذ شود که فوراً جواب صحیح را به آزمایش کننده جواب برای تعیین نوع رنگ و دیگر مشخصات قالی باید روش

های ایرانی در اداره دهد. ضمناً تمام آزمایشات باید تحت کنترل ادارة استانداردها باشد و پرونده هر یک از قالی

 استانداردها بایگانی شود.

 برای مصرف در کارخانجات سرامیک، چینی سازی، کاشی سازی و لوازمات بهداشتی از مواد اولیة ایرانی تهیه مواد اولیه 15

 ها از مواد اولیة ایرانیتهیه گچ بهداشتی و انواع دیگر گچ 11

 روش تهیه زیلوز، تولوئن و تری میتل بنزن از بنزن و عرضة پروژة صنعتی آن 11

 ترین طریق برای ساختن استن و متیل کتیون در ایرانبررسی بهترین روش و ارزان 11
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 موضوع طرح شماره طرح
های الکترونیکی برای آزمایشات محصوالت صنعتی و کشاورزی مدت تهیه هر دستگاه در حدود یک سال تهیة دستگاه 11

 تگاه ساخته شود. توان برای چندین سال ادامه داد اگر چنانچه سالی یک دسگیرد نتیجتاً پروژه را میصورت می
 گردد.ریال می 1111111های الزم در حدود هزینه

 تهیه بسته بندی برای میوه جات خشک و تازه و حبوبات 41
 یا ابریشم مصنوعی از پنبه ایران بهترین روش برای تهیه ویسکوز 48
 ایهای پنبهضد شعله کردن پارچه 41
 های پشمی(ضد بید کردن پشم به طورکلی )قالی و پارچه 41
 های صادراتی ایرانبهترین روش برای بهبود وضع کشمش 44
و مواد شیمیائی ارزان قیمت که با وضع ایران تطابق  Asbest Fiberهای ارزان قیمت از آسبستو تهیه دیوار و بدنة خانه 45

 داشته باشد و عرضة پروژه صنعتی آن:
 های کارگری ارزان قیمت در کشور اسرائیل متداول است.نهتوضیح این که این محصول در حال حاضر در ساخت خا

 مطالعه و پیدا کردن بهترین روش و راهنمائی برای مبارزه با آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران 41
و پشم شیشه و مواد دیگر پالستیکی ساخت  (Poly ester)استر از پلی های ارزان قیمت پالستیکی تهیه خانه 41

 پتروشیمی ایران
ای و دیگر مواد صنعتی از آن ای در ایران برای کشت سیب زمینی شیرین و گرفتن قند و مواد نشاستهپیدا کردن منطقه 41

 و عرضة پروژه صنعتی آن.
 گردد.مختلف آمریکا کشت میشود و بیشتر در مناطق توضیح این که این نوع سیب زمینی در ایران کشت نمی

 از سوختن اجسام آلی سنگین و عرضة پروژة صنعتی آن با مصرف مواد اولیة ایرانی (Carbon black)تهیه کربن سیاه  41
 شود.توضیح این که این ماده به مقدار زیاد در صنایع مختلف مصرف دارد و به عنوان رنگ سیاه نیز مصرف می

 نرده بندی پشم های ایرا 51
 تقسیم بندی پشم در موقع پشم چینی 58
 های ایران ازنظر پرورش گوسفند برای پشمبهبود پشم 51
 های قالیرزی پشمها برای مصرف در رنگپیدا نمودن بهترین رنگ 51
 تکنولوژی بتن.، بتن سبک و (Gasbeton)های هوا، گاز بتن مطالعه در مورد بتن و انواع آن مانند بتن نسوز، بتن با حباب 54
های گرفته شده از رناس برای رنگرزی پشم قالی برای گرفتن عصارة رنگ (Pilot plant)ساختن کارخانه کوچک صنعتی  55

 که پروژة عصاره گیری در آزمایشگاه خاتمه یافته و باید ازنظر صنعتی طرح پیشنهادی پیاده و کامل گردد.
چنین یک شرکت خارجی به نام شرکت د مذاکراتی با دانشگاه آریامهر و همتوضیح این که برای پیاده کردن طرح پیشنها

 تسکو مذاکرات مقدماتی انجام شده است.
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های آزمایشگاهی باشد وضعیت فعالیتمی 2436در گزارش زیر که برگرفته از ماهنامه استاندارد در سال 

 شود.و امور تحقیقاتی مؤسسه استاندارد دیده می

 

 
 

 



 111دوره رشد و توسعه مؤسسه استاندارد/

 
 

 

ای را برای رشد و های صنعتی در کرج زمینهو وجود آزمایشگاههای اولیه به هرحال انتقال آزمایشگاه

هایی که تحت کند. مجموعه آزمایشگاهها و جذب افراد و کارشناسان جدید فراهم میگسترش آزمایشگاه

اختمان، مکانیک، برق و کشاورزی، س های غذایی، نساجی، شیمی،سرپرستی معاون فنی قرار دارد آزمایشگاه

 قرار سیسات و تعمیر و نگهداری نیز تحت نظر معاون فنی چنین بخش تأونیک و معدنی است. همالکتر

 گیرد.می

با این که در نمودار سازمانی مؤسسه استاندارد بخش اندازه شناسی در زیر گروه معاونت فنی قرار دارد 

 2433شود. در واقع طرح ایجاد مرکز اندازه شناسی در سال لیکن فعالیت خاصی در این زمینه انجام نمی

در مؤسسه استاندارد آغاز  2433قرار گرفته و فعالیت عملیاتی آن از سال های ذیربط سازمانمورد توافق 

شوند که در های دهه چهل کارشناسان متفاوتی به مؤسسه استاندارد دعوت میگردد. البته در طول سالمی

ای های تحلیلی مطالب ارزندهندازه شناسی در قالب سخنرانی، گردهمائی آموزشی و یا گزارشرابطه با بحث ا

 نام برد. 2توان از پروفسور فیوگهای شاخص میکنند که از جمله چهرهارائه می

  

                                                           
کند که پیرو آن در سال قابل ذکر است که پروفسور فیوگ پس از بازدید از مؤسسه استاندارد و بررسی شرایط موجود گزارشی را به یونسکو ارائه می -2

گردد. ساختمانی که در سازمان به ساختمان مترولوژی معروف است به درخواست رسمی دولت ایران طرح ایجاد مرکز اندازه شناسی آغاز می 2436

 که جهت تجهیز و راه اندازی مرکز اندازه شناسی ساخته شده است. مرکز اندازه شناسی ضمن نگهداری استانداردهای  Uساختمانی است به شکل 

مرتبط  (BIPM)ها گیری با دفتر بین المللی اوزان و مقیاسی اندازهابی و تطبیق استانداردهااندازه شناسی )اتالون( و انجام خدمات مربوطه جهت ردی

 بوده است.
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 ها در پیشرفت اقتصادیاهمیت استانده

 پیشگفتار

به ایران آمد. بیش از دو ماه در این کشور ماند.  رد فیوگ، که از کارشناسان یونسکو است،ابه خواهش رسمی وزارت اقتصاد، استاد ریچ

های صنعتی ها دیدن نمود. چگونگی استانده کردن و بررسیهای فنی و دانشگاهها، آموزشگاههای متفاوت سفر کرد و از کارخانهبه استان

 ها در آینده عرضه کرد.ن فعالیتدر ایران را به دقت سنجید و گزارشی دربارة گسترش ای

در تاالر سخنرانی کاخ وزارت اقتصاد تشکیل شد و آقای دکتر علینقی عالیخانی  8145ای که روز چهارم اردیبهشت ماه در جلسه

 وزیر اقتصاد آن را افتتاح کردند، استاد فیوگ دربارة اهمیت استانده در پیشرفت اقتصادی سخن راند.

ر همان هنگام به صورت جداگانه چاپ و منتشر گردید. اکنون بار دیگر ازنظر اهمیت موضوع مبادرت به درج سخنرانی استاد فیوگ د

 گردد.آن می

 شرحی کوتاه درباره زندگانی استاد فیوگ پیش از متن، آورده شده است.

 

 دربارة سخنران

های فن شناسی برلین و مقدماتی در میسن، در سازمانشد. پس از گذراندن دورة تحصیالت متولد  8111آقای ریچارد فیوگ در سال 

یکی از اعضاء علمی و مشاور رسمی سازمان  8115دکترا گرفت. تا سال  8111در سدن به مطالعة فیزیک و ریاضیات پرداخت و در سال 

)عملی(  کاربردیسازمان فیزیک شارلوتنبرگ بود. آنگاه، در سازمان فن شناسی دارمستات، به استادی و مدیریت  –فنی برلین  –فیزیکی 

مستات برگزیده شد. چندی بعد نامزد ریاست سازمان دولتی ر، برای مدت یک سال، به ریاست سازمان فن شناسی دا8141رسید. در سال 

 ها( گردید.ها و اندازهفنی در برانشویگ و برلین )شورای فدرال وزن –فیزیکی 

درجة  8151گیری و فیزیک مواد ترکیبی نوشته است. در سال های دقیق اندازه، روشهای بسیاری در مهندسی برقگ کتابوآقای فی

های مهمی های متفاوت سمتافتخاری دکتر مهندسی گرفت. ایشان عضو چند آکادمی علمی در آلمان و کشورهای دیگر است. در سازمان

، عضو کمیسیون ملی آلمان در یونسکو، رئیس (VDI)ی داشته است، برای نمونه، عضو شورای علمی سازمان همبستگی مهندسان آلمان

)سازمان بین المللی الکتروتکنیک( بوده است. در  IECرئیس کمیتة ملی آلمان در  و  های علمی و فنی آلمانانجمنسازمان همبستگی 

به بعد عضو افتخاری سازمان  8111سال ها برگزیده شد. از ها و اندازه، برای مدت چهار سال، به ریاست کمیتة بین المللی وزن8111سال 

 انهمبستگی مهندسان برق آلمان و عضو افتخاری سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی نیز بوده است. سازمان همبستگی مهندس

با اهداء نشان را به او اهداء کرد. در همان سال، سازمان همبستگی مهندسان برق اتریش نیز، « سکة یادبود»آلمان برترین نشان خود 

ها و در زمینة ایجاد همکاری بین المللی در این حوزه قدردانی کرد. آقای ها و اندازهزرین )استفان( به او، از خدمات وی در حوزة وزن

 های مؤثری برداشته است.های علمی و فنی جهان به یکدیگر گامگ در راه نزدیک ساختن سازمانوفی
 

___________________________________ 
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 معاون توسعه و ترویج استاندارد -1-1-1

توسعه و ترویج دارای  تشود معاونمالحظه می 2433که در نمودار مؤسسه استاندارد در سال آن چنان

سه اداره اوزان و مقیاس، انگ فلزات گرانبها، آموزش و توسعه و ترویج در زیر گروه خود است. الزم به توضیح 

مؤسسه استاندارد با توجه به گسترش  2433است که تا پیش از تصویب اساسنامه مؤسسه استاندارد در سال 

شده است و شورای عالی استاندارد با سه معاون اداره می با تصویب 34و  31های های خود در سالفعالیت

شکل  2433تعریف پست جدید معاون توسعه و ترویج در واقع پس از تصویب اساسنامه مؤسسه در سال 

که قبالً در حوزه معاونت استاندارد سازی قرار داشته است  آنگیرد و ادارات تابع رسمی و قانونی به خود می

 شود.د منتقل میبه این معاونت جدی
 

 اداره اوزان و مقیاس -1-1-1-8

با تصویب قانون اوزان و مقیاس  2433حرکت قانونی و اجرایی در خصوص کنترل اوزان و مقیاس در سال 

های رسمی کشور شود. در این قانون در کنار تعیین اوزان و مقیاستوسط مجلس شورای ملی آغاز می

رت فوائد عامه به نمایندگی از دولت مسئول اجرای قانون و بازرسی، ( وزاSIبراساس اصول متری )دستگاه 

شود. از اینرو فعالیت های جدید و جلوگیری از اوزان تقلبی میکارگیری اوزان و مقیاسرسیدگی، ساخت و به

 .گیردخانه مربوطه شکل میگیری در داد و ستدهای عمومی در قالب یک اداره در وزارتکنترل وسایل اندازه

آموزگار وزیر بازرگانی وقت این اداره به دلیل تشابه نوع کار و وظیفه  دکتربه دستور  2433تا این که در سال 

 آید.و به عنوان یکی از ادارات تابعه آن در می شدهآن به مؤسسه استاندارد منتقل 

با اداره استاندارد به سادگی قابل مالحظه است که این اداره و فعالیت آن از قدمت بیشتری در مقایسه 

افزاید فعالیتی که برخوردار است لذا افزودن این اداره نسبتاً قدیمی بار اجرایی فعالیت مؤسسه استاندارد را می

 توانسته در سازمان دیگری انجام شود. براساس ارزیابی برخی از کارشناسان اعزامی یونیدو به ایران می

راجعه و سرکشی به کسبه و اصناف مختلف جهت کنترل وسایل هرحال شیوه کار کارکنان این اداره مبه

گیری ساده و معمولی بوده است که در این رابطه وسایلی مانند وزنه، پیمانه، متر یا نیم متر فلزی اندازه

)استانداردهای کار( اهدایی از سوی اصل چهار را در خودرویی به همراه برده و تجهیزات و وسایل تحت 

گیری یک کردند. دوره بازرسی وسایل اندازهنها کنترل و نهایتاً آنها را پلمپ یا انگ گذاری میبازرسی را با آ

 سال بوده است.

اداره اوزان و مقیاس که از ماهنامه استاندارد استخراج شده  2436گزارش اقدامات صورت گرفته در سال 

 دهد.وضعیت فعالیت این اداره را نمایش می
هزار وزنه  1 –هزار دستگاه ترازو  11های مؤسسه استاندارد طی شش ماهه اول امسال اداره اوزان و مقیاس –ها اوزان و مقیاس»... 
 هزار وزنه باسکول را مورد آزمایش اولیه قرار داده و به عالوه  5 –هزار باسکول  1 –دستگاه قپان  848 –هزار وزنه چدنی  88 –برنجی 

 –هزار وزنه باسکول  5 –قپان باسکول  148 –قپان دستی  111 –هزار وزنه چدنی  11 –وزنه برنجی  هزار 811 – هزار دستگاه ترازو 18
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هزار پیمانه را مورد آزمایش قرار داده است. در مدت مزبور نزدیک به ده هزار وسیله سنجش غیرقانونی توقیف شده  4هزار نیم متر و  1 
-های اداره مزبور همهای صالحه ارسال شده است. طی شش ماه دوم سال نیز فعالیتهزار پرونده تخلف تشکیل و به دادگاه 5و حدود 

 ...«چنان ادامه یافت 

و حجم باالی کاری گستردگی  علیرغمکه اظهار شده است چنین  2433در گزارش دکتر ورمان در سال 
های خود به نحو مسئولیتتجهیزات فنی و لوازم کافی جهت انجام این اداره فاقد این حوزه در سطح کشور، 

 بوده است.مؤثر 
 

 اداره انگ فلزات گرانبها -1-1-1-1

وظیفه نظارت در تعیین عیار  2441قانون راجع به تأسیس مؤسسه استاندارد در سال  3براساس بند 
مصنوعات فلزات گرانبها و عالمت گذاری آنها به مؤسسه استاندارد محول شده است و آئین نامه اجرای این 

به وزارت بازرگانی ابالغ شد. لیکن افتتاح اداره انگ  14/23/2433ده نیز از سوی هیئت وزیران در تاریخ ما
انجام خدمات مربوطه در همین  برای آنو آمادگی شد در تهران انجام  2433ماه د نفلزات گرانبها در اسف

 از اینروات فلزی گرانبها رسید. سال از طریق جراید به اطالع سازندگان، خریداران و صادر کنندگان مصنوع
 2433پس از کارآموزی در سال  وتعداد بیست نفر دیپلمه برای خدمت در این اداره استخدام  2433در سال 

 به پایان رسید. 2433در سال  ی این ادارههاتجهیز و نصب لوازم و دستگاه .وارد فعالیت عملی شدند
آمده است که اداره انگ فلزات گرانبها به نحو مطلوبی  این چنین 2433در گزارش دکتر ورمان در سال 

جهت انجام وظایف محوله تجهیز شده است لیکن به دلیل عدم وجود تجهیزات اندازه شناسی جهت کالیبره 
چنین قرار گرفتن این اداره را در زیر کردن وسایل مربوطه صحت و دقت آن ممکن است دچار خطا گردد. هم

کند که با توجه به ماهیت انجام آزمون و ترویج مورد نقد قرار داده و پیشنهاد میگروه معاونت توسعه و 
 وظایف فنی آن، این اداره به زیر گروه معاونت فنی منتقل شود.

در رابطه با شیوه انگ گذاری فلزات گرانبها فعالیت دو کشور فرانسه و انگلستان جهت فراگیری این فرآیند 
شود. الزم به گیرد و نهایتاً الگوی کشور فرانسه انتخاب میرد مطالعه قرار میو انتقال تجربیات مربوط مو

شده اما در فرانسه توضیح است که در انگلستان فرآیند انگ فلزات توسط اصناف مربوطه مدیریت و اجرا می
 این فعالت تحت کنترل و مدیریت دولت بوده است.

توان به آقای دکتر نجم آبادی، گیرند میقرار می از جمله کارشناسانی که در این مورد تحت آموزش
دهی فعالیت سزایی در سامان مهندس کیامنش سهم بهمهندس تقی زاده و مهندس کیامنش اشاره کرد که 

بخشی از مذاکرات چهل و پنجمین شورای عالی انگ فلزات گرانبها و عملکرد اداره مربوطه داشته است. 
چنین نمونه عالئم قدیمی انگ هم دهد.انجام شده در این زمینه را نشان می ای از اقداماتاستاندارد گوشه

 نشان داده شده است.در ادامه فلزات گرانبها نیز 
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 عالئم مربوط به انگ فلزات گرانبها:

 

 11مصنوعات طال با عیار 

 

 

 

 

 21مصنوعات طال با عیار 

 

 

 

 13مصنوعات نقره با عیار 

 

 

 

 13عیار مصنوعات نقره با 
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بخشی از مذاکرات چهل و پنجمین شورای عالی استاندارد در مورد انگ 

 فلزات گرانبها:
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 2اداره آموزش و ترویج  -1-1-1-1

زمینه استانداردها و  بیشترین فعالیت اداره آموزش و ترویج بر آموزش صادر کنندگان و تولید کنندگان در

های آموزشی و ترویجی متفاوتی در سوابق مؤسسه استاندارد وجود دارد اجرای آنها متمرکز بوده است. برنامه

های گوناگون در قالب سخنرانی، گردهمایی یا حضور در مراکز تولید و نگهداری محصوالت که به شکل

د کنندگان و صادر کنندگان انجام شده است اما یکی از کشاورزی بویژه با ارائه راهکار و راهنمایی به تولی

است. در این رابطه مدارک بوده های آموزشی که به طور منظم انجام شده آموزش مروجان کشاورزی برنامه

ای را بین مؤسسه استاندارد و سازمان ریزی شدهها وجود دارد که ارتباط برنامهمتفاوتی از ارائه این برنامه

های آموزش بر استاندارد محصوالت دهد. گفتنی است موضوعات و سرفصلزی نشان میترویج کشاور

هایی از مکاتبات بین مؤسسه استاندارد و سازمان ترویج کشاورزی و چگونگی اجرای آنها تمرکز دارد. نمونه

 کشاورزی در ادامه ارائه شده است.

 

 

  

                                                           
های تعریف شده در ساختار مؤسسه از های زیر گروه آن در مقایسه با سایر معاونترسد معاونت توسعه و ترویج با توجه به ادارات و فعالیتبه نظر می  -2

ها وجود داشته و حتی توصیه بویژه این که امکان انتقال ادارات زیرمجموعه آن به سایر معاونت چهارچوب و ارتباط قوی و منسجمی برخوردار نیست

 شده است. در این رابطه احتمال عالقه به وسعت دادن ساختار مؤسسه از سوی مسئولین امر را نباید از نظر دور داشت.
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های های ارائه شده مؤسسه استاندارد در سالمالحظه برنامههای اداره آموزش و ترویج در رابطه با برنامه
در امور آموزش و ترویج که در ماهنامه استاندارد به آنها اشاره شده جالب توجه است. به سادگی  34و  36

داردها و اجرای آنها هایی مانند آموزش استانشود که اساساً مقوله توسعه و ترویج در قالب فعالیتمشاهده می
 برای کشاورزان و صادر کنندگان محصوالت کشاورزی، اوزان و مقیاس و انگ فلزات گرانبها دیده شده است.

 

امور ترویج
2

 

 باشد و به  همین جهت مؤسسه در مورد فعالیت ترویجی حساسیت ترین ارکان توسعه استانداردها میامور ترویج یکی از مهم
 توان تذکر داد:دهد. در مورد عملیات ترویجی سال جاری نکات زیر را میاز خود نشان می فوق العاده

دهکده باسیل ایکال مشاهده شد و دولت آمریکا رسماً اعالم داشت از ورود پسته به  111در سال جاری در باغات پسته کرمان در  -8
میلیون ریال ارز صادرات پسته به آمریکا از بین  111ساالنه به طور قطع کشو رمزبور خودداری خواهد کرد مفهوم این اخطار این بوده که 

برود و اثرات نامطلوب این امر در زندگی کشاورزان و باغداران پسته الزم به تشریح نیست مؤسسه استاندارد با سرعت و قاطعیت هرچه 
آزمایشگاه  ی بهداشتی ایجاد شد و در کرمان و رفسنجان هادهکده کارگاه 1111تمامتر تالش پیگیری علیه باسیل مزبور آغاز کرد. در 

از معاون وابسته  41بخش بود که مؤسسه موفق شد در نیمه دوم مهرماه مجهز برای این منظور تأسیس گردید. نتیجه کار به قدری رضایت
ستاهای اطراف بازدید به عمل آورند و کشاورزی ایاالت متحده دعوت نماید تا از باغات و مراکز تهیه پسته در کرمان و رفسنجان و رو

 ایشان تصدیق کرد که خطر مرتفع شده و صدور مجدد پسته به آمریکا بالمانع است.
کند فوائد های مختلف سعی میدر زمینه امور ترویج باید افزود مؤسسه از طریق انتشار نشریات، تهیه فیلم و اسالید و سخنرانی -1

صادر کنندگان و عامه تشریح نماید و حدود یکصد نفر برای راهنمائی باغداران انگور به  –کنندگان استاندارد را برای کلیه تولید 
 آذربایجانشرقی و غربی، همدان، قزوین، مالیر، قوچان و مشهد خواهند رفت.

 

 بها و نقرهامضاء قرارداد استفاده از امتیاز مهر استاندارد بین مقامات مؤسسه و تولید کنندگان عمده مصنوعات گران

کند باید توضیح داده شود. ظرف چهار ماه اول سال جاری امور در مورد انگ فلزات گرانبها که زیرنظر قسمت ترویج فعالیت می -1

ساختمانی اداره مزبور در دست اجرا بود و سپس نصب لوازم و وسائل آن شروع شد و اکنون حدود یک ماه است که اداره مزبور رسماً به 

گرم انگ گذاری شده است. ظرف شش ماه آینده اداره مزبور  5/811144قطعه طال و نقره به وزن  8881طی این مدت  اشتغال دارد،کار 

رسد حداقل دو برابر مقدار شش ماهه اول سال جاری باشد سعی خواهد کرد برای های معمول خود که به نظر میعالوه بر انجام فعالیت

                                                           
 ماهنامه استاندارد -2
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آذربایجان غربی و خراسان که ازنظر تهیه محصوالت طال و نقره  –آذربایجان شرقی  –فارس  –های اصفهان هائی در مراکز استانشعبه

نفر از  85های خود را در تهران توسعه دهد. تا آخر سال جاری حدود اهمیت بسیار دارند مطالعات الزم را به عمل آورد و ضمناً فعالیت

ه کار بردن مهر استاندارد را برای انگ گذاری فلزات گرانبهای خود به دست خواهندآورد و بدیهی تولید کنندگان عمده طال و نقره امتیاز ب

 های آنها مورد مراقبت مداوم مؤسسه استاندارد قرار خواهد گرفت.است در این مورد نیز فرآورده

هزار  1 –هزار دستگاه ترازو  11امسال  شش ماهه اول سال یهای مؤسسه استاندارد طاداره اوزان و مقیاس –ها مقیاسو اوزان  -4

و  به قرار داده  اولیه  هزار وزنه باسکول را مورد آزمایش 5 -هزار باسکول  1 –دستگاه قپان  848 –هزار وزنه چدنی  88 –وزنه برنجی 

هزار وزنه  5 –قپان باسکول  148 –قپان دستی  111 –هزار وزنه چدنی  11 –هزار وزنه برنجی  811 –هزار دستگاه ترازو  18عالوه 

هزار پیمانه را مورد آزمایش قرار داده است. در مدت مزبور نزدیک به ده هزار وسیله سنجش غیرقانونی  4هزار نیم متر و  1 –باسکول 

های مزبور الیتهای صالحه ارسال شده است. طی شش ماه دوم سال نیز فعتخلف تشکیل و به دادگاه ههزار پروند 5توقیف شده و حدود 

 چنان ادامه خواهد یافت.هم

 

 امور اداری

در قسمت اداری سعی مؤسسه همواره بر این بوده است که از توسعه بدون دلیل کادر اداری خودداری نماید. البته ذکر این نکته 

ری خود را تجهیز نماید تا بتواند برداری طبعاً باید قسمت اداهای مؤسسه و قسمت بهرهضروری است که با توسعه قابل مالحظه فعالیت

 های مؤسسه نتایج الزم به دست آید.برداری مؤسسه قرار دهد تا جمعاً از فعالیتخدمات الزم را در اختیار کادر بهره

طی سال جاری مؤسسه موفق شده است سازمان خود را براساس طرحی که به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده 

های الزم ترتیبی داده شده است از طریق مراقبت دائم و صدور بخشنامهیل کند. اصالح دستگاه اداری مورد توجه خاص بوده و تکماست 

 تر و بهتر به عمل آید.برداری صحیحکه از کار کارمندان بهره

 

 شهرستانها

 د:نباشهای زیر میفعالیت دار انجامدهد، ادارات مزبور عهدهها مختصراً توضیح میدر مورد ادارات شهرستان

 برداری از کاالهای صادراتینمونه -8

 انجام آزمایشات الزم به منظور تعیین مشخصات کاالهای صادراتی -1

 صدور گواهینامه انطباق کاالهای صادراتی با مشخصات استاندارد -1

 ود در حوزه فعالیت هر ادارههای موجها از طریق بازرسی مداوم کلیه اوزان و مقیاساصالح اوزان و مقیاس -4

های ترویجی به منظور اجتناب از تفصیل مقال از ذکر گزارش راهنمائی تولید کنندگان به تهیه کاالهای مرغوب و انجام فعالیت -5

ان به های تعیین شده برای هر اداره تا حد امکدهد فعالیتشود و اجماالً تذکر میها خودداری میعملکرد یک یک ادارات شهرستان

رود که در آینده با توسعه کادر موردنیاز ادارات مزبور بتوان وظائف آنها را توسعه داد. الزم است مرحله اجرا درآمده است و انتظار می

ن باشد. ضمناً ادارات اوزایادآوری نماید در حال حاضر مؤسسه استاندارد در تهران دارای یک اداره مرکزی و یک اداره استاندارد مرکز می

 های تحقیقاتی که در کرج قرار دارد.کنند. به عالوه آزمایشگاهها و انگ فلزات نیز زیرنظر اداره مرکزی انجام وظیفه میو مقیاس

مؤسسه استاندارد در مشهد، شیروان، سبزوار، کاشمر، شاهرود، قوچان، کرمان، زاهدان، بندرعباس، یزد، شیراز، بوشهر، خرمشهر، 

مالیر، خسروی، کرمانشاه، بندر پهلوی، میاندوآب، مراغه، رضائیه، شاهپور، تبریز،  ، قزوین، همدان، تویسرکان، بندر شاهپور، اصفهان

های آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی، کرمانشاه، مرند، جلفا، خوی شعبه دارد که این شعبات ازنظر اداری و مالی زیرنظر ادارات مرکز استان

 کنند.ان، اصفهان، سیستان و بلوچستان و فرمانداری کل همدان انجام وظیفه میخوزستان، فارس، کرمان، خراس

 

 41های مؤسسه در سال برنامه فعالیت

توان درباره برنامه سال تاحد امکان و ضرورت توسعه دهد. احتماالً می 41های خود را در سال مؤسسه استاندارد درنظر دارد فعالیت

 یادآور شد:آینده مؤسسه این نکات را 
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 امور استاندارد –اول 

 استاندارد تهیه خواهد شد. 151طی سال آینده تعداد  -8

 افزایش خواهد یافت. 11111های صادراتی تا تعداد گواهینامه -1

 51جمعاً  41مؤسسه جدید اجازه استفاده از مهر استاندارد واگذار شود )باین ترتیب تا آخر سال  11شود به پیش بینی می -1

 ؤسسه از مهر استاندارد استفاده خواهند نمود(.م

باشد مشارکت خواهد کمیته فنی استاندارد بین المللی که ایران در آنها عضو فعال می 11ظرف سال آینده نمایندگان مؤسسه در  -4

 کرد و در هر کمیته بین دو یا سه نفر از طرف مؤسسه شرکت خواهند نمود.

 د شد.هجدید به منظور باال بردن کیفیت محصول آنها دنبال خواکارخانه  11نظارت بر تولید  -5

قلم افزایش خواهد  811قلم که تا آخر سال جاری به مرحله اجر گذارده شد به  41رعایت استاندارد برای کاالهای صادراتی از  -1

 یافت.

 

 امور تحقیقاتی –دوم 

 بود: برنامه امور تحقیقاتی مؤسسه در سال آینده به شرح زیر خواهد

 انجام آزمایشات روزمره درباره تعیین شرایط کاال و انطباق آن با مشخصات استاندارد. -8

 ای از استانداردهای در دست تهیه که به عملیات آزمایشگاهی نیاز دارد.انجام آزمایشات الزم به منظور تعیین مشخصات پاره -1

 ج، مواد دباغی معدنی و گیاهی.بر، سرنهای رنگهای گرافیت، خاکادامه تحقیقات طرح -1

 های الکترونیکی.المپ انجام عملیات تحقیقاتی برای ساختن -4

 انجام عملیات تحقیقاتی روی درهای عمارات ازنظر تعیین درجه انتقال حرارت و صوت. -5

 تکمیل آزمایش انواع شیشه. -1

 یه مشخصات آنها.انجام مطالعات ریخته گری و ساختن ابزار ریخته گری با تعیین کل -1

 ها و استخراج مواد داروئی از گیاهان.انجام مطالعات و تحقیقات به منظور نگهداری میوه -1

 مطالعه روی مواد اولیه مصنوعی. -1

 های رنگرزی روستائی.مطالعه درباره ساختن دستگاه -81

)این برنامه اختصاص به کارهای تحقیقاتی کارخانه ها برای باال بردن کیفیت محصول آنها های متخصص به کارخانهاعزام گروه -88

داردیزاسیون برای باال بردن کیفیت به طوری که منطبق با شرایط استاندارد نایست که از طرف قسمت استاخواهد داشت و غیر از برنامه

 گیرد(.باشد صورت می

 

 امور ترویج –سوم 

د تا کارشناسان و مروجین با آمادگی وشمیبه مرحله اجرا گذاشته طی سال آینده برنامه آموزش خاص از طرف قسمت ترویج  -8

 بیشتری وظایف خود را انجام دهند و کادر فنی الزم تربیت شود.

های اصفهان، فارس، آذربایجانشرقی، آذربجانغربی و خراسان در قسمت انگ فلزات گرانبها، شعبات اداره مزبور در مرکز استان -1

 تأسیس خواهد شد و وسائل اداره انگ فلزات در مرکز نیز تکمیل خواهد گردید و طبعاً موفق خواهد شد وظایف محوله را در حجم 

 باشد.ها در این قسمت بیش از چهار برابر سال جاری شود حجم فعالیتتر انجام دهد، پیش بینی میوسیع

های خود را در سرتاسر کشور دنبال خواهد کرد و براساس احتیاج آن را چنان فعالیتها اداره مزبور همدر قسمت اوزان و مقیاس -1

 های بسیاری برای این منظور تأسیس خواهد شد.توسعه خواهد داد، ضمناً آزمایشگاه

 خواهد شد.برنامه ترویجی برای خشکبار در سال آینده نیز دنبال  -4
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چه وضعی نظیر وضع پسته برای هر یک از محصوالت کشاورزی که در برنامه امور ترویج خود را آماده خواهند کرد تا چنان -5

های سال آینده امور استاندارد قرار دارد پیش آید بتواند به موقع اقدام نماید و نیز تعمیم سیستم متریک در صنایع جدید از جمله برنامه

 اهد بود.ترویج خو

 

 امور اداری –چهارم 

چنان سعی بر این خواهد بود که با حداقل پرسنل الزم امور مؤسسه اداره شود و از توسعه بدون دلیل آن در قسمت امور اداری هم -8

 خودداری شود.

 ینی شده است.های بهداشتی و نیز خواربار پیش ببه منظور تأمین رفاه کارکنان مؤسسه در سال آینده برای آنها کمک -1

 

 هاامور شهرستان –پنجم 

شود ها در بهبود کیفیت محصول و نوع کاالهای صادراتی بیشتر آشکار میاز آنجا که روز به روز نقش ادارات استاندارد شهرستان -8

همین جهت برای هر  برداری توسعه یابد و بههای واقعی در قسمت بهرهها براساس نیازمندیسعی این خواهد بود که ادارات شهرستان

 ها یک نفر مهندس و دو نفر تکنسین جدید درنظر گرفته شده است.یک از ادارات شهرستان

ها طی سال آینده نیز در مورد راهنمائی تولید کنندگان، نمونه برداری از کاالهای صادراتی و انجام آزمایشات ادارات شهرستان -1

ها وظایف محوله را در سطحی که از مرکز برای آنها ات استاندارد و کنترل اوزان و مقیاسهای انطباق با مشخصالزم و صدور گواهینامه

 های واقعی دنبال خواهد کرد.درنظر گرفته خواهد شد و براساس نیازمندی

ندارد به چاپ برگ بروشور اوراق چاپی اداری، بولتن و مجله ماهانه استا 111/111ضمناً در قسمت روابط عمومی و انتشارات متجاوز از 

های استان و شهرستان را تهیه خواهد نمود و به تصویب ها طرح تشکیالت و سازمانچنان اداره مطالعات و برنامهخواهد رسید، هم

ای و نوشتن بودجه سال سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید. در مورد اجرای بودجه و نگهداری دفاتر اعتبارات بودجه

 های عمرانی که باید به تصویب هیأت سازمان برنامه برسد. تنظیم برنامه سمینارها و ر براساس استانی، تهیه طرحکشو 8141

های اقتصادی و چنان تهیه گزارشها ارجاع شود و همهای داخلی و خارجی و نوشتن متن گزارشاتی که باید به این کنفرانسکنفرانس

 خواهند نمود. آماری از پیشرفت حد استاندارد اقدام
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شود معاونت اداری و مالی است چهارمین معاونتی که در نمودار سازمانی مؤسسه استاندارد مالحظه می
دار مسئولیت آن بوده و شامل اداراتی که مرحوم عبدالحسین گیتی در زمان ریاست مهندس شایگان عهده

های این حوزه در دامنه آنجا که بررسی فعالیتاست. از بوده مانند حسابداری، کارپردازی، حقوقی و نظایر آن 
 این تحقیق قرار ندارد لذا به آن پرداخته نشده است. 

ها و سه اداره دیگر روابط عمومی، هماهنگی استان 2433با مالحظه مجدد نمودار مؤسسه در سال 
 رسد که نداشته و به نظر میها قرار زیر گروه هیچ کدام از معاونتدر شوند که ها مشاهده میبرنامهو مطالعات 

های آن قبالً . در مورد اداره روابط عمومی و فعالیتاندبودهطور مستقیم با مدیرعامل مؤسسه در ارتباط به
 در شرح وظایف این اداره ها گفتنی است اداره هماهنگی استان رابطه بادر  .توضیح داده شده است

 های زیر تعریف شده است:فعالیت
 لیه اطالعات و تجربیات عملی تولید کنندگان و صادر کنندگان محلیجمع آوری ک -

و تهیه میانگین برتری تولید و ارائه نتیجه  هامحصوالت در استان اطالعات کمی تولیدجمع آوری  -
 تحقیق بلحاظ استفاده در تجدیدنظرهای استانداردهای ملی

 واحد تهیه دستورالعمل اجراییهای مشابه به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات و انتخاب روش -

بررسی گزارشات واحدهای استانی و شهرستانی به منظور تعیین موارد اختالف عوامل مؤثر در تعیین  -
 درجه کاال 

ه گونه سوابق و مدارکی در خصوص چگونگی فعالیت این اداره یا مقام مسئول آن بهیچ قابل ذکر است که
 دست نیامده است.

 نظر ها دارد. چنین بههماهنگی استان ها نیز در ابتدا وضعیتی شبیه به ادارهبرنامهاداره مطالعات و 
لزوم وجود این ادارات حداقل به لحاظ تئوری  2433رسد که در تعریف نمودار مؤسسه استاندارد در سال می

د را پیدا کرده و مرور جایگاه خوبعد این ادارات به های مطرح بوده است و در ادامه فعالیت مؤسسه در سال
 شوند.فعال می

شایان ذکر است که این اداره در اواخر دهه چهل با ریاست مهندس ها در مورد اداره مطالعات و برنامه
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:است که از جمله میو انجام داده وزیری وظایف شاخصی را به عهده داشته 

 بودجه نویسی سالیانه -

های کلی به سایر واحدها و راهنمائی و ابالغ برنامه عمرانیتشکیالتی و  هاینامهو بر هاتدوین طرح -
 آنها

های تعریف شده از قبیل مرکز فراهم کردن شرایط اجرایی طرحجهت هماهنگی  و مطالعه، پیگیری -
 اسناد فنی، مرکز اندازه شناسی

 ارتقاء کمی و کیفی آنهاوری ادارات و یابی بهرهو ارزمستمر اهداف و وظایف مؤسسه مطالعه  -

و تحلیل اثرات آن در بازارهای داخلی و  های اقتصادی و آماری از توسعه استاندارد سازیتهیه گزارش -
 خارجی
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ر حسین علیزاده است. دکتر حسین شود دکتسومین فردی که به ریاست مؤسسه استاندارد انتخاب می

 در تهران و فارغ التحصیل رشته داروسازی از دانشگاه تهران است. 2422علیزاده متولد سال 

دهد برای بخش مواد در سازمان برنامه وقت انجام می 43ای که در اواخر دهه دکتر علیزاده طی مصاحبه

وزش و کارآموزی دو سال به دانشگاه کالیفرنیا در غذایی این سازمان استخدام و از طرف اصل چهار برای آم

های های مختلف کنسروسازی و خشکبار دورهشود و در آنجا در کارخانهرشته تکنولوژی غذائی اعزام می

کند. وی در بازگشت به ایران ابتدا در کارخانه خشکبار مراغه مشغول به کار و تئوری و عملی را سپری می

شود. گفتنی است که محصوالت این شرکت کت کشمش تاکستان منصوب میسپس به سمت مدیرعامل شر

رسد طی بازدیدی که دکتر عالیخانی وزیر شده است. به نظر میبا داشتن کیفیت باال به کشور ژاپن صادر می

 اند وزیر اقتصاد با دکتر علیزاده و خدمات او آشناوقت اقتصاد به همراه یک هیئت ژاپنی از این شرکت داشته

 توان گفت دکتر علیزاده به عنوان کند. بی تردید میو او را برای همکاری به مؤسسه استاندارد دعوت می

 در سمت معاون استاندارد سازی در مؤسسه فعالیت  2431ترین معاون مهندس شایگان تا سال شاخص

 کند و در اداره کردن مؤسسه نقش بسیار مؤثری دارد.می

آقای هوشنگ انصاری در سمت وزیر اقتصاد و جایگزینی او به جای دکتر با انتصاب  2431در سال 

که در مؤسسه استاندارد نیز دکتر شوند چنانهای حوزه وزارت نیز مشمول تغییرات میعالیخانی زیر مجموعه

 گردد.می 2علیزاده با حمایت وزیر جدید جایگزین مهندس شایگان

به عنوان معاون مهندس شایگان در سمت معاون استاندارد سازی ها که اشاره شد دکتر علیزاده مدتچنان

شده است. از اینرو با شناخت کامل مؤسسه فعالیت داشته و یکی از معاونین قوی در این حوزه محسوب می

 کند.های مؤسسه را در وظایف تعریف شده ارتقاء داده و تقویت میاستاندارد، فعالیت

علیزاده به ویژه در برخورد با سطوح مختلف کارکنان مؤسسه در مقایسه  نوع ارتباط و روابط عمومی دکتر

های با مهندس شایگان گرایش بیشتری به حفظ مقررات و رعایت سلسله مراتب اداری دارد امّا از ویژگی

، دکتر علیزاده که حتی منتقدین او نیز به آن اذغان دارند مقاومت در برابر توصیه افراد، پیگیری مستمر امور

که همین های مؤسسه استاندارد است. چنانگیری، قدرشناسی و دقت در انجام وظایف کلیه بخشسخت

 1 آورد.صفات وجهه و اعتبار خاصی برای مؤسسه چه در حوزه داخلی و حتی حوزه خارجی به ارمغان می

مؤسسه استاندارد انتخاب هیئت مدیره از درون  ریاستاز اقدامات جالب توجه دکتر علیزاده در سمت 

 سازمان است به نحوی که اعضاء هیئت مدیره از کارشناسان با سابقه و فعال مؤسسه استاندارد انتخاب 
                                                           

گیری نموده و پس از مؤسسه استاندارد به سمت مدیرعامل کشتیرانی آریا لبانه از سمت خود کنارهمهندس شایگان با تغییر وزیر اقتصاد داوط -2

  شود.)کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران( منصوب می

ندارد بهره برده های خود در مؤسسه استارسد دکتر علیزاده از ارتباطات قوی سیاسی برخوردار بوده و از آنها در مدیریت و انجام برنامهبه نظر می -1

 شود.است. دکتر علیزاده پس از ریاست مؤسسه استاندارد به سمت رئیس مرکز توسعه صادرات و سپس معاون وزیر بازرگانی وقت منصوب می
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یابد دکتر رفیع حریری شوند و تنها فردی که از بیرون سازمان به ترکیب هیئت مدیره مؤسسه راه میمی

 گردد.رسلیمانی از مؤسسه جایگزین وی میاست که با خروج دکتر تورج امی

شود که افراد با با نگاهی مجدد به ترکیب هیئت مدیره قبلی در زمان ریاست مهندس شایگان مالحظه می

اند و مسلماً ل شدهها به مؤسسه استاندارد منتقها و ارتباطات مختلف از سایر ادارات و سازمانتوانائی

رسد که نظر میای با مشکل مواجه بوده است و بهمدیریت مجموعه تا اندازهی بین افراد و ئسوهماهنگی و هم

در این شرایط مهندس شایگان بویژه با همکاری دکتر علیزاده وظیفه هماهنگی و مدیریت مجموعه را بیشتر 

مؤسسه اند. اما در زمان ریاست دکتر علیزاده هیئت مدیره از کارشناسان با سابقه از سایرین به عهده داشته

های سازمان با رود که فعالیتانتظار می 2طبیعی است که با چنین ترکیبی از افراد با سابقهاند. انتخاب شده

نظم و دقت بیشتری انجام شود. گزارش دکتر علیزاده در شصت و نهمین جلسه شورای عالی استاندارد که در 

دهد و حاوی اطالعات و اقدامات بسیار مهم نشان می 2433ادامه ارائه شده است وضعیت مؤسسه را در سال 

 و جالبی است.

  

                                                           
استاندارد  افراد منتخب برای هیئت مدیره، مهندس تقی زاده، مهندس صابرشیخ و مهندس وزیری از کارشناسان فعال، با سابقه و با تجربه مؤسسه -2

 اند.ها در مؤسسه فعالیت داشتههای مدیر انگ فلزات گرانبها، مدیر تدوین و مدیر مطالعات و طرحهستند که هر کدام به ترتیب در سمت
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 ماهنامه استاندارد -2
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 استاندارد:گزارش دکتر علیزاده در شصت و نهمین جلسه شورای عالی 
گیری در زمینه تهیه و اجرای استانداردها و سایر امور مربوطه انجام داده است که مؤسسه استاندارد فعالیت چشم 8151در سال 

 رسد:رئوس فعالیت به طور خالصه به استحضار می

 تدوین استانداردها: –اول 

کمیسیون مرکب از کارشناسان و متخصصین تشکیل شده جلسه  1418به منظور تدوین استانداردها در سال مورد گزارش تعداد 

بروشور شده  158بروشور استاندارد تهیه گردیده و جمع کل استانداردهای تهیه شده در مؤسسه استاندارد  811است که در نتیجه تعداد 

 است.

 

 اجرای استانداردها: –دوم 

شود. در مورد اول در سال گذشته صورت تشویقی و اجباری انجام میکه آقایان استحضار دارند اجرای استانداردها به دو به طوری

کارخانه موفق به دریافت مهر استاندارد شده و بقیه به  1اند که از این تعداد کارخانه درخواست مهر استاندارد تشویقی نموده 11تعداد 

مایند و مؤسسه فعالً همکاری فنی نزدیکی با صاحبان صنایع اند از مهر استفاده نهای کنترل کیفیت کاال نتوانستهعلت نداشتن آزمایشگاه

باشد دارد تا بتواند کاالی آنها را در حّد استاندارد مربوطه برساند اشکالی که مؤسسه اغلب در مورد اعطای مهر استاندارد با آن مواجه می

راجع قانونی دولتی استفاده نماید دیگر حاضر به انعقاد یا این است که تولید کننده همین که توانست از مزایای قانونی مهر استاندارد در م

کنم دولت برای باشد. با توجه به اینکه مؤسسه عالقمند است استانداردها بیشتر از راه تشویقی اجرا گردد پیشنهاد میتمدید قرارداد نمی

حرکی برای تولید کننده در استفاده از مهر استاندارد و ها مهائی درنظر بگیرد تا این اولویتکاالهای استاندارد شده در هر مورد اولویت

 انعقاد قرارداد با مؤسسه باشد.

کنند در قسمت آخر همین گزارش آمده است. به هر صورت فهرست کاالهائی که به صورت تشویقی از مهر استاندارد استفاده می

های ملی منی بعضی کاالها برای مصرف کننده و توصیه کمیتهسیستم دیگر اجرای استانداردها به صورت اجباری است که براساس حفظ ای

باشد که فهرست این نوع کاالها قبالً در شورای عالی مطرح و پس از کسب مجوز به صورت اجباری عمل خواهد شد. در سال گذشته می

نامه هیئت وزیران نظارت بر کاالهای قلم کاالی صادراتی اجراء گردید و برای اولین مرتبه طبق تصویب  54استاندارد اجباری بر روی 

صنعتی صادراتی به عهده مؤسسه استاندارد گذاشته شد که نظارت فوق به طریق )بازرسی( انجام گردید. در حال حاضر نیز مرکز توسعه 

 نماید.صادرات با توجه به گواهی مؤسسه نسبت به اعطای جوایز صادراتی اقدام می

اولین بار انجام شد اعطای گواهی مبدأ برای کاالهای صادراتی به کشورهای عضو بازار مشترک و  کار دیگری که در سال گذشته برای

های ترجیحی بود و در تعقیب این کار در نظر است استاندارد مواد اولیه فرش در شرکت سهامی فرش ایران ابتداء استفاده از مزایای تعرفه

ای تهیه شود تا موجب موقع اجرا گذاشته شود و برای هر فرش ایرانی شناسنامه های دیگر بهبرای یک شهرستان و سپس در شهرستان

 اعتماد خریداران این کاال و توسعه بیشتر صادرات آن گردد.

 

 های بین المللی:فعالیت –سوم 

یز عضو شد به های دیگر ندر سال گذشته مؤسسه به عضویت شورای عالی سازمان بین المللی استاندارد پذیرفته شد و در کمیته

ها بالغ بر ها که تعداد آنکمیته فنی سازمان بین المللی استاندارد )ایزو( عضو فعال و در بقیه کمیته 11طوری که هم اکنون مؤسسه در 

های دیگری نظیر سازمان بین المللی الکتروتکنیک، سازمان بین المللی باشد و ضمناً مؤسسه در سازماناست عضو ناظر می 814

ای، کمیته استاندارد اکافه، کمیته مشترک استاندارد ئی، کمیسیون تدوین مقررات غذائی، کمیته استاندارد سازمان عمران منطقهروشنا

های بین المللی ازنظر اقتصادی و به خصوص تجارت بین المللی حائز کمال اهمیت ایران و هند عضویت دارد. عضویت مؤسسه در سازمان

استاندارد کشمش که در سازمان تدوین مقررات غذائی وابسته به سازمان ملل متحد تهیه شده بود میزان مجاز  است. مثالً در پیش نویس

مواد خارجی در حدی تعیین شده بود که تولید کشمش برای ایران، ترکیه و یونان در سطح استاندارد تعیین شده امکان پذیر نبود در 

ای که اخیراًًٌ در داد لذا در جلسهسلماً کشمش ایران بازار صادراتی موجود را از دست میشد مصورتی که پیش نویس بدان صورت تهیه می

سازمان تدوین مقررات غذائی تشکیل شد و بنده شخصاً در آن شرکت کرده بودم به روش آزمایش آنان ایراد گرفتم و در نتیجه پیشنهاد 
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توانیم روش آزمایش بهتری تهیه و به سازمان ارائه دهیم. در مورد یآمریکا رد شد و یک سال هم فرصت داده شده که در این مدت م

فرش نیز درنظر داشتند استاندارد فرش ماشینی را عیناً درباره فرش دستباف نیز اجرا کنند که به علت حضور ایران در جلسات مربوطه از 

ندارد ازنظر بازارهای بین المللی صادراتی فوق العاده این اقدام نیز به نفع صادرات فرش کشور جلوگیری شد. به هر صورت مسئله استا

اهمیت دارد و به همین دلیل امریکا یک دفتر دائمی استاندارد در ژنو به وجود آورده که حافظ منافع آن کشور در سازمان بین المللی 

 استاندارد است.

 

 های آزمایشگاه تحقیقات صنعتی:فعالیت –چهارم 

قسمت تحقیقاتی متأسفانه به دلیل نقص تجهیزات و پرسنل پیشرفت کافی نداشته است ولی با حمایت در سال گذشته مؤسسه در 

ها از سازمان برنامه دریافت میلیون ریال اعتبار به منظور تجهیز آزمایشگاه 811جناب آقای وزیر و جناب آقای نجم آبادی در حدود 

توان کمبود محققین و متخصصین ورزیده و کمیل خواهد شد. مع الوصف نمیها تا حدود زیادی تگردیده که بدین ترتیب آزمایشگاه

کارآزموده را در مؤسسه ازنظر دور داشت به همین جهت با اجازه جناب آقای وزیر با جناب آقای کاظم زاده وزیر علوم و آموزش عالی 

انیم به گردآوری محققینی در مؤسسه اقدام و در مذاکراتی به عمل آمد تا با استفاده از مقررات مخصوص مؤسسات عالی پژوهشی بتو

های روتین در سال گذشته های تحقیقاتی وزارت علوم چنان که آقای الجوردی هم مطلع هستند مشارکت نمائیم. ازنظر آزمایشبرنامه

هم اکنون بخش فقره آزمایش انجام شده و آزمایشگاه پوست و چرم فعالیت تحقیقی و تولیدی خویش را شروع کرده که  81111

نماید و حتی مصنوعات ساخته شده از محصوالت این کارخانه هم اکنون به صورت اجناس لوکس )کفش و خصوصی از آن استفاده می

 کیف( در بازارهای اروپا خریدار دارد.

 

 ها:های مربوط به انگ فلزات گرانبها و اجرای قانون اوزان و مقیاسفعالیت –پنجم 

آزمایشگاه انگ فلزات گرانبها متأسفانه فعالیتی نداشته است چون بهای شمش طال در بانک ملی ایران همگام در سال گذشته  -الف

یافت و سازندگان و تولید کنندگان مصنوعات گرانبها به علت اختالف قیمت طالی شمش در با نوسانات بین المللی روز به روز افزایش می

دادند که طالی موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند تا هم بهای کمتری پرداخته و هم بتوانند بازار آزاد نسبت به بانک ملی ترجیح می

بدون واهمه به تولید مصنوعات گرانبها با عیار دلخواه خویش بپردازند به همین دلیل با توجه به اینکه عیار شمش مصنوعات گرانبها 

یت اداره ترویج انگ فلزات گرانبها در سال گذشته منحصر به آزمایش مصنوعاتی گردید تاکنون اجباری اعالم نشده است کلیه کار و فعال

بایستی واجد عالمت اداره انگ فلزات گرانبها باشد. با توجه به همین مسائل نامه میشد و طبق تصویبکه به خارج از کشور صادر می

 جلسه امروز قرار داده شده است. موضوع اعالم اجباری عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در دستور

 های زیر انجام شده است:ها فعالیتتر قانون اوزان و مقیاسبه منظور اجرای هر چه دقیق -ب

 ها و وسائل سنجش و سازندگان مجاز و وارد کنندگانآزمایش اولیه اوزان و مقیاس -8

 ها و وسائل سنجش پیشه ورانآزمایش سنواتی اوزان و مقیاس -1

 ها و وسائل سنجش غیر قانونیآوری اوزان و مقیاس جمع -1

 اخذ تعهد از پیشه ورانی که وسائل سنجش آنها احتیاج به تعمیر دارد. -4

 ها به مراجع قضائی ذی صالحیت.معرفی متخلفین اوزان و مقیاس -5

تاکنون هیچ گونه تغییری نکرده تأسیس شده و از آن سال  8181چون تجهیزات آزمایشگاه واردات در سال  ـ آزمایشگاه واردات

است لذا وضع این آزمایشگاه از هیچ جهت مناسب با شئون مؤسسه نبوده و به همین دلیل در سال گذشته پس از مذاکرات مفصل با 

مؤسسه  ها در اختیار مؤسسه استاندارد قرار گرفته وای در آئین نامه گمرک گنجانیده شده که برحسب آن آزمایشگاهمقامات گمرک ماده

نامه نماید ضمناً پیش نویس تصویبمی دارد مرتباً صرف توسعه و تجهیز آزمایشگاهوجوهی را که از این بابت به عنوان کارمزد دریافت می

کارمزد خدماتی جهت تقدیم به هیئت وزیران تنظیم شده و امید است پس از تصویب آن درآمد مؤسسه از این محل افزایش یابد. در سال 

ایم در صورتی که هزینه آن بالغ بر ریال درآمد داشته 111111فقره آزمایش انجام شده که از این راه مبلغ  11115هم رفته روی گذشته

 دو میلیون تومان شده است.
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 های مؤسسه:حطر

سسه به طور خالصه های مؤمیلیون ریال است. طرح 811های مؤسسه بالغ بر چنان که قبالً به استحضار رساندم مجموع اعتبار طرح

 به قرار زیر است:

 طرح مرکز تابش:

ها و مشکالت موجود در راه نگهداری و انبارداری آنها طرح مرکز تابش ایران که ها و سبزیبا توجه به کیفیت فاسد شدنی شدید میوه

جلوگیری از ضایعات ساالنه و عرضه ها و در نتیجه ها و سبزیموضوع اصلی آن امکان استفاده از اشعه گاما به منظور نگهداری میوه

یکنواخت آنها در فصول مختلف سال است تهیه و از طرف سازمان برنامه تصویب شد مطالعات اقتصادی و فنی این طرح به عنوان یک 

ر سال طرح تحقیقاتی قبالً وسیله کارشناسان مؤسسه استاندارد طی مدتی بیش از دو سال انجام شده و عملیات اجرائی طرح از اواخ

 بالفاصله پس از ابالغ طرح به مؤسسه آغاز گردید. 8151

 

 طرح ایجاد مرکز جمع آوری اسناد و مدارک فنی:

هدف از اجرای این طرح ایجاد یک مرکز  جمع آوری اسناد فنی در مؤسسه استاندارد است تا بدان وسیله بتوان انواع اطالعات 

در سرتاسر جهان بدست آورده و برای استفاده در صنایع کشور از طریق تلفیق و  های تکنولوژیتکنیکی را در مورد آخرین پیشرفت

 تکثیر و طبقه بندی آماده نموده و در مواقع لزوم در اختیار مؤسسات صنعتی و فنی اعم از بخش خصوصی و دولتی قرار داد.

 

 طرح بهبود  کیفیت کشمش صادراتی:

ها و آشنا کردن آنان به به عمل آوردن کشمش به باغداران و صاحبان کارخانه هدف از اجرای این طرح تعلیم روش صحیح تهیه و

باشد. نتایج حاصله از این طرح بهبود کشمش استفاده از وسائل و فنون جدید و منسوخ کردن روش قدیمی و تیزابی کردن انگور می

 کشاورزان خواهد بود. صادراتی ایران و جلوگیری از وارد آمدن خسارت جدی و در نتیجه افزایش درآمد

 

 امور اداری و مالی:

تر اصول ها در زمینه اجرای هر چه دقیقچنین اوج فعالیتهای امور اداری و مالی و همتوان نقطه عطفی در فعالیترا می 8151سال 

و الیق و برانداختن هرگونه  انقالب اداری دانست. در این مورد کوشش مداوم به عمل آمده است که از طریق ارجاع کار به افراد شایسته

های آموزشی در داخل و تبعیض در وضع خدمت و حقوق کارکنان، حذف تشریفات زائد اداری، مبارزه با هر نوع فساد اداری، ترتیب برنامه

هائی در تعالوه بر این فعالی ه وهای مؤثری در این راه برداشته شدخارج کشور به منظور افزایش هر چه بیشتر تخصص کارکنان گام

تر به رؤسای ادارات، برقراری سیستم تشویق و تنبیه از طریق تنظیم کارنامه خدمتی کارکنان، کمک به زمینه اعطاء اختیارات وسیع

توسعه شرکت تعاونی مصرف کارکنان و باالخره ترمیم دستمزد کارگران و مزایای کارمندان انجام گرفته است که امید است در آتیه این 

 باشد هرچه بیشتر توسعه یابد.ها که متضمن اجرای اصل انقالب اداری و رفاه کارکنان مؤسسه میلیتگونه فعا
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قابل ذکر است که نمودار سازمانی مؤسسه استاندارد در زمان دکتر علیزاده همان نمودار سازمانی سال 

از اینرو با  .یابدو توسعه می های مؤسسه استاندارد در قالب نمودار قبلی ادامهاست لذا روند فعالیت 2433

ها و اقدامات مهم این دوره مورد بررسی قرار های تکراری و متداول مؤسسه، طرحپرهیز از توضیح فعالیت

چنین گزارش دکتر علیزاده گرفته است. در شرح مذاکرات شصت و نهمین جلسه شورای عالی استاندارد و هم

 بررسی بیشتری است. موارد شاخصی وجود دارد که نیازمند طرح و

 

آئین نامه کمیته ملی یکی از موارد جالب توجه مذاکرات شصت و نهمین جلسه شورای عالی استاندارد 

های است و مقایسه آن با آئین نامه فعلی از چند جنبه حائز اهمیت است. در هر دو آئین نامه از کمیسیون

ر زمینه اجرای بهینه استانداردها رسد هدف اصلی آن مطالعات کاربردی دنظر میمشورتی نام برده شده که به

 ای در این زمینه از گذشته تا حال مشاهده نشده است.است لیکن سابقه

ماهیت کار کمیته ملی در گذشته با فعالیت جاری آن بسیار متفاوت است. در وظایف اشاره شده در 

های حقیق در حوزهشصت و نهمین جلسه شورای عالی استاندارد کمیته ملی وظیفه راهنمائی، مشاوره، ت

و حتی توصیه در رابطه با چگونگی اجرای استانداردها های فنی استانداردها، تعیین کمیسیونمرتبط با 

چنین در خصوص تهیه استانداردها در مصوبه قبلی به اصل اجماع )اجباری ـ تشویقی( را به عهده دارد و هم

 با شورای عالی استاندارد است اما در وظایف  آراء اشاره شده و وظیفه تصویب نهائی استانداردها نیز

 ای دیگر تغییر یافته است. اگرچه اجرای تمامی های ملی در شرایط کنونی این موارد به گونهکمیته

رسد شرایط تدوین نظر میگرفته لیکن بهطور کامل و تمام عیار صورت نمیهای قبلی نیز بهمصوبه

تعیین حدود اختیارات تری دیده شده است. نها به شکل کاربردیها در آاستانداردها و وظایف کمیته

مدیرعامل مؤسسه استاندارد درباره استانداردهای منتشر شده از دیگر نکات جالب توجه این آئین نامه است. 

ای مالحظه مذاکرات مربوط به آئین نامه کمیته ملی در شصت و نهمین جلسه شورای عالی استاندارد تا اندازه

 کند.های موجود را نمایان میاهدیدگ
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 (8158شرح مذاکرات مربوط به تصویب آئین نامه کمیته ملی در شصت و نهمین جلسه شورای عالی استاندارد )
 

 کلیات:

قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران کمیته ملی استاندارد مجمعی است علمی و فنی  8باستناد ماده   -8ماده 

ای از دانشمندان و صاحبنظران منظور یاوری و تبادل نظر دستجمعی در تعیین و تدوین و اجرای استاندارد کاالها با شرکت عده که به

مسائل فنی و اقتصادی و صاحبان صنایع و حرف و نمایندگان تولید کنندگان و مصرف کنندگان و بازرگانان و مؤسسات بازرگانی و صنعتی 

 شود.تشکیل می

 گردد:های زیر تقسیم میمسائل مربوط به تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی و اداری به رشته -1ماده 

 الکتروتکنیک -8

 مهندسی ساختمان و مصالح ساختمانی -1

 های کشاورزیخوراک و فرآورده -1

 های نساجیپوشاک و فرآورده -4

 صنایع شیمیائی -5

 های چوبیچوب و فرآورده -1

 معدنیفلزات و مواد  -1

 مهندسی مکانیک -1

 هااوزان و مقیاس -1

 اسناد و تجهیزات اداری و بانکی -81

 روشنائی -88

 شود.کمیته هر رشته به نام کمیته ملی همان رشته نامیده می

در کمیته  های اشاره شده در ماده باال داردامور مربوط به تعیین و تدوین استاندارد هر کاال برحسب ارتباطی که با رشته -8تبصره 

 گردد.مربوط به آن رشته متمرکز می

های ملی بنابه پیشنهاد مدیر عامل مؤسسه و تصویب چنین کمیتههای مذکور در ماده فوق و همادغام و یا افزایش رشته -1تبصره 

 گیرد.شورای عالی مؤسسه استاندارد انجام می

 هیئت مدیره مؤسسه خواهد بود.ها با تعیین دامنه فعالیت و سازمان هر یک از این کمیته

 های مشورتی تشکیل دهد.تواند در صورت لزوم کمیسیونمدیر عامل مؤسسه می -1ماده 

 گردند.های ملی و اشخاص دیگر انتخاب میها باید الاقل پنج نفر عضو داشته باشد که از میان اعضاء کمیتههر یک از این کمیسیون

 های مشورتی را از میان بندهای ذیل این ماده تعیین کند.د وظایف هر یک از کمیسیونتوانمدیر عامل مؤسسه استاندارد می

 های آنهاهای ملی و هماهنگ ساختن فعالیتایجاد همکاری میان کمیته -الف

 تعیین اصطالحات و به دست دادن تعاریف الزم -ب

 نها و تحقیقات الزم در زمینه استاندارد کردطرح ریزی و رهبری بررسی -ج

 آماد ساختن شرائط برای پذیرفتن و به کار بستن استانداردها -د

 رسیدگی به مسائل و مشکالت مصرف کنندگان -ه

 رسیدگی به مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت -و

 های ملی با آنها سروکار دارند.رسیدگی به مسائل مشابه دیگری که کمیته -ز

های ملی و به طورکلی در مؤسسه افقت مدیر عامل کارشناسانی را که در کمیتهتوانند با موهای مشورتی میکمیسیون -تبصره

 استاندارد سمتی ندارند نیز برای مشاوره دعوت کنند.
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 انتخاب اعضاء:

 شوند:ها و اشخاص زیر برای مدت سه سال انتخاب میهای ملی از بین نمایندگان سازماناعضاء کمیته -4ماده 

 صاحبان صنایعتولید کنندگان و  -الف

 خریداران و مصرف کنندگان -ب

 فروشندگان و توزیع کنندگان -ج

 های فنی و تحقیقاتیآزمایشگاه -د

 های صنفیهای بازرگانی و اتحادیهاطاق -ه

 ها و ادارات دولتیوزارتخانه -و

 کارشناسان، مهندسان و دانشمندان -ز

 ای و سایر مؤسساتهای حرفهسازمان -ح

 های ملی استاندارد خواهند بود.امل مؤسسه و معاون مربوط در مؤسسه اعضاء اداری هر یک از کمیتهمدیر ع -5ماده 

ای باشد که نماینده خود را برای های ملی باید به نام سازمان و یا اتحادیه یا ادارهتا آنجا که امکان دارد عضویت کمیته -1ماده 

 دارند.به مؤسسه اعالم میعضویت در کمیته ملی برای مدت سه سال انتخاب و 

توانند یک نماینده اصلی و یک نماینده علی البدل برای خود انتخاب کنند. همه های عضو کمیته ملی میهر یک از سازمان -1ماده 

ر هنگامی مدارک و اطالعات مربوط به کمیته باید در اختیار هر دو نماینده گذارده شود ولی نماینده علی البدل حق رأی نخواهد داشت مگ

 که نماینده اصلی غایب باشد.

تواند نماینده پیشین خود را شوند و هر سازمان میدر پایان هر سه سال اعضاء هر کمیته ملی به خودی خود برکنار می -1ماده 

 دوباره برگزیند و یا شخص دیگری را معرفی نماید.

 ابد.یجلسات هر کمیته ملی با حضور حداقل هشت عضو رسمیت می -1ماده 

 هر کمیته ملی باید در نخستین جلسه از میان اعضاء اصلی خود یک رئیس به پیشنهاد مدیر عامل مؤسسه انتخاب کند. -81ماده 

 

 های ملی:وظائف کمیته

 وظائف و اختیارات هر کمیته ملی استاندارد به شرح زیر است: -88ماده 

مشکالت فنی مربوط به استاندارد کردن و به کار بستن استانداردها و  راهنمائی مدیر عامل در زمینه سیاست عمومی مؤسسه و -الف

 هائی از اقتصاد کشور که در حیطه فعالیت آن کمیته قرار دارد.تحقیقات الزم در حوزه

ها در تهیه های فنی که مؤسسه استاندارد باید تشکیل دهد و تعیین دامنه فعالیت هر یک از این کمیسیونتعیین کمیسیون -ب

 ستانداردهاا

 های فنی و نظارت بر کار آنهاراهنمائی کمیسیون -ج

اند و سنجش و اظهارنظر و تصویب آنها و اتخاذ های فنی تهیه کردهدریافت و مطالعه پیش نویس استانداردهائی که کمیسیون -د

 تصمیم در مورد نحوه اجرای آنها

رسد و تصویب یا رد این تجدیدنظر در استانداردهای موجود می بررسی پیشنهادهائی که در زمینه استانداردهای تازه یا -ه

ها های فنی که مسئول عملی ساختن این پیشنهادها خواهند بود و راهنمائی کمیسیونپیشنهادها و در صورت تصویب تعیین کمیسیون

 نخست عملی شوند.در مورد اهمیت نسبی هر یک از پیشنهادها و تعیین این که کدام پیشنهاد یا پیشنهادها باید 

ها باید های فنی و اخذ تصمیم در باره اقداماتی که براساس این توصیههای کمیسیونها، اسناد و توصیهدریافت و بررسی گزارش -و

 انجام گیرد و تسلیم آنها به مدیر عامل مؤسسه

سازمان بین المللی استاندارد و کمیته بین های فنی به انجام دادن بخشی از کارهای مربوط به موظف ساختن هر یک از کمیسیون -ز

 المللی الکتروتکنیک که در دامنه فعالیت آن کمیته قرار دارد.
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در صورت لزوم تشکیل یک یا چند گروه دائمی کار که اعضاء آنها از میان اعضاء کمیته ملی استاندارد مزبور برگزیده خواهند شد.  -ح

 کمیته را در حدود اختیارات خویش رهبری کند.و هر یک از آنها موظف خواهد بود که کار 

یابد و دستور جلسات هر گروه برای اطالع و اظهارنظر باید در اختیار جلسات هر گروه با حضور حداقل سه عضو رسمیت می -تبصره

 همه اعضای کمیته ملی گذارده شود.

دفتر یا فهرست مخصوصی داشته باشند که در آن نام و  های دائمی کار بایدهای ملی استاندارد و گروههر یک از کمیته -81ماده 

 نشانی اعضاء و نمایندگان اصلی و علی البدل آنان و تاریخ انتصاب و کناره گیری هر یک از آنان ثبت شده باشد.

 

 های فنی:کمیسیون

 شوند. ولی اگر در حوزه یا میهای ملی استاندارد تشکیل به وسیله کمیته 88های فنی برطبق بند ب از ماده کمیسیون -81ماده 

ها به تشکیل یک یا چند تواند در هر یک از آن حوزههائی از اقتصاد ملی هنوز کمیته ملی تشکیل نشده باشد. مدیر عامل میحوزه

 کمیسیون فنی بپردازد.

یسیون عالقمندند و به ویژه از میان هائی که به کار آن کمهای فنی باید از میان گروهها و سازماناعضاء هر یک از کمیسیون -84ماده 

 برگزیده شوند. رئیس هر کمیسیون فنی به وسیله کمیته ملی مربوطه یا مدیر عامل تعیین  4های نامبرده در ماده ها و سازمانگروه

 گردد.می

 های فنی نیز اجراء خواهند شد.درباره کمیسیون 1و  1و  5مواد 

 های فرعی و های عالقمند کمیسیونمیان اعضاء خود و یا در صورت لزوم سایر سازمان تواند ازهر کمیسیون فنی می -85ماده 

 های کار تشکیل دهد.گروه

های ذیعالقه هر سه های کار و انتخاب نمایندگان کلیه سازمانهای )فنی یا فرعی( و گروهبه منظور توسعه فعالیت کمیسیون -81ماده 

 های کار تجدیدنظر شود اگر کمیسیونی از های )فنی یا فرعی( و گروهفعالیت کمیسیونسال یک بار باید در عضویت و دامنه 

ها و وظائف خود را عرض یک سال به خوبی به انجام نرساند مدیر عامل یا های کار فعالیتهای فنی یا فرعی یا گروهی از گروهکمیسیون

تواند آن ر دامنه فعالیت و اعضاء آن تجدیدنظر کند و در صورت لزوم میکمیته تشکیل دهنده آن کمیسیون یا گروه کار باید رسیدگی و د

 را منحل نماید.

اگر موضوعی که استاندارد آن قرار است تهیه شود و در دامنه فعالیت بیش از یک کمیته ملی استاندارد قرار گیرد هیئت  -81ماده 

های خود ترکی در آن باره تشکیل دهند. کمیسیون فنی مشترک فعالیتهای مزبور بخواهد تا کمیسیون فنی مشتواند از کمیتهمدیره می

 های ملی مربوط گزارش خواهد داد.را به کمیته

های آنان را های کار که حق الحضور در کمیسیون یا دیگر هزینههای فنی و فرعی و گروهانتخاب و انتصاب اعضاء کمیسیون -81ماده 

 پردازد  منوط به تصویب مدیر عامل استاندارد است.یران میمؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ا

های ملی استاندارد را مدیر عامل از میان کارمندان و اعضاء مؤسسه با توجه به تجربه و شایستگی دبیر هر یک از کمیته -81ماده 

 طه از میان اعضاء واجد شرایط برخواهد گزید.های فنی یا فرعی یا گروههای کار را معاون استاندارد مربوآنان و دبیر هر یک از کمیسیون

های مربوط های کار مسئول و موظف است که اسناد و مدارک و گزارشها یا گروههای ملی یا کمیسیوندبیر هر یک از کمیته -11ماده 

ها را تهیه کند، دعوتنامه سهدستور و برنامه هر یک از جل  های آن کمیته یا کمیسیون یا گروه کار را نگهداری کند،به جریان فعالیت

 شرکت در جلسات را برای اعضاء بفرستد و هر کار دیگری که برای تسریع فعالیت کمیته یا کمیسیون یا گروه کار الزم باشد انجام دهد.

 

 روش تهیه استانداردها:

 کار بسته شوند بدین قرارند: اصولی که در تهیه استانداردهای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باید به -18ماده 

 استانداردها باید جوابگوی نیازهای شناخته شده همگانی و ملی باشند. -الف

 استانداردها باید جوابگوی نیازهای اقتصاد ملی باشند. -ب
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حتی االمکان  استانداردها باید هم به سود تولید کنندگان و سازندگان و هم به سود مصرف کنندگان باشند و از این گذشته باید -ج

 متضمن حداکثر هماهنگی و توافق اشخاص ذیعالقه و ذینفع در هر زمینه باشند.

 های فنی و علمی مملکت باشند.استانداردها باید هماهنگ با آخرین پیشرفت -د

باید در  های کشور هر چند وقت یک بار بنا به تشخیص مؤسسه استانداردبه منظور هماهنگ ساختن استانداردها با پیشرفت -ز

 استانداردها تجدیدنظر و اصالح الزم به عمل آید.

 های سازمان بین المللی استاندارد و کمیته بین المللی الکتروتکنیک و سایر استانداردها باید حتی المقدور با سفارشنامه -ه

 های بین المللی هماهنگ باشند.سازمان

های مربوط به تهیه استانداردهای تازه یا تجدیدنظر در همه پیشنهادمدیر عامل و یا کمیسیون فنی مربوط باید  -11ماده 

استانداردهای موجود را به دقت بررسی کنند و در صورتی که صالح بدانند هر یک از این پیشنهادها را برای تصویب به کمیته ملی 

لی ساختن پیشنهاد بنماید. در صورتی که کمیسیون ای را مأمور عماستاندارد مربوط تسلیم کنند و کمیته مزبور باید کمیسیون فنی ویژه

 فنی مناسب در زمینه مزبور وجود نداشته باشد کمیته مربوطه باید کمیسیون فنی جدیدی در آن زمینه تشکیل دهد.

ترین موضوعات مورد بررسی آن کمیته یا دبیر هر کمیته یا کمیسیون مسئول و موظف است که همیشه فهرستی از تازه -تبصره

 کمیسیون در دست داشته باشد.

دبیر هر کمیسیون فنی مسئول و موظف است که همه اطالعات فنی و استانداردهای خارجی یا ایرانی مربوط به موضوعی را  -11ماده 

را در  که استاندارد آن باید تهیه شود گردآورد و میزان پیشرفت کشور را در حوزه اقتصادی مربوط بررسی کند و اطالعات به دست آمده

اختیار کمیسیون فنی بگذارد. کمیسیون فنی کار تهیه پیش نویس استاندارد را یا خود به عهده خواهد گرفت یا آن را به عهده یک 

کمیسیون فرعی یا به عهده یک گروه کار و یا به عهده یک یا چند کارشناس یا )در صورت امکان( به عهده دبیر خود و یا این که به عهده 

ری خواهد گذاشت. پیش نویس هر استاندارد پس از تصویب آن در کمیسیون فنی برای اظهارنظر و اصالح باید تکثیر شود و سازمان دیگ

 های داخلی که به موضوع آن استاندارد عالقمندند ارسال گردد.برای همه اشخاص و سازمان

را بررسی نمایند و برای این که استاندارد تهیه شده های رسیده کمیسیون فنی و یا کمیسیون فرعی و یا گروه کار باید اظهارنظر

 توانند تغییرات الزم را در آن بدهند.تر گردد میمؤثرتر باشد و عده بیشتری آن را بپذیرند و به کار بستن آن در اقتصاد کشور آسان

 از:هائی که پیش نویس استانداردها باید برای آنها ارسال شود عبارتند اشخاص و سازمان -تبصره

 های آنهاسازندگان و تولید کنندگان مهم و اتحادیه -الف

 ها آنهامصرف کنندگان مهم و اتحادیه -ب

 کنند.های مربوط تحقیق میکارشناسان و دانشمندانی که در حوزه -ج

 اند.های عالقمندی که پروانه به کار بردن مهر استاندارد را به دست آوردههمه اشخاص و سازمان -د

 پردازند.اعضاء عالقمند که به مؤسسه استاندارد حق عضویت میهمه  -ه

 هاها و ادارات دولتی ذیربط و عالقمندان مقیم در استانوزارتخانه -و

های کار که کارشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع استاندارد مربوط های فنی یا فرعی یا گروهاعضائی از کمیسیون -ز

 است.

 شخصی نماینده بیش از یک گروه یا سازمان ذینفع باشد نباید بیش از یک نسخه از پیش نویس برای او فرستاده شود.هرگاه  -تبصره

ها باید برای ارسال هر پیش نویس استاندارد و دریافت نظرات مربوط بدان برحسب مورد مهلتی تعیین کنند و این کیسیون -14ماده 

 مدت نباید کمتر از یک ماه باشد.

شود و یا تهیه آن فوریت دارد. در صورت اخیر نیز این ر مواردی که یک استاندارد به نظر کمیسیون مورد قبول عمومی واقع میاگر د

 مدت نباید کمتر از یک ماه باشد.

 اده شود.های ملی مربوط نیز فرستپیش نویس هر استاندارد به منظور تصویب یا اظهارنظر باید برای اعضاء کمیته یا کمیته -15ماده 

 های مربوط توجه خاص مبذول گردد.در تهیه پیش نویس نهائی استاندارد باید نسبت به نظرات اصالحی اعضاء کمیته
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های ملی مربوط تسلیم های استاندارد خود را باید به کمیته یا کمیتههر کمیسیون فنی صورت نهائی هر یک از پیش نویس -11ماده 

 کند.

س از تصویب باید چاپ و منتشر شود. برای این که استانداردها ازنظر سبک نگارش یکسان باشند مدیر پیش نویس هر استاندارد پ

عامل بنابر مقررات مؤسسه حق دارد که در تمام مراحل تهیه یک استاندارد متن آن را اصالح کند به ویژه در سبک نگارش همه 

 پیش از توزیع و یک بار پس از انتشار. استانداردها باید الاقل دوبار دقت و تجدیدنظر شود یک بار

های ملی مربوط در باره استانداردهای منتشره شده های فنی و کمیتهتواند بدون مراجعه به کمیسیونمدیر عامل می -11ماده 

 توضیحات اصالحی بنویسد به شرط این که:

 ها و  اشتباهات چاپی باشند.محدود به از قلم افتادگی -الف

 ها اثر داشته باشند.تر سازند بی آن که به هیچ روی در کیفیت فرآوردهه به کار بردن مهر استاندارد را آسانصدور پروان -ب

 این گونه اصالحات به منظور تصویب یا اخذ تصمیم در جلسه بعدی کمیسیون فنی مربوط مطرح خواهد شد.

رسد ظر در یک استاندارد چاپ شده یا اصالح یا لغو آن میدر بررسی و اخذ تصمیم درباره پیشنهادهائی که برای تجدیدن -11ماده 

 بایستی همان روش تهیه استانداردهای جدید به کار بسته شود.

 هیئت مدیره مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مأمور اجرای این آئین نامه است. -11ماده 

 

 دبیر شوریعالی مرتضی وزیری    رئیس جلسه فرخ نجم آبادی
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دیده  2433هایی است که در نمودار سازمانی مؤسسه استاندارد در سال مرکز اندازه شناسی یکی از بخش

این قابل مالحظه است. در  36و  33های شود لیکن فقدان آن نیز در گزارشات دکتر ورمان در سالمی

هایی مانند اوزان و مقیاس و انگ فلزات گزارشات به لزوم ایجاد مرکز اندازه شناسی به ویژه در رابطه با فعالیت

با مشاوره کارشناسان سازمان ملل آغاز  2433 سال رسد فاز مطالعاتی آن از هماناشاره شده است. به نظر می

 2 شود.راه اندازی می 2433در سال  امضاء و نهایتاً 2433شده لیکن طرح ایجاد آن در سال 

 

موضوع آئین نامه استاندارد اجباری یکی از موضوعات دستور کار شصت و هفتمین جلسه شورای عالی 

 2433ولیدات داخلی را دربر گرفته و اجرای آن از سال است که عمالً حوزه ت 11/1/2433استاندارد در تاریخ 

شود. در این آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن به روند صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد شامل آغاز می

برداری اولیه، آزمون، تشکیل کمیته عالئم و مراحلی مانند تکمیل فرم تقاضا از سوی متقاضی، بازرسی و نمونه

 کارگیری عالمت استاندارد اشاره شده است. ی صدور مجوز بهچگونگ

در رابطه با اجرای اجباری استانداردها جالب توجه  43/1/2433مالحظه عنوان مقاله روزنامه بورس مورخ 

های کشور از زبان کدام مقام مسئول گفته است و مشخص نیست که اعالم اجباری استاندارد کلیه فرآورده

که آن را باید به حساب مشکالتی که مؤسسه استاندارد همواره با مطبوعات داشته است و یا این  1شده

 هایی از جراید وقت در مورد هر دو موضوع فوق در ادامه ارائه شده است.گذاشت. گزیده
 

  

                                                           
ز آن به یکی از وسایلی که همراه با طرح تجهیز مرکز اندازه شناسی به مؤسسه استاندارد ارسال شده است ساعت سزیمی یا ساعت اتمی بود که ا -2

شده است. در کنار انجام خدمات اندازه شناسی مقرر بوده است تا از این ساعت برای اعالن زمان عنوان مبنای فرکانس و سنجش دقیق زمان استفاده می

 مانده است. رسمی کشور نیز استفاده شود لیکن به دلیل عدم استفاده از آن پس از مدتی از سرویس خارج شده و تاکنون به صورت مستعمل باقی

که  با مراجعه مجدد به گزارش دکتر علیزاده در شصت و نهمین جلسه شورای عالی استاندارد در بخش اجرای استانداردها این نکته اعالم شده است -1

ی استانداردها به صورت های اجرارسد مسئولین وقت به مزیتتمایل مؤسسه استاندارد در اجرای بیشتر استانداردها به صورت تشویقی است و به نظر می

 اند..تشویقی واقف بوده
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شود که از گزارش دکتر علیزاده در شصت و نهمین جلسه شورای عالی استاندارد استنباط میآن چنان

و  مرکز اسناد فنی با هدف جمع آوری و طبقه بندی آخرین اطالعات فنی و تکنیکی جهت بهره برداری

انتقال تجربیات بین المللی در حوزه تولیدات داخلی طرح ریزی شده است و چنین درنظر بوده است که نه 

فقط استانداردهای ملی و بین المللی بلکه بواسطه ارتباط با سایر مراکز فنی، تحقیقاتی و صنعتی بین المللی 

داری کاربران داخلی در کشور نگهداری برمقاالت، گزارشات و تحقیقات آنان اخذ، طبقه بندی و برای بهره

شود کارشناسی از کشور پاکستان به نام دکتر شود. به همین منظور طی تفاهمی که با یونسکو انجام می

چنین دو شود. هممهاجر جهت آموزش به ایران اعزام و مقدمات ارسال تجهیزات فنی مربوط نیز فراهم می

انتخاب و جهت طی دوره آموزشی در همین رابطه به انگلستان اعزام  نفر از کارشناسان مؤسسه استاندارد نیز

هایی از گزارش آقای همپشایر کارشناس یونسکو در رابطه با وضعیت موجود مؤسسه شوند. قسمتمی

نوع تجهیزات چاپ و تکثیر و افراد موردنظر در رابطه با تجهیز مرکز مدارک فنی در قسمت  استاندارد، 

 است.پیوست آورده شده 

قابل ذکر است که تجهیزات برآورد شده تهیه و در بخش انتشارات مؤسسه استاندارد نصب و راه اندازی 

چنین تا مدت زمان محدودی برخی از مدارک فنی بین المللی نیز از طریق بخش امور بین گردد. هممی

پیگیری و توجه مسئولین به  های بعد با عدمشود لیکن در سالالملل دریافت و بین واحدهای فنی توزیع می

شکل  هایی که برای آن درنظر گرفته شده بودبرنامهاهمیت این موضوع، مرکز اسناد فنی مطابق با اهداف و 

کند. در ادامه به نام برخی از افراد منتخب و گزارشات مربوط به این مرکز اشاره شده علمی و عملی پیدا نمی

 است.
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هدف اصلی از ایجاد مرکز تابش به کارگیری از اشعه گاما به منظور نگهداری میوه و سبزیجات در فصول 

رسد مالحظه فعالیت مرکز تابش در یکی از و جلوگیری از ضایعات آنها بوده است. به نظر می مختلف سال

بازدیدهای محمدرضا پهلوی از صنایع نظامی در آمریکا اتفاق افتاده باشد. از اینرو مرکز تابش در این بازدید 

دستور پیگیری و اجرای آن را مورد توجه شاه قرار گرفته و پس از مراجعت به کشور ظاهراً به وزارت اقتصاد 

دکتر  2گردد. در گزارشکند و این موضوع از طرف وزارت خانه به مؤسسه استاندارد واگذار میصادر می

چنین در این رابطه از امیرسلیمانی معاون فنی وقت مؤسسه استاندارد این موضوع تشریح شده است. هم

در زمینه تجهیز مرکز تابش ایران کمک و راهنمائی دکتر جوزفسون معاون آزمایشگاه تابش ارتش آمریکا 

ارتباط آغاز و  2433شود. عملیات اجرائی طرح مرکز تابش پس از سه سال کار مطالعاتی در سال گرفته می

شود. قابل ذکر است که می مشخص 2432آن حتی در نمودار سازمانی مؤسسه استاندارد در سال  ساختاری

 دلیل تناسب کار آن با سازمان انرژی اتمی به آن سازمان منتقل و از  های بعد این مرکز بهدر سال

اثری  2433ای که در نمودار سازمانی مؤسسه در سال گردد به گونههای مؤسسه استاندارد حذف میفعالیت

شود. در گزارش دکتر امیر سلیمانی که در ادامه آورده شده به مباحث جالب توجهی درباره از آن دیده نمی

 ین مرکز اشاره شده است.ا

  

                                                           
 گیری از اشعه گاما گزارش کاملی توسط مهندس وزیری تهیه شده است که در کتابخانه سازمان موجود است.در زمینه مرکز تابش و بهره -2
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 گزارش مرکز تابش ایران:
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 سخنرانی معاون آزمایشگاه تابش ارتش امریکا

 در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 

 

المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد در آقای دکتر جوزفسون معاون آزمایشگاه تابش ارتش آمریکا و کارشناس سازمان بین 

های قبلی جهت اطالع از پیشرفت طرح استفاده از اشعه گاما برای نگهداری مواد غذائی در ایران و مذاکره با مسئوالن تعقیب مسافرت

انجام شده است به ایران مسافرت نمود این طرح در مؤسسه استاندارد و ارائه نظریات خود در مورد اقداماتی که از سال گذشته تا به حال 

های مختلف طرح تهیه شده را مورد بررسی قرار داده و در هر مورد نظریات اصالحی خود را ابراز داشت و ضمن توقف دو روزه خود جنبه

 که این نظریات در تهیه طرح مرکز تابش در ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اشعه گاما در نگهداری »شنبه اول دی ماه در سال اجتماعات مؤسسه سخنرانی جامعی درباره استفاده از آقای دکتر جوزفسون روز چهار

ایراد نمود و سپس چند نمونه از مواد غذائی مختلفی را که به همراه خود آورده بودند برای آشنائی کارشناسان ارائه داد که « مواد غذایی

 کامالً مورد توجه قرار گرفت.

 یک حلقه فیلم مربوط به نحوه استفاده از اشعه گاما در نگهداری مواد غذائی به معرض نمایش گذاشته شد.در پایان 
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های شاخص دیگری نیز وجود دارد هایی که در این دوره به آنها اشاره شد فعالیتها و فعالیتدر کنار طرح

از سوی مؤسسه استاندارد  2ایخدمات مشاورهها انجام که مالحظه آنها جالب توجه است. از جمله این فعالیت

است که برخی از کارخانجات تولیدی به دلیل مشکالت فنی امکان اخذ پروانه کاربرد بوده بویژه در زمانی 

طرح شده  1چنین رفع موانع صادراتی و یا بررسی و رسیدگی به شکایاتاند. همعالمت استاندارد را نداشته

که حائز اهمیت  بودههای مؤسسه فیت محصوالت صادراتی از دیگر فعالیتتوسط خریداران خارجی از کی

ها در مذاکرات جلسات سی و ششم، پنجاهم و شصت و نهم شورای عالی هایی از این فعالیتاست. نمونه

 های بعد قابل مالحظه است.چنین در سالو هم 2432و  2433، 2433های استاندارد در سال

 

  

                                                           
 نیز مطرح شده است.ای برای کارخانجات از موضوعاتی است که توسط دکتر ورمان رسد انجام خدمات مشاورهبه نظر می -2

شده که در یک مورد موضوع توسط دکتر های بارز این موارد ایراداتی است که معموالً توسط کشور آمریکا از پسته ارسالی ایران گرفته میاز نمونه -1

 حل و فصل شده است. 2434داودزاده معاون وقت مؤسسه استاندارد در سال 
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بخشی از مذاکرات پنجاهمین جلسه شورای عالی استاندارد در 

 ای مؤسسه استاندارد:های فنی و مشاورهرابطه با کمک
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رورت دارد اصالح تشکیالت اداری مؤسسه استاندارد در پایان این فصل از جمله مواردی که اشاره به آن ض

است. هرچند موضوع تشکیالت اداری و تحوالت آن جزو مباحث اصلی این کتاب محسوب  2432 در سال

شود اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که در این سال با وسعت دادن به نمودار تشکیالتی مؤسسه، نمی

نفر  1333ند به نحوی که تعداد کارکنان مؤسسه استاندارد به حدود کساختار آن رشد چشمگیری پیدا می

شود در در تهران تشکیل می 2433یابد. در جلسه گردهمایی رؤسای ادارات استاندارد که در سال افزایش می

های آینده مؤسسه استاندارد به موضوع اصالح سخنان دکتر علیزاده و مهندس وزیری در خصوص برنامه

رسد سسه اشاره شده است. با مطالعه گزارش اجتماع رؤسای ادارات استانی این چنین به نظر میتشکیالت مؤ

های مختلف مؤسسه ای جهت بهبود ارتباطات و تعامل هرچه بیشتر با بخشکه برنامه ریزی مدیریت شده

 است.بوده گیری و تقویت استاندارد بویژه با ادارات استانی در حال شکل
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 های کل ها و فرمانداریاجتماع رؤسای ادارات استاندارد استان

 8در تهران

 

 

 
 دکتر حسین علیزاده      

 

های سال آینده، طبق دعوت قبلی، کلیه به منظور  بررسی کارهای انجام شده در سال جاری و بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه

 های کل برای مدت سه روز به تهران آمدند.ها و فرمانداریادارات استاندارد استانرؤسای 

رؤسای ادارات طی این اقامت ضمن مالقات با مدیر عامل مؤسسه و اعضاء هیئت مدیره از تشکیالت طرح بهبود چرم و پوست، ادارات 

های تحقیقات صنعتی مؤسسه استاندارد در شهر صنعتی کرج اهچنین از آزمایشگاستاندارد مرکز و انگ فلزات گرانبها در تهران و هم

 های تحقیقاتی دیدن نمودند.بازدید نمودند و ضمن آشنائی با کارکنان مؤسسه استاندارد از تجهیزات و توسعه آزمایشگاه

یان هر ماه در محل روز پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ماه، رؤسای ادارات در جلسه عمومی کارکنان مؤسسه استاندارد که در پا

 گردد شرکت نمودند.باشگاه مؤسسه واقع در شهر صنعتی کرج تشکیل می

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ماهنامه استاندارد -2
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 مهندس مرتضی وزیری      

 

در این جلسه معاون اداری و مالی ضمن گزارش مبسوطی از کارهای انجام شده در سال جاری، پیرامون اقدامات مؤسسه استاندارد در 

 ت:های مختلف اظهار داشزمینه

از آنجا که مدیریت عامل محترم مؤسسه، نسبت به تثبیت وضع استخدام و برقراری کامل مزایای قانونی و اعطای حقوق حقه کارکنان 

نمایند که از کلیه امکانات و مقدورات برای تأمین بهداشت، تعاونی و باالخره رفاهیت کامل آنان توجه خاصی دارند و پیوسته تأکید می

ینک بسیار خوشحالم که با برخورداری از همکاری اداره کارگزینی و دبیرخانه این امر با اقدام سریع و صحیح به مرحله استفاده شود، ا

اجراء درآمد و احکام ترفیع کلیه کارکنان مؤسسه به ترتیب تهیه گردیده است که قسمتی از آنها را که مربوط به اضافه دستمزد کارگران 

 ردیده است، و صدور سایر احکام نیز به زودی پایان خواهد یافت.و مستخدمین جزء بود صادر گ

در این جلسه، سئواالتی از طرف حاضران مطرح گردید که در هر مورد پاسخ الزم داده شد در پایان مدیر عامل مؤسسه استاندارد 

 ین اظهار داشت:ضمن ابراز خشنودی از عالقه و همکاری کلیه کارکنان مؤسسه در پیشبرد برنامه انجام شده چن

با توجه به موقعیت و اهمیت خاصی که مؤسسه استاندارد در مجامع بین المللی احراز نموده و نیز احساس این ضرورت که 

های بایستی به معنای واقعی آن در تمامی شئون زندگی ایرانی به صورت یک اصل کلی و اساسی در جهت رفع نیازمندی« استاندارد»

از طرفی با توسعه روزافزون صنایع کشور و ایجاد واحدهای صنعتی که توجه بازارهای مهم جهان را در مصرف و  عموم تعمیم یابد،

های صنعتی و تولیدات کشاورزی، دامی، غذائی و غیره به خود جلب نموده است مؤسسه استاندارد بایستی بیش از پیش همگامی فرآورده

 ه و اجرای کامل استانداردهای ملی حفظ نماید.تر براساس تهیخود را در ایجاد یک نظام صحیح

ایم، مضافاً این که های مترولوژی و بهره برداری از این واحد علمی وظایف سنگینی را تقبل نمودهما در سال آینده با افتتاح آزمایشگاه

 استفاده از اشعه گاما در نگهداری از به منظور « مرکز تابش اتمی»های مترولوژی واحد دیگری به نام هم زمان با شروع کار آزمایشگاه

ها و سبزیجات تازه به جمع واحدهای تحقیقاتی مؤسسه استاندارد اضافه خواهد شد و این امر بیش از پیش مؤسسه استاندارد را در میوه

 سازد.قبال اهمیت خاص و حساسی که دارد شاخص می

ایم، مؤسسه ای که تاکنون شاهد آن بودههای صمیمانهو ادامه همکاری مدیر عامل اضافه نمود، من اطمینان دارم با حفظ این روابط

 نماید. ای ایفاءاستاندارد خواهد توانست نقش اساسی خود را در اجرای وظایفی که به عهده گرفته است در تمام شئون به نحو ارزنده
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ها، بی شک انجام توسعه کادر متخصص در تمام زمینهضمناً باید اضافه کنم که در سال آینده با تجدید سازمان و تشکیالت مؤسسه و 

 گیر تحقق خواهد یافت.ها بدون وقفه و با سرعتی چشمهر یک از این برنامه

 

 

 
 

 افراد نشسته در ردیف جلو )از راست(:

 ناشناس ـ مهندس تقی زاده ـ دکتر حریری ـ دکتر علیزاده ـ مهندس صابر شیخ
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در این قسمت مجموع دوران ریاست مهندس شایگان و دکتر علیزاده رؤسای دوم و سوم مؤسسه 

مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که دکتر علیزاده  2432تا  2431های استاندارد در طول سال

ای را با اندک تغییراتی توان روند پیوستهاون مؤسسه استاندارد فعالیت داشته است لذا میها به عنوان معمدت

که در دوره تقریباً دو ساله ریاست نامبرده وجود دارد درنظر گرفت. در یک جمع بندی کلی اهم موارد را 

 توان چنین بر شمرد:می

های مؤسسه را به شکل نسبتاً ت و فعالیتتعریف اولین نمودار سازمانی مؤسسه استاندارد که ارتباطا -

 سازد.ها و فرآیندها را در آینده فراهم میچنین امکان بهبود فعالیتکند و هممناسبی تعریف و منسجم می

های اجرایی در مقایسه با وظایف به سمت انجام فعالیتگرایش بیشتری مؤسسه استاندارد  در این دوره -

نیز  2433به شکلی که نمودار سازمانی آن در سال کند پیدا می 2441قانون مصوب سال  براساسمحدود آن 

دهد. ها، انگ فلزات و صدور عالمت استاندارد را نشان میهای اجرایی از قبیل اوزان و مقیاستشدید فعالیت

تهیه انواع  ت محصوالت کشاورزی از قبیلیدر زمینه بهبود کیفجانبی دیگر های فعالیتبرخی چنین هم

های نگهداری محصوالت کشاورزی به منظور قفسه و جعبه، اصالح و مرمت کارگاهترکیبات شیمیایی، 

تالش در جهت مکانیزه کردن کیفی محصوالت مانند جلوگیری از آلودگی، سرکشی به مراکز تولید و توزیع و 

دهد. مؤسسه استاندارد انجام میهایی است که فعالیت جملهاز  (Sorting)دستگاه جداسازی محصول تهیه 

انجام چنین اقدامات عملی و اجرایی در واقع پیرو ایرادات و انتقاداتی است که دکتر عالیخانی وزیر وقت 

های مؤسسه استاندارد به ویژه در زمان دکتر خورسند داشته است، موضوعی که در مذاکرات اقتصاد از فعالیت

شود. با نگاهی مجدد به قانون تأسیس رد نیز به وضوح دیده میشانزدهمین جلسه شورای عالی استاندا

ای علمی و شود که در این قانون مؤسسه استاندارد بیشتر چهرهمالحظه می 2441مؤسسه استاندارد در سال 

تحقیقاتی دارد و اهم وظایف آن طبق قانون مطالعه و تحقیق و طبقه بندی محصوالت )به ویژه صادراتی( و 

نداردهای آنها است و در رابطه با تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان بیشتر وظیفه تعیین استا

های تجهیز شده نیز بررسی محصوالت صادراتی و صدور راهنمائی و اطالع رسانی دارد و هدف آزمایشگاه

 های مربوط است.گواهینامه

های اجرایی و شرایط کشور ودن حجم فعالیتچنین کوچک ببا توجه به نوپا بودن مؤسسه استاندارد و هم

های مؤسسه استاندارد با توجه به نقش آن در های اجرایی را از ضرورتتوان انجام فعالیتاز یک دیدگاه می

 ها در امر بازرگانی و بویژه در بهبود وضعیت صادرات کشور در زمان خود دانست امّا تداوم این فعالیت

ها و تمایل و خود  سبب تثبیت این فعالیتها خود بهوسعه کشور و گسترش فعالیتهای بعد با توجه به تسال

های گرایش مسئولین به انجام امور عادی و روزمره شده و جذابیت ارائه آمارهای کمی در رابطه با فعالیت
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در گزارشات جاری آنان را از اهداف اصلی و اصالح فرآیندها و رویکردهای جدید باز داشته است. این موضوع 

 کارشناسان سازمان ملل از جمله دکتر ورمان قابل مالحظه است.

مؤسسه استاندارد توسط شورای عالی استاندارد  مطالعه، پیگیری و نظارت مستمر بر وظایف و فعالیت -

 23که با تشکیل جلسات منظم این امر به خوبی قابل مالحظه است. در دوران ریاست دکتر خورسند مجموعاً 

 تشکیل شده است. 2431ماه  تا تیر 2441جلسه شورای عالی استاندارد از مهرماه 

تشکیل شده  2431ماه  تا مرداد 2431ی ماه جلسه از د 33در زمان ریاست مهندس شایگان مجموعاً 

 2432تا نیمه دوم سال  2431جلسه از نیمه دوم سال  4است و در دوران ریاست دکتر علیزاده مجموعاً 

شود بیشترین تعداد تشکیل جلسات مربوط به دوره ریاست که مالحظه میتشکیل شده است. آن چنان

 مهندس شایگان و وزارت دکتر عالیخانی است.

های دوره الگوگیری و انتقال تجربیات از سایر مؤسسات و مجامع بین المللی در دهه چهل از شاخص -

بارز فعالیت مؤسسه استاندارد در این دوره است. این امر در اعزام کارشناسان و مسئولین مؤسسه به 

از مؤسسه  2ای لوترونگیری از کارشناسان برجسته سایر کشورها از جمله آقکشورهای دیگر و هم چنین بهره

AFNOR های کالن فرانسه )در توسعه استاندارد سازی(، دکتر ورمان و دکتر سن از کشور هند )برنامه

قات صنعتی(، پروفسور فیوک یمؤسسه استاندارد و بحث کنترل کیفیت(، دکتر ورک از آمریکا )چگونگی تحق

 ایران( و دیگر افراد به وضوح قابل مالحظه است.دکتر جوزفسون )مرکز تابش  از اتریش )اندازه شناسی(، 

یکی از عواملی که در تحلیل نوع و شناخت بدنه مدیریتی مؤسسه استاندارد و بدنه کارشناسی آن در دهه 

های چهل نقش راهنما را دارد چگونگی سطح ارتباط بین این دو بخش است. با توجه به این که فعالیت

رسد بدنه مدیریت پیشروتر از ر حال شکل گیری و تکامل است لذا به نظر میمؤسسه استاندارد در این دهه د

بدنه کارشناسی است و ماهیت نقدهای کارشناسان در این دوره بیشتر متوجه عدم تناسب حجم، نوع و تعامل 

ه های مؤسسه استاندارد با تعداد و توان و نوع کارشناسان است. اما هرچه مؤسسه استاندارد ببین فعالیت

و برخی مسئولین ارشد مؤسسه رود نگاه و انتظارات کارشناسان ها پیش میسمت تثبیت و توسعه فعالیت

تفکر توان گفت در دهه پنجاه سطح توان و تفکر کارشناسی در مقایسه با سطح کند تا جائی که میتغییر می

شکاف بین این دو طرز تفکر و  گیرد و همین امر باعث افزایشمؤسسه در جایگاه باالتری قرار می مدیریتی

های بویژه دولتی ها و سازمانهای مختلف در دستگاهدر دورهکند موضوعی که طیف شده و به تدریج رشد می

 مطرح و جای بررسی و تأمل دارد. چنانهم

 های آزمایشگاهی،های مختلف تدوین استانداردهای ملی، فعالیتهای مؤسسه استاندارد در زمینهفعالیت -

یابد و به طبع آن تعداد کارکنان سازمان نیز در تمامی صدور پروانه عالمت استاندارد و امثال آن توسعه می

ها و امکانات یابد که در این رابطه گفتنی است افزایش کارکنان متناسب با افزایش فعالیتسطوح افزایش می

                                                           
 خی از کارشناسان یا کشورها باید توجه داشت که جلب همکاری و حمایت کشور ذیربط در توافقات بین المللی نیز مدنظر بوده است.در انتخاب بر -2
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های دهه چهل انجام ها در نیمه دوم سالصورت نگرفته است و در تحقیقی که توسط اداره مطالعات و برنامه

ها و یا عدم ارتباط شغلی افراد با نوع وظایف آنها اظهار شده شده است مواردی از قبیل بیکاری آزمایشگاه

های مختلف ها، تناسب شغلی و تعامل فنی و علمی بین بخشگیری فعالیترسد جهتاست. به نظر می

و گسترش آن مدیریت و برنامه ریزی نشده است. به بیان دیگر یک خط مؤسسه استاندارد هماهنگ با توسعه 

 مشی و برنامه کالن وجود ندارد.

 های مختلف ارتباطات بین المللی مؤسسه استاندارد با عضویت، همکاری و مشارکت با سازمان -

 اونت سازمان یابد تا جائی که رئیس وقت مؤسسه استاندارد مهندس شایگان به معبین المللی ارتقاء می

 های آموزشی برای کارشناسان سایر کشورها از شود. برگزاری کالسبین المللی استاندارد انتخاب می

 های بارز اعتبار بین المللی مؤسسه استاندارد است.نمونه

 های مربوط به بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی در توسعه ادارات استانی و گستردگی فعالیت -

 ف در این دوره قابل مالحظه است.های مختلاستان

های اطالع رسانی، فرهنگی و مطبوعاتی به ویژه چاپ و نشر بروشورهای مختلف و توسعه فعالیت -

های ملی و بین المللی در این دوره رشد قابل توجهی پیدا ماهنامه استاندارد، برگزاری سمینارها و گردهمائی

 کند.می

سه استاندارد به ویژه در مورد محصوالت سنتی و صنعتی صادراتی از تسلط و توانمندی کارشناسان مؤس -

های مهم این دوره مؤسسه استاندارد است. گزارشات متعددی در کتابخانه سازمان در رابطه با ویژگی

های روغنی و یا سایر موضوعات فنی و علمی وجود دارد که محصوالت غذائی از قبیل خرما، خشکبار، دانه

کارشناسان مؤسسه استاندارد از وضعیت تولید )حجم، مراکز تولید، و ...(، توزیع، صادرات و  نشانگر احاطه

 های فنی است.حتی وضعیت کیفی محصوالت یا مقوله

در رابطه با مقایسه عملکرد رؤسای دوم و سوم مؤسسه استاندارد گفتنی است که بخشی از تفاوت در 

ی آنها دارد که قابل توجه است. مهندس شایگان فردی است که از های فردعملکرد این افراد ریشه در ویژگی

کند. های علمی و تخصصی قابل توجهی برخوردار نیست لیکن به لحاظ اجرایی قوی و مؤثر عمل میویژگی

این فرد با توجه به نفوذ و روابط عمومی مؤثری که دارد از هر فرصت و ارتباطی با مسئولین، نمایندگان و 

کند و به ها بهره برداری میرسانه جهت پیشبرد و توسعه مؤسسه استاندارد در تمامی زمینهحتی اصحاب 

سپارد و بی مؤسسه استاندارد را به اعضاء هیئت مدیره و سایر مسئولین مؤسسه می رسد امور فنینظر می

د. تعامل و ارتباط یابتوان گفت مؤسسه استاندارد در زمان ریاست نامبرده توسعه قابل توجهی میتردید می

 ساده مهندس شایگان با تمامی سطوح کارکنان مؤسسه استاندارد و عدم سخت گیری او در امور از او 

 سازد.ای مورد پذیرش برای عموم میوجهه
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ها به فردی است جدی، دقیق و سخت گیر و قائل به رعایت سلسله مراتب اداری، او سال هدکتر علیزاد

ها و مدیریت مؤسسه اندارد مشغول به کار بوده است اما عمالً نقش مؤثری در برنامهعنوان معاون مؤسسه است

و قطعاً از نفوذ و ارتباطات قوی خود در این رابطه استفاده کرده است. دکتر  داشته استو نظارت بر امور آن 

ابتدا در درون سازمان گمارد. علیزاده در دو زمینه به ارتقاء و بهبود وضعیت کاری مؤسسه استاندارد همت می

گیری از نیروهای داخلی و تقسیم وظایف و نظارت بر عملکرد ادارات و کارکنان در سطوح مختلف و با بهره

کند و در سطح ملی و پیگیری جدی امور سعی در افزایش مشارکت، هماهنگی و فعال نگهداشتن آنان می

های مؤسسه در ستاندارد را با افزایش کیفیت فعالیتبین المللی نیز شرایط ارتقاء جایگاه و اعتبار مؤسسه ا

کارگیری و در کنندگان و وارد کنندگان در بسازد. جلب نظر تولید کنندگان، صاهای مختلف فراهم میزمینه

هایی است رعایت استانداردها و یا به بیان دیگر توسعه و ترویج اجرای استانداردها در کشور از جمله فعالیت

 دهد.علیزاده بسیار به آن اهتمام ورزیده و آن را سرلوحه کار خود قرار میکه دکتر 

انتقادات جدی که در رابطه با دوره رؤسای دوم و سوم از  های صورت گرفتهبا اذعان به تمامی تالش

ها و نظرات تخصصی کارشناسان و رسد پیش بینیمؤسسه قابل طرح است این نکته است که به نظر می

های اخلی و خارجی از وضعیت مؤسسه استاندارد در رابطه با لزوم برنامه ریزی و تعیین سیاستمشاوران د

های اجرایی و یا چگونگی تحقیقات ها، چگونگی انجام وظایف و مسئولیتکالن، اصالح ساختار و فعالیت

از جلسات شورای  گیرد. برای مثال در تعدادیصنعتی و نظایر آن مورد مطالعه، تحلیل و پیگیری قرار نمی

گردد و یا حتی عالی استاندارد نیز لزوم انجام تحقیقات صنعتی از سوی وزرای اقتصاد و یا معاونین او طرح می

اغلب کارشناسان و مسئولین اسبق مؤسسه استاندارد به عدم تناسب تقسیم کار، نقائص ساختاری و عملیاتی 

شود. البته پیگیری نمیبررسی و زمان نادیده گرفته شده و  . لیکن این موارد در گذر2اندشتهمؤسسه اذعان دا

های اجرایی برای بودجه مؤسسه، از زبان رؤسای این دوره به ویژه دکتر علیزاده لزوم کسب درآمد از فعالیت

کمبود منابع )تجهیزات، نیروی عدم سهولت ایجاد تغییرات ساختاری و فنی به دلیل مشکالت بوروکراسی، 

های عملی و گرایش سیستم اجرایی کشور و انتظارات فزاینده مسئولین به تشدید فعالیت(، متخصص و ...

 اجرایی، کاهش جذابیت کار مؤسسه استاندارد بویژه برای مسئولینی که سالیان زیادی در آن فعالیت 

جه و پیگیری تر از جمله عوامل تأثیرگذار در عدم توهای شغلی مهماند و تمایل به خدمت در موقعیتداشته

 نقائص ساختاری و فنی مؤسسه استاندارد بوده است.

                                                           
های توان گفت همگام با رشد و گسترش فزاینده مؤسسه استاندارد در این دوره چه در سطح ملی و یا بین المللی انسجام بین فعالیتدر واقع می  -2

 افتد.های مختلف آن اتفاق نمیها، منابع و تعامل صحیح بین بخشسسه به لحاظ برنامه ریزی و مدیریت ظرفیتدرون مؤ
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به ریاست مؤسسه استاندارد  1531چهارمین فردی است که در نیمه دوم سال  سرودیمهندس محسن 

در تهران و فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی از  1511متولد سال  سرودیشود. مهندس برگزیده می

ی دانشگاه تهران است. او که پیش از این مدیرکل بودجه و تشکیالت وزارت اقتصاد در زمان دانشکده فن

در بدست آوردن سمت ریاست مؤسسه استاندارد  1از حمایت وزیر اقتصاد بوده است وزارت هوشنگ انصاری

 ویل زمانی مؤسسه استاندارد را تح سرودیتوان گفت که مهندس . در یک تحلیل ساده میبردبهره می

ای برخوردار توسعه و ثبات و اعتبار ملی و بین المللی ویژهتوان کارشناسی باال و گیرد که مؤسسه از یک می

است. لذا چگونگی برخورد او جهت حفظ ثبات و اعتبار موجود و یا ارتقاء جایگاه و تحرک مؤسسه استاندارد 

 باشد بسیار حائز اهمیت است.ای نیز میفزایندهکه کشور در حال توسعه اقتصادی  35های دهه بویژه در سال

شود عدم آشنائی و شناخت ای که در این انتخاب به سادگی مالحظه میدر نگاه اول نقطه ضعف عمده

و ای که قطعاً در عملکرد او ها و کارشناسان آن است. نکتهاز مؤسسه استاندارد، فعالیت سرودیمهندس 

اً فرد نیاز به زمان قابل توجهی دارد تا اوالً مسلمه است. در چنین شرایطی تاثیرگذار بودمؤسسه استاندارد 

که باید درنظر بویژه اینچنین کارکنان و مسئولین آن را ارزیابی کند. و همهای آن را درک سازمان و فعالیت

 ای شده است.گستردهسازمان وسیع و در زمان وی مؤسسه استاندارد نیز  داشت

  

                                                           
برده است ولی اصوالً وی ارتباط و رسد مهندس سرودی از نفوذ و حمایت خانوادگی خود در کسب مقام ریاست مؤسسه استاندارد سود نظر میبه -1

 شخصیتی سیاسی ندارد.



 363/آخرین رئیس مؤسسه استاندارد
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 366/آخرین رئیس مؤسسه استاندارد

 
 

صرف مطالعه مؤسسه استاندارد و بویژه بررسی  سرودیهای اولیه مهندس رسد که تالشبه نظر می

تحت عنوان از ماهنامه استاندارد  1531ای که در پایان سال . از مقالهه استدیگردتغییرات ساختاری آن 

اندارد را توان مقدمات تغییر نمودار سازمانی مؤسسه استبدست آمده میتشکیالت جدید مؤسسه استاندارد 

نیز با تصویب شورای  1531چنین در هفتادمین جلسه شورای عالی استاندارد در دی ماه مالحظه کرد. هم

 یابد:استاندارد به شکل زیر تغییر می 1عالی ترکیب هیئت مدیره یا معاونین مؤسسه

 معاون اداری و مالی  وزیریمرتضی آقای مهندس  -1

 صنایع کشاورزی، دامی و الیافیمعاون   صابرشیخعلی اکبر آقای مهندس  -2

رفیع آقای دکتر مدتی بعد معاون صنایع شیمیائی و ساختمانی که مقرر گردید بعداً اعالم شود ) -5

 گیرد(.حریری در این سمت قرار می

 معاون صنایع برقی و مکانیکی  تقی زادهمنصور آقای مهندس  -4

 هامعاون امور شهرستان  آقای مهندس تقی خلیلیان -3

 هامعاون طرحها و بررسی  مهندس یاکود عیوض زادهآقای  -6

های جدید را ها و مدیریتدر واقع ترکیبی از معاونت 1531نمودار سازمانی مؤسسه استاندارد در سال 

قابل مالحظه در نمودار جدید های زیر با نمودار قبلی مؤسسه استاندارد تفاوت مقایسهدهد. در نشان می

 است.

های مختلف تخصصی تعریف نمودار جدید حذف و به جای آن سه معاونت در حوزهمعاون فنی در  -الف

 شده است.

 کادر تحقیقات صنعتی که در زیر مجموعه معاون فنی وجود داشت اساساً حذف شده است. -ب

گردد که در نمودار معاونت جدید طرحها و بررسیها و امور استانها اضافه شده است. یادآوری می ود -پ

ها قرار و برنامه ه مطالعاتمؤسسه استاندارد بجای این دو معاونت دو اداره هماهنگی استانها و ادارقبلی 

 داشت.

و انگ فلزات در سایر  معاونت توسعه و ترویج بطورکلی حذف و ادارات تابع آن مانند اوزان و مقیاس -ت

 گردد.چنین اداره آموزش نیز حذف میشود و همها تقسیم میمعاونت

 شود.مرکز تابش ایران به سمت آقای حسین قوی فکر در ساختار جدید مؤسسه استاندارد تعریف می -ج

 ارائه شده است.تغییرات ساختاری مؤسسه استاندارد  برخی مدارک مرتبط بادر ادامه این قسمت 

  

                                                           
 یابد.به شش معاون افزایش می 31مؤسسه استاندارد دارای چهار معاون بوده است که در سال  44براساس نمودار سازمانی مؤسسه استاندارد در سال  -1
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 از: ناصر جنّتی

 1تشکیالت جدید مؤسسه استاندارد

 

 13پست مدیریت در مرکز و  11پست معاونت و  6تحقیقات صنعتی وزارت اقتصاد مرکب از استاندارد و تشکیالت جدید مؤسسه 

 پست مدیریت در شهرستانها به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید و جهت اجراء ابالغ گردید.

روز تهیه شده بود به هیچ وجه  های موردنظر آنبراساس احتیاجات و متناسب با فعالیت 1333سازمان قبلی مؤسسه که در سال 

 یابی نوین است نبود.جوابگوی نیازهای متحول جامعه امروز ایران که تشنه ابتکارها و راه

تحوالت اخیر اجتماعی، روحیه و طرز معاشرت و زندگانی و حتی آداب و رسوم مردم را تغییر داده و توسعه اقتصادی احتیاجات 

های نوینی را سبب شده است و برای رفع این نیازهای جدید افزونی بخشیده و رشد تولید نیازمندی جامعه را به کاالها و خدمات مطلوب

های پیگیرانه به کار تحقیق عمیق و مداوم در های روشنگرانه و کوششجامعه رسالتی به عهده مؤسسه واگذار شده است که با تالش

 تولید و ارشاد صاحبان صنایع و تولید کنندگان وسایل و لوازم رفاه و  های نوینهای مختلف علوم بپردازد و با تدوین روشرشته

ترکیب تفکرات علمی با عوامل طبیعی در جهت تهیه و تولید یک "ایمن سازی زندگی مردم را فراهم نماید. زیرا استاندارد عبارتست از 

مؤسسه، وظائف خطیر دیگر اجرای استانداردهای اجباری به موجب قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس  از طرف "کاالی مرغوب و با ارزش

وی مؤسسه قرار داده و اهمیت کارهای اجرائی مؤسسه با توجه به رئوس برنامه پنجم عمرانی کشور ا رای را در سطح مملکت فرو گسترده

بخش صنعت و پیش بینی ایجاد هزاران کارگاه و کارخانه در نقاط مختلف کشور به سرمایه گذاری در  میلیارد ریال 335و مالحظه رقم 

شود. بنابراین انجام این رسالت و اجرای وظایف یاد شده تنها از عهده یک تشکیالت متحرک و قابل انعطاف در جهت خوبی نمایان می

 رسد.نظر میجذب نیروهای جوان و متخصص و تقویت کادر فنی مقدور به

های طور خالصه تجدید تشکیالت مؤسسه استاندارد با توجه به نیازهای متحول جامعه و برمبنای احتیاجات واقعی و مراعات هدفبه

 زیرین انجام گرفت:

های مردم و اجرای ایجاد واحدهای قوی و معتبر در نقاط مختلف کشور به منظور فراهم نمودن وسایل و امکانات انجام خواسته -الف

 ؤسسه در زمینه اعمال اجباری استانداردها به نحو مطلوب و در اسرع وقت.تکالیف م

های مؤسسه و جذب نیروهای جوان و متخصص در راه کاربرد مهارتها و نتایج تجهیز و تأسیس واحدهای متناسب با فعالیت -ب

 های نوین تولید.تحقیقات دانشمندان داخلی و خارجی در زمینه روش

هموطنان عزیز به خصوص کسانی که  هقه عمومی از طریق انجام امور مراجعین به سادگی و سهولت به نحوی کجلب اعتماد و عال -پ

 در کارهای اقتصادی کشور اعم از تولید یا توزیع و حتی مصرف سهیم هستند این مؤسسه را بهترین حافظ منافع خود به شمار آورند.

 و تمرکز امور در مرکز از طریق تفویض اختیارات به واحدهای اجرائی شهرستانی.اجرای اصل انقالب اداری و جلوگیری از تراکم  -ت

  

                                                           
  ماهنامه استاندارد -1
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 انتصابات جدید

 

ای که کار چاپ مجله ادامه داشت صورت گرفته در اجرای سازمان جدید مؤسسه و تخصیص مشاغل، انتصابات زیر تا آخرین لحظه

 است.

 الف: مدیران مرکزی

 تدوین و اجرای استانداردمدیر هماهنگی     آقای محمد بوذری -1

 مدیر صنایع دامی و الیافی    آقای کاروحاج آود -1

 مدیر صنایع مکانیکی و فلزشناسی    آقای رضا حفیظی -3

 مدیر صنایع کشاورزی    آقای عباس خالصی -3

 مدیر مالی و معاون ذیحسابی   آقای محمدحسین خبوشانی -3

 ی بین المللیهامدیر مرکز اسناد فنی و همکاری    آقای مصطفی ذاکری -6

 مدیر صنایع برقی و الکترونیکی    آقای سهراب رادمرد -3

 مدیر صنایع ساختمانی و مواد معدنی   آقای محمدحسن فرسائی -3

 مدیر مرکز تابش ایران    آقای حسین قوی فکر -3

 مدیر صنایع شیمیائی و غذائی   آقای میرحسن موسوی برآب -15

 

 ایب: مدیران منطقه

 استاندارد منطقه خوزستانمدیر     آقای سعید امینی -1

 مدیر استاندارد منطقه سیستان و بلوچستان    آقای منوچهر خموش -1

 مدیر استاندارد منطقه کرمانشاهان   آقای دکتر محمدقلی شفابخش -3

 مدیر استاندارد منطقه فرمانداری کل همدان    آقای تقی قره داغی -3

 فرمانداری کل سمنانمدیر استاندارد منطقه خراسان و     آقای احمد کتبی -3

 مدیر استاندارد منطقه مرکز   آقای کیان پورخان کیامنش -6

 مدیر استاندارد منطقه فارس و بنادر    آقای سیروس کیهان -3

 مدیر استاندارد منطقه کرمان    آقای ناصر مهاجرین -3

 مدیر استاندارد منطقه اصفهان   آقای محمود نصرالهی لشگاجانی -3

 

 لج: رؤسای واحد مدیریت عام

 رئیس دفتر مدیریت عامل   آقای سید جالل سادات مرعشی -1

 رئیس اداره دبیرخانه    آقای ناصر محمدی -1

 رئیس اداره اطالعات و روابط عمومی    آقای اردشیر معبودی -3

 

 د: معاونان مدیران مرکزی

 معاون مدیر اداری   آقای احمد آهنی زنجانی -1

 ساختمانی و مواد معدنیمعاون مدیر صنایع    آقای احمد خراسانچیان -1

 های بین المللیمعاون مدیر مرکز اسناد فنی و همکاری    آقای داریوش سیاسی -3

 معاون مدیر صنایع برقی و الکترونیکی    آقای حسن صالحی -3

 معاون مدیر هماهنگی تدوین و اجرای استاندارد   آقای ابوالقاسم عظیمی ساروی -3
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 صنایع دامی و الیافیمعاون مدیر    آقای حسین عالمه حائری -6

 معاون مدیر صنایع مکانیکی و فلزشناسی    آقای منصور گیتی پیما -3

 معاون مدیر صنایع کشاورزی    آقای خلیل نادری -3

 

 ایمعاونان مدیران منطقهه: 

 معاون مدیر استاندارد منطقه خوزستان    خانم فریده امامی -1

 ه خراسان و فرمانداری کل سمنانمعاون مدیر استاندارد منطق   خانم فضه سلیمی اشکوری -1

 معاون مدیر و سرپرست استاندارد منطقه آذربایجانشرقی   آقای کاوس صفائی شیرازی -3

 معاون مدیر و سرپرست استاندارد منطقه آذربایجانغربی   آقای جمشید صوفی سیاوش -3

 معاون مدیر استاندارد منطقه اصفهان   آقای اصغر کدخدائی الیاورانی -3

 معاون مدیر استاندارد منطقه مرکز   ئورگیانآقای گئورگن گ -6

 معاون مدیر استاندارد منطقه فرمانداری کل همدان   آقای فتح اله داریوش نظری -3
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در خصوص افزایش تعداد معاونین قابل ذکر است که افزایش قدرت اجرائی مؤسسه استاندارد از طریق 
ای انجام با موافقت مسئولین وقت و بنابه دالیل توسعههای تعریف شده گرچه افزایش تعداد معاونین و فعالیت

رسد که رویکرد جدیدی در عملکرد مؤسسه استاندارد با تغییرات ساختاری آن مینشده است لیکن به نظر 
آن ایجاب نموده است تا ادارات  مؤسسه استاندارد و تمایل مسئولینبلکه توسعه و گستردگی باشد موردانتظار 

اذعان داشت که نمودار جدید چهارچوب عملیاتی و  بایدمجدداً طراحی شوند. هرچند  در چیدمانی جدید
دهد. با درنظر گرفتن زمان انتصاب نمایش میاز خود تری را نسبت به نمودار پیشین مؤسسه استاندارد منظم

  اطاستنببه سهولت  1531مؤسسه در دی ماه  جدیدو تصویب نمودار  1531 ماه در آبان سرودیمهندس 
که وی از ارتباط و نفوذ خود نهایت استفاده را برای فائق آمدن به موانع اداری، استخدامی و تخصیص  شودمی

دیگر اینکه آیا این زمان کوتاه برای درک و شناختن مؤسسه و لزوم مهم اعتبار الزم برده است و نکته 
ایجاد دو معاونت جدید نمودار سازمانی و تغییر تغییرات ساختاری آن کافی بوده است. از اینرو لزوم فوریت 

 ای با سئوال و ابهام مواجه برای آنها تا اندازه گزینش افراد یاد شدهیعنی امور استانها و طرح و بررسیها و 
در هفتاد و یکمین جلسه شورای عالی استاندارد طی درخواست مهندس  1531شود. در پایان سال می

حریری در سمت معاون صنایع شیمیائی و ساختمانی و آقای  دکترآقای عیوض زاده جایگزین  سرودی
گردد و بلعکس این دو نفر برای معاون وزیری در سمت معاون اداری و مالی می مهندسخلیلیان جایگزین 

 شوند.ها و امور استانها انتخاب میطرح و بررسی
در هیئت مدیره به ئولین ارشد آن این اولین بار است که در تاریخ مؤسسه استاندارد مقوله جابجائی مس

افتد. مکرراً اتفاق می 1531های بعد نیز تا سال ها در سالدهد. البته این جابجاییصورتی غیرمتعارف رخ می
اغلب معاونین قدیمی از جمله آقایان وزیری، تقی زاده، حریری و مدتی بعد  1535گفتنی است در سال 

 یابد.ارج شده و ترکیب معاونین مؤسسه بطورکلی تغییر میمهندس صابرشیخ از مؤسسه استاندارد خ

 شود که مالحظه می 1532و  1531های با مطالعه شرح مذاکرات شورای عالی استاندارد در سال
ایمنی، خروج  دلیل حفظ و رعایت نکاتبهاجباری کردن استاندارد برخی از اقالم بویژه رشد هایی مانند مقوله

در تی است که اتفاقامؤسسه از حالت انتفاعی به دولتی و تعریف نمودار جدید و تغییرات افراد جزو اهم 
نقطه عطفی در تاریخ مؤسسه استاندارد است  1535است. شاید بتوان گفت سال  رخ دادهمؤسسه استاندارد 

چنین ترکیب افراد آن نیز بویژه در ده و همبه این ترتیب که اساساً جایگاه مؤسسه در بدنه دولت تغییر کر
خانه بازرگانی و صنایع با تجزیه وزارت اقتصاد به دو وزارت 1535کند. در سال تغییر میمجدداً حوزه معاونین 

ها حتی پس از گیرد و تا سالقرار می 1و معادن، مؤسسه استاندارد در زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن
به شکل زیر  1535گردد. ترکیب معاونین مؤسسه استاندارد در سال ارتباط حفظ میانقالب اسالمی این 

 است:

                                                           
توان در این رخداد تأثیرگذار دانست ابتدا این که توسعه عملکرد مؤسسه استاندارد در حوزه صنایع داخلی بویژه موضوع وجود دو عامل را می -1

انی به این امر کمک نموده است و دیگر این که آقای مهندس تحقیقات صنعتی در نام و وظایف مؤسسه استاندارد و خروج تدریجی آن از مقوله بازرگ

شود. از اینرو ارتباط و سابقه همکاری مسئولین مؤسسه استاندارد با نامبرده را نجم آبادی از معاونت وزارت اقتصاد به وزارت صنایع و معادن برگزیده می

 ن از نظر دور داشت.نباید در گرایش مؤسسه استاندارد به الحاق در وزارت صنایع و معاد
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 معاون اداری و مالی و سرپرست استانها   آقای مهندس تقی خلیلیان -1

 معاون صنایع برقی و مکانیکی   آقای مهندس سهراب رادمرد -2

 معاون صنایع شیمیایی و ساختمانی   آقای مهندس یاکود عیوض زاده -5

 معاون صنایع کشاورزی، دامی و الیافی   مهندس علی اکبر صابرشیخ آقای -4

 هامعاون طرح و بررسی   1آقای مهندس هوشنگ مقبلی -3

 

 .باشنداز کارشناسان مؤسسه استاندارد میمعاونین به غیر از مهندس مقبلی افراد نامبرده شده در ترکیب 

 شود.صاد به مؤسسه منتقل میبه پیشنهاد مؤسسه استاندارد از وزارت اقت مهندس مقبلی

 

  

                                                           
 رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوده است. 35-35های آقای مهندس مقبلی پس از انقالب اسالمی به مدت یک سال در سال -1
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مجدداً نمودار سازمانی مؤسسه استاندارد تغییر یافته و ادارات موجود  1533در سال  قابل توجه است که

توان به از اهم تغییرات نمودار جدید می .شوندبا چیدمانی جدید تعریف می )1531سال (در نمودار پیشین 

 موارد ذیل اشاره کرد:

 مدیره و تقسیم آن به پنج حوزه معاونتحذف هیئت  -

 حذف معاونت امور استانها از هیئت مدیره پیشین و تعریف پنج معاون در نمودار جدید -

1حذف مرکز تابش از نمودار -
 

 تشکیل اداره مستقل آموزش -

 تشکیل اداره مستقل دفتر حقوقی -

 تشکیل اداره مستقل اندازه شناسی -

 

  

                                                           
اتمی به این سازمان  های پیشین به این موضوع اشاره شده است که مرکز تابش ایران به دلیل نزدیک بودن ماهیت کار آن به سازمان انرژیدر بخش -1

  منتقل گردید.
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1

های گذشته ین دوره نسبت به سالشایان ذکر است که روند تشکیل جلسات شورای عالی استاندارد در ا
شود تا جائی که در زمان مهندس سرودی تقریباً هر سال فقط یک بار می انجامبسیار کند و با فاصله زیاد 

احتماالً به دلیل تغییر ساختار دولت و الحاق مؤسسه  1535سال  در .دهداین شورا تشکیل جلسه می
شود. دوران ریاست مهندس استاندارد به وزارت صنایع و معادن جلسه شورای عالی استاندارد تشکیل نمی

سرودی جمعاً با شش جلسه شورای عالی استاندارد همراه است و گفتنی است که ترکیب معاونان سازمان نیز 
گیری در خصوص بیالن مالی و بودجه، نظر از تصمیمماند. صرفثابت باقی می 1533تا سال  1535از سال 

توان به را می 1533لغایت  1531های طور خالصه اهم موضوعات جلسات شورای عالی استاندارد در سالبه
 صورت زیر برشمرد:

 :1331سال  -
 پذیرش معاونین و نمودار سازمانی جدید سازمان استاندارد ●
 بررسی اجباری کردن ده فرآورده با توجه به شرایط تولید در کشور و امکانات آزمایشگاهی ●
 

 : 1331سال  -
 حالت غیرانتفاعی )بازرگانی( به مؤسسه دولتی ازتبدیل مؤسسه استاندارد  ●

 رسد از این سال لزوم تصویب استانداردهای تدوین شده توسط شورای عالی استاندارد نظر میبه ●
 اند.های ملی جنبه رسمی و ملی پیدا کردهشده و استانداردهای تصویب شده توسط کمیته حذف 

 1535ازده کاال برای سال یبررسی اجباری کردن  ●
 
 :1333سال  -

 سرعت تدوین استانداردهای ملیافزایش  ●
 افتتاح مرکز اندازه شناسی  ●
 اولویت گذاری در تهیه و اجرای استانداردها  ●
 هابر انجام تحقیقات صنعتی و افزایش همکاری با مراکز علمی مانند دانشگاهتأکید  ●
 

 :1333سال  -
 طرح ایجاد مرکز تحقیق و کنترل بسته بندی کاال ●
 های مواد غذائیطرح ایجاد و تجهیز آزمایشگاه ●
 تأکید بر انجام تحقیقات صنعتی  ●

                                                           
علیرغم کم بودن تعداد جلسات شورای عالی استاندارد در زمان ریاست مهندس سرودی اما مباحث مطرح شده در این دوره اهمیت خاصی دارد و  -1

 توان به نوعی رشد و بلوغ تفکر و توان کارشناسی مؤسسه را در آن مشاهده کرد.می
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های کنترل مواد غذایی از جمله و آزمایشگاه مراکز تحقیق و کنترل بسته بندی و کاغذهای ایجاد طرح

های شاخصی است که در دهه پنجاه مطرح و با هماهنگی و توافق سازمان برنامه و سازمان ملل بسیاری طرح

طورکلی مرکز تحقیق و شود. بههای مربوط به آن از جمله ایجاد فضا و تهیه تجهیزات انجام میاز فعالیت

یت کاالهای سنتی و غذایی بویژه با توجه به اهمیت صادرات محصوالت ورا محکنترل بسته بندی و کاغذ ب

چنین استانداردهای بسته بندی مورد مطالعه قرار تکنولوژی بسته بندی و هم زمینهغذایی و کشاورزی در دو 

 های بسیار ابتدایی و نامناسب کاالهای ایرانی از طرفی و اهمیت مواد گرفته است. وجود بسته بندی

بسته بندی به لحاظ کیفیت، شکل مناسب و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی از طرف دیگر ضرورت مطالعه 

. از اینرو مؤسسه ه استاین مقوله جدید و ایجاد مرکز تحقیق و کنترل بسته بندی و کاغذ را فراهم آورد

بسته نروژ موضوع تکنولوژی  استاندارد با مشاوره یکی از کارشناسان سازمان ملل به نام آقای هولته از کشور

در  و هادماشین آالت و تجهیزات مناسب و استانداردهای مربوط را مورد بررسی و اجرا قرار د بندی، سفارش

 نظر شود. بهاین رابطه ساختمانی در مؤسسه استاندارد که به ساختمان بسته بندی معروف است احداث می

 به اتمام رسیده باشد لیکن متأسفانه  1536ت در سال رسد کار احداث ساختمان و تهیه ماشین آالمی

 کند و حتی پس از انقالب اسالمی وقت جنبه عملی پیدا نمیبرداری از این مرکز هیچراه اندازی و بهره

 شود.ها منتقل میماشین آالت تهیه شده به سایر مراکز و سازمان

مهمی که در رابطه با این مرکز پیش بینی شده بود آشنائی و آموزش تولید کنندگان  هایفعالیتاز جمله 

و صادر کنندگان نسبت به آخرین دست آوردهای تکنولوژی و استانداردهای روز دنیا در مورد بسته بندی 

اسی، هایی در زمینه سم شنهای کنترل مواد غذایی، آزمایشگاهچنین در مورد آزمایشگاه. هم1بوده است

شود. از جمله مواردی که ایجاد و به مرور راه اندازی میمواد غذایی های کیفی میکروبیولوژی و تعیین ویژگی

تعیین اجزاء و مقادیر تشکیل دهنده ماده غذائی، توان به میدر برنامه کنترل مواد غذایی درنظر بوده است 

های مرکز . در رابطه با طرحاشاره کردف ماده غذایی موارد اطالعاتی یا هشدار و نهایتاً تعیین زمان مفید مصر

بسیار جالب و مهمی از سوی هیئت  ذ و مرکز کنترل مواد غذایی گزارشتحقیق و کنترل بسته بندی و کاغ

هایی از آن در بخش پیوست آورده شده است. اعزامی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد وجود دارد که بخش

شود به مواردی از جمله کفایت فضای فیزیکی ه از مؤسسه استاندارد انجام میدر این گزارش طی بازدیدی ک

و تجهیزات الزم، عدم تناسب کارکنان )تعداد کم کارکنان( در مقایسه با حجم مناسب فضا و امکانات 

 اشاره شده است. در سطوح میانی مؤسسهآزمایشگاهی و عدم وجود مدیران 

  

                                                           
مرکز بسته بندی به درستی روشن نیست امّا این موضوع از چند جنبه حائز اهمیت است. اول ارتباط ریشه دار بین مؤسسه و چگونگی پیدایش طرح  -1

و سوم ورود و مقوله بازرگانی و صادرات، دوم مطالعه علمی الزامات بازرگانی در سطح ملی و بین المللی و طرح برنامه آموزشی، مشاوره و تسهیل صادرات 

 دهد.سه استاندارد به چنین مباحثی که اهمیت و جایگاه کارشناسی مؤسسه استاندارد را نشان میتکلیف مؤس
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لسه شورای عالی استاندارد در بهمن ماه این سال با ریاست دکتر ، هفتاد و چهارمین ج1536در سال 

محمدرضا امین به عنوان وزیر جدید صنایع و معادن با ترکیبی جدید از معاونین مؤسسه به شرح ذیل 

 گردد:تشکیل می

 معاون اداری و مالی    آقای مهندس مقبلی -

 ها و بررسیهامعاون طرح    آقای دکتر داود زاده -

 معاون صنایع کشاورزی، غذائی و دامی    دکتر خالصیآقای  -

 معاون صنایع شیمیائی و ساختمان    آقای مهندس قویفکر -

 از کارشناسان مؤسسه استاندارد سایر افراد آقای قویفکر به غیر از در ترکیب فوق قابل ذکر است که 

الی و سرپرست امور استانها را در باشند. در این جلسه آقای خلیلیان که قبالاً سمت معاون اداری و  ممی

 کند. اهم مباحث این جلسه عبارت است از:اختیار داشت به عنوان مشاور مدیر عامل حضور پیدا می

 ویض اختیار اجرای برخی از استانداردها به وزارت بهداری، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گازفت -

های ها و واگذاری آزمایشگاها مانند شهرداریهپیشنهاد واگذاری اندازه شناسی قانونی به دیگر دستگاه -

 واردات به گمرکات

 تقویت ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفی در صنایع -

 های بین المللیها و آموزشتقویت همکاری -

مشکل عدم برگشت درآمدهای مؤسسه به لحاظ قوانین جاری و پیشنهاد حرکت مؤسسه به سوی  -

و یا اصالح قانون مؤسسه جهت بازگشت درآمد به خود  یک دستگاه تحقیقاتی برای رفع این اشکال

 آن

 پیشنهاد حذف کارمزد از اعطاء مهر و اخذ آن فقط براساس هزینه آزمون -

 داوطلبانه و تشویقیصنایع جهت اجرای استاندارد به صورت  رغیبت -

 موضوعات مطرح شده در این جلسه شورای عالی استاندارد نسبت به شودمالحظه میچنان که آن

دارتری است. شاید با نگاهی به بعد( موضوعات ریشه 1531موضوعات طرح شده در جلسات قبلی )از سال 

گزارشات کارشناسان سازمان ملل بویژه دکتر ورمان در پیش بینی آینده صنعتی مطالعه مجدد به گذشته و 

های واگذار شده مسئولیتکشور و توسعه مؤسسه استاندارد و عدم توانائی مؤسسه در انجام امور اجرایی و 

هرحال برخی از موضوعات مطرح شده در این سال  به .قابل تصور بود 1536وجود چنین مشکالتی در سال 

چنان سازمان ملی استاندارد با آن درگیر است. یکی از نکات جالب توجه این هایی است که همجزو مقوله

نقطه نظرات مهم دکتر امین وزیر وقت وزارت صنایع و جلسه شورای عالی استاندارد که در ادامه ارائه شده 

 معادن از وظایف و تکالیف مؤسسه استاندارد است که بسیار قابل تأمل است.

 (:1536دکتر امین در هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی استاندارد )ای از سخنان گوشه
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مورد با تهیه زمین برای شرکت تعاونی مسکن کارکنان مقدمات اسکان کارمندان در کرج فراهم شده است. در  جناب آقای امین:

 های شه وران به شهرداریها واگذار شود ولی آزمایشگاهپیها و وسائل سنجش ست که فقط کنترل وزنهها نظر ایناوزان و مقیاس

های گاز اکسیژن و ئیدروژن مسلماً توجه بیشتری خواهد شد. بعضی کنترل کپسولاندازه شناسی در اختیار مؤسسه خواهد بود، در زمینه 

شود. استنباط اینجانب اینست که کنترل کلیه کاالها در های کوچک تهیه میدر بعضی از کارگاه هیاگ از وسائل برقی از قبیل کلید و پریز

تواند استاندارد و مشخصات کاال را اعالم کند ولی جلوگیری از تقلب در ز وظائف مؤسسه استاندارد خارج است مؤسسه میسطح مملکت ا

نظر من تحقیقات، تدوین استاندارد، اعالم است، وظائف موسسه به لکتیهای مربوط ممساخت کاال از وظائف شهرداری یا سایر دستگاه

ای آزمایشگاه کنترل کیفی داشته باشد وظیفه مؤسسه اینست که بر اجرای آنها است. چنانچه کارخانهاجباری استانداردها و نظارت بر 

برداری صاحبان واحدهای تولیدی را ها نظارت کند، وزارت صنایع و معادن در موقع اعطاء پروانه تأسیس یا بهرهکار این قبیل آزمایشگاه

آزمایشگاه کنترل کیفی را نیز ایجاد نمایند. امّا در مورد انگ فلزات گرانبها سئوال من  موظف خواهد کرد که از ابتدای تأسیس کارخانه،

 خواهید اجباری کنید.ه مصنوعاتی را میچاینست که 
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ای است که شورای عالی استاندارد پیش از انقالب اسالمی تشکیل آخرین جلسه 1531خرداد ماه سال 

تاندارد در این جلسه نیز متفاوت از جلسه قبلی و به شرح زیر دهد. ترکیب معاونین مؤسسه اسجلسه می

 است:

 معاون اداری و مالی    آقای مهندس قویفکر -

 هامعاون طرح و بررسی    آقای دکتر داودزاده -

 معاون صنایع کشاورزی، غذائی و نساجی    آقای دکتر خالصی -

 معاون صنایع ساختمانی و شیمیائی    آقای دکتر موسوی -

 سرپرست صنایع برقی و مکانیکی    یحفسید محمد مصآقای  -

 اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه عبارت است از:

 حذف درآمد مؤسسه از بودجه تشویق صادرات -

 شد(تصویب دریافت کارمزد براساس آزمون کاال )قبالً براساس سرمایه اسمی محاسبه می -

 ها در سراسر کشورتأکید مجدد بر ارتباط مؤسسه استاندارد با دانشگاه -

ای و شرکتی از طریق اتاق بازرگانی و ترغیب واحدهای صنعتی جهت تدوین استانداردهای کارخانه -

 صنایع و معادن

های مؤسسه های اطالع رسانی عمومی برای آگاهی اقشار مختلف جامعه از برنامهتأکید بر تهیه برنامه -

 استاندارد

 های ذیربطا به سازماناز استاندارده یامر واگذاری اجرای برخ -

 تهیه استانداردهای اطاق و تجهیزات داخلی اتوبوس و مینی بوس انجام مطالعات اولیه جهت -

 انجام تحقیقات بویژه با همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی در خارج از کشور -

اختالف در نتایج های معتبر دنیا به عنوان آزمایشگاه مرجع بویژه در هنگام بروز استفاده از آزمایشگاه -

 آزمون

 پیشنهاد اجباری شدن برخی از کاالها -

 همکاری متقابل با مؤسسه استاندارد انگلستان -
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های مؤسسه استاندارد به فراخور طور طبیعی بسیاری از فعالیتاست که به کامالً پذیرفتنیاین نکته 
از همین رو با توجه به روند  .یابدگذشت زمان و افزایش آگاهی و انتظارات مسئولین و مخاطبین توسعه می

 های مؤسسه و شود که حجم فعالیتهای اقتصادی و صنعتی کشور در دهه پنجاه مالحظه میپیشرفت
توان از آن ترین سندی که میبه سوی کاالهای صنعتی در حال رشد است. مهم هاچنین گرایش استانداردهم

های پیش از انقالب اسالمی مالحظه کرد ر آخرین سالهای آن را بویژه دوضعیت مؤسسه استاندارد و فعالیت
هایی از آن در این فصل در دانشگاه تبریز است که از بخش 1533سخنرانی مهندس سرودی در سال  گزارش

 استفاده شده است.
 

 و مذاکرات شورای عالی استاندارد در طی  1533سخنرانی مهندس سرودی در سال  گزارشمطالعه 
دهد که روند تدوین استانداردهای ملی بویژه در حوزه کاالهای نشان می 1531لغایت  1531های سال

تدوین ملی استاندارد  155مجموعاً حدود  1535ای داشته است. گفتنی است تا سال صنعتی رشد قابل توجه
شود استاندارد ملی دیگر به این تعداد اضافه می 1555تعداد  1533تا سال  1531شده است لیکن از سال 

شان دهنده رشد فزاینده تدوین استانداردهای ملی است. مجموع استانداردهای ملی تا پیش از که این امر ن
 A5استانداردها در قطع  1532باشد. قابل ذکر است که تا سال انقالب اسالمی بالغ بر دو هزار استاندارد می

شده است. این اندازه به پیروی از اندازه مختص کشور انگلستان و کشورهای تابع آن مانند هند و چاپ می
 A4پاکستان بوده است لیکن پس از این سال بنابه توصیه سازمان بین المللی استاندارد اندازه استانداردها به 

از نکات مهم و جالبی است ی ملی در تدوین استانداردهاتغییر یافت. رعایت اصل اجماع آرا یا توافق عمومی 
 به آن اشاره شده است. 1533که در سخنرانی مهندس سرودی در دانشگاه تبریز در سال 

های مذکور م کمیسیونی از افراد و نمایندگان سازمانموضوع یا برای موضوعات وابسته بهروش کار بدین ترتیب است که برای هر »... 
شود شود و در هر مورد سعی میبوط بدان موضوع به تفصیل مورد بحث و تجزیه و تحلیل واقع میشود و مسائل و مطالب مرتشکیل می

مومی بدست آید نه اینکه با رأی گیری و نظر اکثریت قناعت شود به عبارت دیگر تولید کننده و مصرف کننده هر عرایی موافقت و هم
صالحه تن در دهند تا می دست نیافتنی است بگذرند و به یک نوع سازش و های دور و دراز خود که به سادگکدام باید از برخی آرمان
 «... اند تأمین کندعالقهو ذی شود نظر و منافع همة کسانی را که ذیربطاستانداردی که تنظیم می

یابد شود که روند اجباری کردن استانداردها نیز افزایش میدر کنار افزایش تعداد استانداردها مالحظه می
 گردد.تقریباً در اغلب جلسات شورای عالی استاندارد تعدادی استاندارد جهت اجرای اجباری معرفی میو 

چنین واحدهای دارای پروانه کاربرد عالمت آمار اقالم اجباری داخلی و خارجی و هماین بخش در ادامه 
 استاندارد تشویقی ارائه شده است.
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 مشمول استاندارد اجباری صادراتیفهرست اقالم کاالهای  -1پیوست شماره 

 
 های صنعتیفرآورده -ج های دامیفرآورده -ب های کشاورزیفرآورده -الف

 آلو -1
 انار -1
 انجیر خشک -3
 وزهقنا -3
 انگور -3
 بادام سنگی -6
 باقال -3
 برگه زردآلو -3
 برگه هلو -3

 برنج -15
 پسته -11
 پیاز -11
 تخم آفتابگردان -13
 جو -13
 خرما -13
 ریشه شیرین بیان -16
 زیره -13
 سیب درختی و گالبی -13
 سیب زمینی -13
 سیر -15
 عدس -11
 فلفل -11
 فندق -13
 یقیس -13
 کتیرا -13
 کشمش -16
 کلم -13
 گردو -13
 گندم -13
 گوجه فرنگی -35
 خودنلپه  -31
 لوبیا -31
 ماش -33
 مغز بادام -33
 مغز پسته -33
 مغز گردو -36
 مغز هسته -33
 نخود -33
 هلو -33

 پشم -35
 پوست -31
 روده -31
 ساالمبور -33
 کرک -33

 اجاق گاز بدون فر -33
 اسید سولفوریک -36
 اسید کلریدریک -33
 بیسکویت -33
 پودرهای شوینده -33
 های نباتیروغن -35
 صابون -31
 کبریت -31
 گریس -33
 گلیسیرین -33
 ماکارونی -33
 نخ قرقره -36
 و عرق ودکا -33
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 1333 – 1331های قلم کاال در سال 16خالصه گزارش اجرای اجباری استاندارد  -1پیوست شماره 

 

شماره 

 ردیف

 

 نام کاال

تعداد 

کاالهای واحد 

 تولیدی

تاریخ شروع 

اجرای اجباری 

 استاندارد

که واحدهائی

پروانه استاندارد 

 اجباری دارند

که در واحدهائی

دست اقدام 

 هستند

که واحدهائی

تولید آنها خط 

 متوقف شده
 - - 1 1/3/31 1 سیلندر گاز 1
 13 1 13 1/3/31 33 اجاق گاز بدون فر 1
 1 1 3 1/3/31 3 سیم و کابل 3
 3 1 3 1/3/31 13 گریس 3
 - - 1 1/6/31 1 لنت ترمز 3
 1 - 1 1/6/31 3 های دستیخاموش کن 6
 - - 3 1/3/31 3 کلید 3
 - - 3 1/3/31 3 پریز و دوشاخه 3
 1 3 3 1/15/31 13 دیگ زودپز 3
 3 1 6 1/11/31 11 کبریت 15
 - 1 15 1/6/33 11 روغن نباتی جامد 11
 - - 3 1/3/33 3 های ایمنی اتومبیلشیشه 11
 - - - 1/3/33 شودوارد می شیر سیلندر گاز مایع 13
 - - - 1/3/33 شودوارد می رگوالتور سیلندر گاز مایع 13
 - - - 1/3/33 شودوارد می قابل انعطاف برای سوختهای لوله 13
 1 1 3 1/3/33 3 پنبه هیدروفیل 16
 - - 3 1/15/33 3 نخ قرقره 13
 3 6 3 1/15/33 13 اتانول )الکل اتیلیک( 13
 3 3 13 1/15/33 11 مشروبات الکلی )ودکاو عرق( 13
 - 13 3 1/11/33 13 روغن موتور 15
 - 1 - 35/1/33 1 تنگستنای های رشتهالمپ 11
 - 6 - 1/1/33 6 دستمال کاغذی 11
 - 6 - 1/1/33 6 آبجو 13
تأسیسات و تجهیزات سردخانه و  13

 روش نگهداری مواد غذائی
115 1/3/33 - 115 - 

 - - - 1/3/33 شودوارد می سیلندرهای اکسیژن و هیدروژن 13
 - 3 - 1/1/33 3 های پیچی ادیسونسرپیچ 16
 31 133 113  331 کلجمع  
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 از مهر 1333 -1333های  های واحدهای تولیدی که در سالفرآورده -3پیوست 

 انداستاندارد تشویقی استفاده نموده

 

 شرکت سهامی کارخانجات تولیدی اره ایران اره خشکه بر 1

 شرکت تضامنی ویتانا بیسکویت 1

 شرکت سهامی بیسکوپرس بیسکویت 3

 سهامی صنعتی پارس شرکت بیسکویت 3

 شرکت سهامی تولیدی و صنعتی ایران ابزار بیل 3

 شرکت سهامی کارخانجات مقدم پارچه پشمی 6

 شرکت سهامی تولیدی و صنعتی آسنو پودر رختشوئی 3

 شرکت سهامی بین المللی محصوالت پارس پودر رختشوئی 3

 شرکت سهامی پاکسان پودر رختشوئی 3

 سهامی تولید دارو )تولی پرس( شرکت پودر رختشوئی 15

 شرکت سهامی خاص کارخانجات چینی بهداشتی مینا چینی بهداشتی 11

 شرکت سهامی پارس سرام چینی بهداشتی 11

 شرکت سهامی تولیدی وردا سرکه  13

 شرکت سهامی کف )داروگر( صابون آرایش 13

 کنی )خرمشهر(شرکت سهامی پارساوان خاص کارخانجات شیرپاک  صابون آرایش 13

 شرکت سهامی پاکسان )گروه صنعتی بهشهر( صابون آرایش 16

 کارخانه معطر صابون آرایش 13

 شرکت سهامی پاکسان صابون رختشوئی 13

 شرکت تولیدی و شیرپاک کنی و روغن کشی پارس صابون رختشوئی 13

 شرکت سهامی تولید و تصفیه روغن ضدیخ 15

 شرکت سهامی ماشینول ضدیخ 11

 شرکت سهامی عام کارخانجات تولیدی و صنعتی ثابت خراسان قند و شکر 11

 شرکت سهامی چینی ایران کاشی لعابی 13

 شرکت کاغذ حساس ایران کاغذ حساس 13

 شرکت سهامی تولیدی پرآور کاغذ دیواری 13

 شرکت سهامی مانیستار کاغذ دیواری 16

 پنبه پاک کنی و روغن کشی پارسشرکت تولیدی و  گلیسیرین خالص شیمیائی 13

 شرکت سهامی پاکسان گلیسیرین خالص شیمیائی 13

 شرکت ریسندگی و بافندگی تبد نخ آکریلیک 13

 شرکت سهامی کشمیران نخ آکریلیک 35

 شرکت سهامی ایران یاسا تایر و رابر الستیک تایر دوچرخه 31

 و رابر شرکت سهامی ایران یاسا تایر چرخهسه الستیک تایر  31

 شرکت سهامی ایران یاسا تایر و رابر الستیک تیوپ دوچرخه موتوری 33

 شرکت سهامی ایران یاسا تایر و رابر الستیک تیوپ سه چرخه موتوری 33

 شرکت سهامی خاص فابکا موزائیک 33
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 شرکت سهامی خاص دورال پنجره آلومینیومی 36

 شرکت سهامی فرش ایران مواد اولیه فرش 33

 شرکت سهامی باطری سازی نیرو باطری 33

 شرکت سهامی خاص هاویلوکس رنگ 33

 بازرگانی آقای سید حسن مجتهدزاده زعفران 35

 

 

 

چنین واگذاری اجرای برخی از ای و شرکتی و همطرح موضوعاتی از قبیل تدوین استانداردهای کارخانه

ارتقاء سطح و به نوعی  1531ها در آخرین جلسه شورای عالی استاندارد در سال استانداردها به دیگر سازمان

  .دهدکارشناسی نشان میتئوری و مؤسسه استاندارد را به لحاظ  نگرش

 

تعدادی شود و حتی ده میها نیز افزوطبیعی است که با گسترش استانداردهای ملی بر رونق آزمون

گردد. از وضعیت استانداردهای اجباری و بویژه در حوزه کاالهای برقی و مکانیکی احداث می جدید آزمایشگاه

های های تازه تأسیس پی برد. مالحظه وضعیت آزمایشگاهتوان به وضعیت آزمایشگاهتاریخ اجرای آنها نیز می

 جالب توجه است.دی در گزارش مهندس سرو 1533مؤسسه در سال 
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 آزمایش کاالها

های صنعتی و معدنی و کشاورزی و دامی است و های مجهز برای آزمایش انواع فرآوردهمؤسسه در کرج دارای یک سلسله آزمایشگاه

ها برای ههای مختلف بخش عمومی و خصوصی است. آزمایش کاالها در این آزمایشگاخدمات آن در اختیار عموم مردم و صنایع و سازمان

 گیرد:یکی از منظورهای زیر صورت می

کنترل کاالهائی که مشمول مقررات استاندارد اجباری یا تشویقی هستند به منظور تطبیق مشخصات آنها با استانداردهای ملی  -الف

 تر از استاندارد یا مغایر آن.ایران و جلوگیری از هرگونه انحراف یا تولید پائین

تواند هر کاالئی آزمایشگاه مرجع برای تعیین مشخصات کاالها طبق نظر درخواست کننده و به عبارت دیگر هرکس میبه عنوان  -ب

های مؤسسه ارسال دارد )البته در صورتی که آزمایشگاه مربوط بدان در مؤسسه وجود داشته باشد( و از را که بخواهد به آزمایشگاه

آن را آزمایش کند و نتیجه را اعالم نماید. در این مورد الزم نیست که حتماً آزمایش طبق مؤسسه بخواهد که طبق استاندارد معینی 

توان استاندارد هر کشوری یا هر سازمانی را طبق نظر مشتری مبنای کار قرار داد و یا حتی مشتری استانداردهای ایران باشد بلکه می

های ه با آزمایش کاال مطابقت آن را با این شرایط اعالم دارد. برخی سازمانتواند خود شرایطی را تعیین کند و از مؤسسه بخواهد کمی

ی و شهربانی کل کشور برخی از کاالهای مورد مصرف خود را به همین منظور به هدولتی از قبیل ژاندارمری کل کشور، ارتش شاهنشا

 دارند.های مؤسسه ارسال میآزمایشگاه

 برای تطبیق مشخصات کاالهای مشابه -ج

 ا کمک به صنایع کشوریها به منظور تعیین استانداردهای ملی ایران و های مواد و فرآوردهبرای انجام تحقیقات در زمینه ویژگی -د

  1333ها از سال این آزمایشگاههای مرکزی مؤسسه تقریباً همه در کرج در محل شهرصنعتی قرار دارند. هستة اصلی آزمایشگاه

ای از طرف حساب عملیات مخصوص )اصل چهار( برای کمک فنی به دولت ایران در زمینه تأسیس مرکز پروژه پی ریزی شد. در این سال

وزیر صنایع و  1333راهنمائی صنایع و معادن تصویب شد و مقداری زمین از محوطه ذوب آهن کرج برای این کار تخصیص یافت. در سال 

های مرکز راهنمائی صنایع و معادن آمادة زمین زد و دو سال بعد ساختمان آزمایشگاهها را به معادن وقت کلنگ ساختمان این آزمایشگاه

برداری گردید و به تدریج مقداری وسائل و تجهیزات از طرف اصل چهار اهدا شد و دولت نیز در توسعة آن کوشید. بعداً مرکز بهره

زمان مدیریت صنعتی به هدایت و ارشاد صنایع از لحاظ مدیریت راهنمائی صنایع و معادن به دو قسمت تجزیه گردید یکی تحت عنوان سا

بایست به کارهای تحقیقاتی برای های صنعتی کرج بود که زیرنظر مدیر کل فنی وزارت صنایع و معادن میپرداخت و دیگری آزمایشگاه

به مؤسسه استاندارد ایران منتقل شد و از آن تاریخ توسعه و گسترش عظیمی  1333ها از سال کمک به صنایع بپردازد. این آزمایشگاه

ها افزوده شد و هم اکنون چند یافته است به خصوص که مرکز مترولوژی )اندازه شناسی( ایران نیز با کمک سازمان ملل به این آزمایشگاه

س است که در زیر بدانها اشاره خواهد شد و بدین ترتیب مرکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی بزرگ دیگر نیز در جنب آنها در حال تأسی

های مؤسسه قابل رقابت با بهترین ترین و بهترین وسائل و تجهیزات آزمایشگاهی در کشور است. برخی از آزمایشگاهمؤسسه دارای مجهز

 های جهانی است و از هر لحاظ آمادگی خدمت به صنایع کشور را دارد.آزمایشگاه

 های مرکزی مؤسسه عبارتند از:شگاهمهمترین آزمای

 های ایمنی اتومبیلآزمایشگاه شیشه -1

 آزمایشگاه کنترل سیاالت و ظروف تحت فشار -1

 آزمایشگاه ماسه ریخته گری -3

 آزمایشگاه فلزشناسی و خوردگی فلزات -3

 آزمایشگاه وسائل گازسوز خانگی -3

 های گاز مایعهای قابل انعطاف مربوط به سیلندرآزمایشگاه شیر و رگوالتور و لوله -6

 آزمایشگاه المپ و فتومتری -3

 آزمایشگاه سیم و کابل -3

 های فلورسنتآزمایشگاه سرپیچ و لوازم کمکی المپ -3

 آزمایشگاه باطری -15
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 آزمایشگاه کلید و پریز و دوشاخه -11

 آزمایشگاه اندازه شناسی صنایع برقی -11

 آزمایشگاه دماسنجی -13

 رمجآزمایشگاه  -13

 آزمایشگاه طول -13

 آزمایشگاه فشار و نیرو -16

 آزمایشگاه زمان و فرکانس -13

 های نفتی و پتروشیمیآزمایشگاه فرآورده -13

 های الستیک و پالستیک و رنگآزمایشگاه فرآورده -13

 آزمایشگاه مواد شیمیائی و فتوشیمی -15

 های آرایشی و شویندهآزمایشگاه فرآورده -11

 آزمایشگاه شیمی مصالح ساختمانی و مواد معدنی -11

 سرامیکآزمایشگاه فیزیک مصالح ساختمانی و  -13

 آزمایشگاه مکانیک خاک -13

 آزمایشگاه سیمان و بتون -13

 های ساختمانیآزمایشگاه شیشه -16

 آزمایشگاه صنایع چوب و کاغذ -13

 آزمایشگاه صنایع پشم و فرش -13

 آزمایشگاه نساجی -13

های سم شناسی، میکروبیولوژی و تعیین کنترل آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و محصوالت کشاورزی که خود شامل آزمایشگاه -35

های مواد غذایی در کرج در دست ساختمان است که به زودی تکمیل و کیفی است و اکنون مرکزی بزرگ برای آزمایشگاه

 تجهیز خواهد شد.

و  تکمیلهای مرکز تحقیق و کنترل بسته بندی کاالهای ایران که ساختمان آن در کرج آغاز گردیده و به زودی آزمایشگاه -31

 تجهیز خواهد شد.

مرکز تابش ایران که برای تحقیق و توسعه امر تابش مواد غذایی با اشعه گاما به منظور نگهداری بیشتر آنها  هایآزمایشگاه -31

 شود و ساختمان آن  هم اکنون در کرج آغاز شده و به زودی تکمیل و تجهیز خواهد شد.تأسیس می
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نظیر چاپ مقاالت و کتب،  یهایعنوان ترویج و تعمیم اصول استاندارد در واقع اشاره به مجموعه فعالیت

اطالع رسانی عمومی، سخنرانی و امثال آن دارد که در کنار سایر اقدامات عملی و اجرایی توسط مؤسسه 

چنین های اجرایی مانند تهیه مواد و تجهیزات و هممالحظه برخی از فعالیتشده است. استاندارد انجام می

که یادآور  1ورزی و دامی مانند خشکبار و یا پوست و ساالمبورهای تهیه محصوالت سنتی کشانظارت بر روش

های شروع به کار آن است تحت عنوان ترویج و تعمیم اصول استاندارد های مؤسسه استاندارد در سالفعالیت

های اجرایی پس از انقالب گونه فعالیتاز نکات جالب توجه این گزارش است. گفتنی است که برخی از این

 گردد.وظایف مؤسسه استاندارد حذف می اسالمی از

 

  

                                                           
در خور توجه است که جهت تهیه و بهبود کیفیت محصوالت دامی مانند پوست و ساالمبور مرکزی تحت عنوان مرکز تحقیقات چرم و پوست با  -1

شود و یکی از کارشناسان سازمان ملل به نام آقای اندازی مین جنب کشتارگاه )قلعه مرغی( راههمکاری سازمان ملل در زمان مهندس شایگان در تهرا

است که موری وظیفه آموزش کارشناسان مؤسسه استاندارد را در زمینه چگونگی تهیه، فرآوری و نگهداری این محصوالت به عهده داشته است. قابل ذکر 

گردد. گفتنی است رشناسان مؤسسه استاندارد سبب بهبود قابل توجه کیفیت محصوالت پوست و چرم ایران میهای کافعالیت این مرکز و در واقع تالش

 شده است.این محصوالت با حجم باالیی به اروپا و آمریکا صادر می
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 ترویج و تعمیم اصول استاندارد در کشور

برای اشاعه اصول استاندارد در کشور و نیز کمک به توسعة امر استاندارد در سراسر جهان، مؤسسه تاکنون اقدامات گوناگونی به عمل 

 آورده است که اهم آنها به قرار زیر است:

های متعدد در زمینة استاندارد و راهنمائی دانشجویان و ها و رسالهو مقاالت و تهیه و تدوین و چاپ کتاب هابولتن نشر مجالت،  -

 نویسندگان در تهیه تزها و مقاالت مربوط به این رشته.

عالنات و غیره برای ها و مجالت و نیز الصاق آنها به دیوارها و تابلوهای اها و پوسترها در روزنامهها و آگهیچاپ و انتشار اعالن -

راهنمائی عامه یا تولید کنندگان یا صادر کنندگان چنان که روش تهیه و خشک کردن کشمش و روش تهیه و خندان کردن پسته و نیز 

 های جالب به تولید کنندگان نشان داده شده است.روش تهیة سایر اقالم خشکبار به وسیله پوسترها و عکس

های گوناگون برای ها و مصاحبة رادیوئی و تلویزیونی و مطبوعاتی و برگزاری سمینارها و سمپوزیومسها و کنفرانسخنرانی دایرا -

 های استاندارد.آشنا کردن عامه یا صاحبان صنایع و یا کارشناسان استاندارد به اصول و مبانی و روش

ازمان ترویج کشاورزی و سپاهیان ترویج و راهنمائی عملی تولید کنندگان چنان که کارشناسان مؤسسه همه ساله با کمک س -

های تولید، کنند و به طور عملی و ساده روشآبادانی کشور به دهات و باغات و مراکز تولید کاالهای عمده صادراتی کشور مسافرت می

 ورزان و باغداران چیدن، برداشت، طبقه بندی کردن، ضدعفونی کردن، بسته بندی، انبار کردن و حمل و نقل این کاالها را به کشا

های آموزنده و سخنرانی و یا کار عملی اصول فوق را تفهیم های تبلیغاتی و جزوهآموزند و با نشان دادن فیلم و پخش پوستر و اعالنمی

 کنند.می

ی و کربنات کمک مادی و فنی به تولید کنندگان برای تهیة کاالهای استاندارد شدة صادراتی چنان که همه ساله روغن استرالیائ -

های چوبی که برای خشک کردن انگور به رود و طبقپتاسیم یا کربنات سدیم و چادرهایی که برای حفاظت محصول از باران به کار می

 ای بین تهیه کنندگان کشمش توزیع های قابل مالحظهشود با قیمت ارزان و تخفیفصورت بهداشتی مورد استفاده واقع می

های کوچک برای تیزابی کردن شود و یا کارگاهوهای سیمانی و کاهگلی و آجری به طور نمونه برای آنان ساخته میشود و یا آن که سکمی

 شود.کشمش در مناطق تولید برپا می

جدول زیر میزان روغن استرالیائی و کربنات پتاسیم را که در چهار سال اخیر در دهات و روستاهای کشور میان باغداران و کشاورزان 

 دهد.زیع شده است نشان میتو

 آمار توزیع روغن استرالیائی و کربنات پتاسیم در روستاها در سنوات اخیر

 کربنات پتاسیم برحسب کیلوگرم روغن استرالیائی به لیتر سال

1331 115/33 616/133 

1331 555/33 555/153 

1333 533/33 555/133 

1333 555/135 555/313 

 

شود تا محصول آنها منطبق با استاندارد های مشابهی میخرما و پسته و برگة زردآلو و برگه هلو و قیسی نیز کمکبه تولید کنندگان 

های پوست کندن و جدا کردن روده گاو و گوسفند و چیدن پشم و کرک و تهیه ساالمبور و چنین روشو باب بازارهای صادراتی گردد. هم

شود و کارگاه مجهزی در مرکز تحقیقات و کنندگان پوست و چرم و پشم به طورکلی آموخته میهای نمک سود به سالخان و تهیه پوست

بهبود پوست و چرم مؤسسه واقع در جنب کشتارگاه تهران برای این منظور احداث شده است که کارشناسان مؤسسه در آنجا به طور 

 کنند.مستمر به پیشرفت صنایع پوست و چرم کشور کمک می
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های در اغلب مذاکرات شورای عالی استاندارد در سال طور مکررسوابق آن را بهتوان که می مباحث مهمیاز 

مختلف مالحظه کرد موضوع تحقیقات صنعتی و کاربردی است که همواره مورد درخواست اغلب وزرای 

های مختلف مؤسسه استاندارد دیده آن در دوره برایگونه نظام مشخص و مدونی مربوطه بوده است ولی هیچ

 شود.نمی

های مختلف در زمان مهندس ند به کارگیری از کارشناسان سازمان ملل در حوزهقابل توجه است که رو

برنامه »سرودی نیز ادامه دارد و یکی از گزارشات جالب گزارش آقای ادوارد گالس کارشناس یونیدو با عنوان 

یژه است. آقای گالس با مطالعه نمودار سازمانی مؤسسه استاندارد بو« تقویت مدیریت مؤسسه استاندارد

 های جالبی در خصوص نقاط ضعف و قوت این تحلیلصنعتی ها و تحقیقات های طرح و بررسیحوزه

هایی از قبیل های مختلف مؤسسه استاندارد مقولهاین گزارش با مطالعه بخش ارائه داده است.ها فعالیت

 نظایر آن را ارزیابی و  شرایط و وضعیت افراد، جایگاه برنامه ریزی، الزامات مدیریتی و کار تحقیقاتی و

هائی از گزارش کند. بخشچنین چهارچوب و روند جالبی را بویژه برای امر تحقیقات کاربردی ارائه میهم

 آقای گالس در قسمت پیوست آورده شده است.

 

تن مباحث باید اذعان کرد که رونق گرفتن امر آموزش )درون سازمانی و برون سازمانی( و اهمیت یاف

 یابد. میروزافزونی کنترل کیفیت از موضوعات شاخص دوران ریاست مهندس سرودی است که توسعه 

های مختلف در زمان مهندس سرودی گیری از کارشناسان سازمان ملل در زمینهبهره چنان که اشاره شدآن

هایی علمی داخلی نیز از توصیههای گیری از اساتید و چهرهچنین همکاری و بهره. همداشته استنیز تداوم 

 کرده است.میاست که مهندس سرودی همواره به کارشناسان مؤسسه استاندارد گوشزد 

بوده های عمومی، فنی و تخصصی وزشز آمادر مؤسسه در واقع ترکیبی تعریف شده های آموزشی برنامه

در ادامه به شده است. مییه و اجرا های مختلف تهکارکنان داخلی و حتی بین المللی در زمینهبرای است که 

 شده است.اشاره های آموزشی مؤسسه استاندارد برنامه برخی از
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ها های آموزشی و کارآموزی در مؤسسه برای دانشجویان و کارکنان صنایع که مسئول اجرای استانداردها در کارخانهبرگزاری دوره

های کاالها و نمونه برداری و آزمایش و یا در زمینه آموزش اصول علمی و روش هستند و برای کارمندان مؤسسه در زمینه کنترل کیفی

 نفر از متصدیان  11تعداد  1333شود و مثالً در سال های متعددی بدین منظور ترتیب داده میهمه ساله دوره ،علمی استاندارد

نفر دانشجو از دانشگاه  35در طی چهار سال اخیر تعداد  چنینهای مختلف در مؤسسه کارآموزی کردند. همهای استاندارد کارخانهقسمت

 اند.های مؤسسه کارهای عملی را آموختهها در آزمایشگاهتهران و دانشگاه آریامهر و سایر دانشگاه

 کرد که موردب برگزار میرهای کارآموزی برای کشورهای در حال رشد آسیائی و آفریقائی و غهای پیش مؤسسه حتی دورهدر سال

شد. عالوه بر اینها د و اصول استاندارد و چگونگی بازرسی پیش از صدور به آنان آموخته مییگرداستقبال کارآموزان این کشورها واقع می

گردند تا همواره از آخرین اصول و شود اعزام میهای کارآموزی که در کشورهای دیگر برگزار میکارشناسان مؤسسه همه ساله به دوره

نفر از کارشناسان مؤسسه برای کارآموزی به خارج اعزام  33جمعاً  1333تا  1331این رشته آگاه باشند. در چهار سال اخیر از های تکنیک

نفر از  313به تنهایی  1333اند. در سال ها و مجامع بین المللی شرکت کردهاند و این غیر از کارشناسانی است که در کنفرانسشده

 اند.ها به وسیله مؤسسه کارآموزی دیدهصنایع و دانشجویان دانشکدهان و کارکنکارمندان مؤسسه 

های علمی و فنی در رشته ها و سمینارها و اطالع از آخرین پیشرفتاعزام کارشناس به مجامع بین المللی برای شرکت در کنفرانس

های یندگان ایران در زمینة مسائل استاندارد رشتهاستاندارد و کمک به توسعه امر استاندارد در سطح جهانی و ارائه نظریات فنی نما

همه ساله تعدادی از کارشناسان مؤسسه و تعدادی از اساتید دانشگاه و کارشناسان برجسته ایرانی به هزینه مؤسسه به این گونه  ،مختلف

کن تحت نظر مؤسسه یینه خودشان لهای مختلف به هزای دیگر از صاحبان صنایع و کارشناسان رشتهگردند و نیز عدهمجامع اعزام می

 ای از این امر ارائه شده است.نمایند. در جدول زیر آمار مقایسهدر این مجامع شرکت می

 ای شرکت در مجامع بین المللی و استفاده از بورس در سنوات اخیرآمار مقایسه

 1333سال  1333سال  1331سال  1331سال  تعداد کارشناسان

 33 11 33 11 اندمؤسسه که به مجامع بین المللی اعزام شدهتعداد کارشناسان 

های دیگر که از طرف مؤسسه به مجامع تعداد کارشناسان سازمان

 اندبین المللی اعزام شده

3 15 3 13 

 13 3 3 3 اندتعداد کارشناسان مؤسسه که از بورس استفاده کرده

 

 36و  33های مقایسه برنامه آموزشی سال

 درصد اختالف 1336سال  1333سال  آموزشنوع  ردیف

 -٪33 نفر روز 633 نفر روز 1133 ها و مؤسسات آموزش عالیبرنامه آموزشی دانشجویان دانشکده 1

 -٪35 نفر روز 135 نفر روز 365 کارآموزان شرکت کننده در کالس کنترل کیفی در مؤسسه 1

 ٪+16 نفر روز 1363 نفر روز 1533 های خارج از کشوربورس 3

 ٪+133 نفر روز 1361 نفر روز 1133 های آموزشی ضمن خدمت کارمندان در داخل کشورکالس 3

 -٪13 جلسه 3 جلسه 3 جلسات سخنرانی عمومی در مؤسسه 3

 ٪+3 نفر روز 133 نفر روز 113 های آزمایشگاهی مؤسسهبازدید پژوهشگران از فعالیت 6

 ٪+155 روزنفر  113 - آموزش کادر فنی کارخانجات 3

 

نفر روز انجام گردید  135های واگذاری کشورهای خارجی به مدت آموزش در زمینه کنترل کیفی با استفاده از بورس 1336در سال   *

 شرکت نموده بودند. 1333و داوطلبین از بین کسانی انتخاب شدند که در کالس کنترل کیفی سال 
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های کارمندان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با استفاده از بورس های آموزشی خارج از کشورجدول مشخصات دوره

 1336واگذاری اعالم شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سال 
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در سه زمینه مورد توان ا میرهای بین المللی مؤسسه استاندارد در دهه پنجاه ها و همکاریفعالیت

های بین المللی مانند های معمول و متداولی است که با سایر سازمانمالحظه قرار داد. بخش اول همکاری

ISO  وIEC حضور کارشناسان مختلف بین المللی در حکایت از یابد. بخش دوم و نظایر آن تداوم و ارتقاء می

های های سالیان قبل )مانند اندازه شناسی( و یا طرحکه در رابطه با طرح داردهای فنی و تخصصی حوزه

مباحث کنترل کیفیت( با مؤسسه  –های برق و مکانیک آزمایشگاه –جدید )مرکز تحقیقات بسته بندی 

هایی اختصاص دارد که با دیگر مؤسسات استاندارد مانند و بخش سوم به تفاهم نامه اندداشتههمکاری 

 ستاندارد انگلستان بسته شده است.مؤسسه ا

به جایگاه مؤسسه استاندارد که در ادامه ارائه شده  1533هایی از گزارش مهندس سرودی در سال بخش

 های بین المللی اشاره دارد.در تعامالت بین المللی بویژه در ارتباط با سازمان
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 از نتایج  وو کشورهای مختلف دارد و در نتیجه از یک سهای بین المللی های بین المللی که مؤسسه با سازمانیهمکار

های نماید. مؤسسه با سازمانپیشرفت استاندارد در سطح جهانی کمک میبه شود و از سوی دیگر های علمی و فنی آنها آگاه میپیشرفت

 کند و کارشناسان مؤسسه از این کشورها بازدید مشابه در بیش از هفتاد کشور جهان ارتباط دارد و با آنها مکاتبه و تبادل فکر می

عکس بسیاری از کارشناسان و مقامات استاندارد کشورهای لشوند و بنمایند و با مؤسسات استاندارد آنها و مقامات این رشته آشنا میمی

لمی و  فنی بین المللی است که این یک داد و ستد ع .گردندکنند و با ما از نزدیک آشنا میدیگر همه ساله از مؤسسه ما دیدن می

گیرد و صرفاً برای پیشرفت استاندارد در سطح جهانی خوشبختانه کمتر تحت تأثیر مسائل سیاسی و دیپلماسی بین المللی قرار می

گردد چنان مند دوجانبه نیز امضاء کرده است تا از همکاری بیشتری بهره یهانامهقپذیرد. مؤسسه ما با برخی از کشورها توافصورت می

ای میان مؤسسه استاندارد و مؤسسه استاندارد انگلیس منعقد شد که براساس آن هر دو مؤسسه به اشاعه و نامهتقمواف 1333که در سال 

استفاده کند مؤسسه  د انگلیسچنانچه اگر یکی از صنایع ایران بخواهد از مهر استاندار .کنندمعرفی مهر  استاندارد کشور دیگر کمک می

چنین اگر صاحب صنعتی در انگلستان بخواهد مهر آورد و همهای الزم را به عمل میکند و کمکاندارد ایران وسائل آن را فراهم میاست

های مشمول استاندارد اجباری و تشویقی ایران گاهی الزم استاندارد ایران را بر روی فرآورده خود به کار برد )که به خصوص برای فرآورده

تواند از چنین براساس این موافقتنامه ایران میتواند با کمک مؤسسه استاندارد انگلیس بدین امر مبادرت نماید. همشود( میمی

تسهیالت مؤسسه استاندارد انگلیس در توسعه صادرات خود و شناخت بازارهای جهانی برای هر یک از کاالهای صادراتی خود استفاده 

 کند.

 ای به شرح زیر است:های استاندارد بین المللی منطقهسازمانچنین عضو فعال مؤسسه هم

 است(.  "ایزو ")عنوان اختصاری آن (ISO)سازمان بین المللی استاندارد  -الف

 (IEC)سازمان بین المللی الکتروتکنیک  -ب

 (OIML)سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی  -ج

 (BIPM)ها سازمان بین المللی اوزان و مقیاس -د

 (CIE)سازمان بین المللی روشنایی  -ه

 (WAITRO)های تحقیقات صنعتی و فنی انجمن جهانی سازمان -و

 کمیسیون مقررات مواد غذایی وابسته به سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی -ز

 (FAO/WHO Codex Allimentarius Commission) 

 ایاستانداردهای سازمان عمران منطقهکمیته صنایع و  -ح
(RCD Committee of Industries and Standards) 

 (ESCAP/ASACکمیته مشورتی استانداردهای آسیائی وابسته به اسکاپ )اکافة سابق  -ط

 (CEB)کمیته اروپائی بتون  -ی

جامع عمومی و مدائمی دارد و کارشناسان خود را به  های وابسته به آنها مکاتبه و ارتباطهای فوق و دانشگاهمؤسسه با تمام سازمان

گروه کار است  333سوکمیته و  331کمیته فنی و  131دارد. مثالً سازمان بین المللی استاندارد خود به تنهایی دارای فنی آنها اعزام می

نامه و اصول کار خود دارد که زیر نظر شود و عالوه بر آن تعدادی کمیته عالی برای تعیین سیاست و برمجمع فنی می 1331که جعماً 

، کمیته گسترش یا بررسی مسائل (STACO)کنند مانند کمیته بررسی اصول استاندارد کردن شورای آن سازمان انجام وظیفه می

و کمیته طرح  (INFCO)اطالعات ایزو و کمیته  (CERTICO)و کمیته مسائل گواهی تطبیق با استاندارد  (DEVCO)کشورهای در حال رشد 

 و غیره. (PLACO)و برنامه ریزی 

کمیته فنی دیگر  156کار این سازمان عضو فعال و در های و گروهها کمیته فنی و بسیاری از سوکمیته 33مؤسسه در حال حاضر در 

کمیته ایزو به ایران واگذار های آن اطالع دارد و از آن گذشته دبیرخانة چند کمیته و سوها و پیشرفتعضو ناظر است و از کلیه فعالیت

 شده است که عبارتند از:

 "چرم و پوست" 115دبیرخانه کمیته فنی  -

 "چرم"ایزو  115از کمیته فنی  1دبیرخانه سوکمیته  -

 "های دستبافهای آزمون فرشروش" 33از کمیته فنی  11از سوکمیته  3دبیرخانه گروه کار  -
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 "های خشک و خشک شده )خشکبار(میوه" 33از کمیته فنی  3از سوکمیته  3دبیرخانه گروه کار  -

های فنی و های استانداردهای بین المللی اشتغال دارند که پس از تصویب اعضای کمیتههای مذکور به تهیه پیش نویسدبیرخانه

 شوند.تشر میتصویب کلیه کشورهای عضو ایزو به صورت استاندارد بین المللی من

های فوق معلوم گردد کافی است یادآوری شود که دو دبیرخانه نخست تاکنون یازده استاندارد برای آن که میزان فعالیت دبیرخانه

استاندارد بین المللی دیگر را نیز تهیه کرده  3بین المللی را به مرحله انتشار رسانده است که اکنون چاپ و منتشر شده و موجود است و 

های های آزمون فرشروش"ت که اینک در شرف اتمام است و به زودی از طرف دبیرخانه مرکزی ایزو منتشر خواهد شد. اما دبیرخانه اس

تاکنون هفت استاندارد بین المللی تهیه کرده که چاپ و منتشر شده و یک استاندارد دیگر هم در دست تهیه دارد که به زودی  "دستباف

نین دبیرخانه خشکبار ایزو موفق به تهیه یک پیش نویس استاندارد بین المللی گردیده است که مراحل نهائی را چمنتشر خواهد شد. هم

که به عهده ایران واگذار شده است تاکنون سه پیش نویس  (Codex)گذراند. ضمناً دبیرخانه خشکبار کمیسیون مقررات مواد غذایی می

ترکیه و استرالیا تهیه کرده است که به زودی به  –همکاری کشورهای ایاالت متحده آمریکا استاندارد )برای کشمش، پسته و خرما( با 

 صورت استاندارد بین المللی منتشر خواهد شد.

کند. این های عمومی و خطوط مشی کلی سازمان را تعیین میترین قسمت تشکیالتی این سازمان است که سیاستشورای ایزو مهم

شود و ایران تاکنون دوبار به عضویت شورا انتخاب شده است که هر بار سه سال در این کشور عضو ترکیب می 13شورا از نمایندگان 

 سمت فعالیت داشته است.

ای را تصویب نمود که قرار استاندارد منطقه 13ای نیز مؤسسه با همکاری ترکیه و پاکستان در کمیته صنایع و استاندارد عمران منطقه

 چاپ شود. RCDاندارد است به عنوان است

های بین المللی دیگر نیز ارتباط و مکاتبه دارد. از قبیل سازمان بین المللی انرژی مؤسسه با برخی از سازمان ،هاعالوه بر این سازمان

و اتحادیه بین المللی  (ASMO)و سازمان استاندارد و مترولوژی عرب  (CEE)های برقی و سازمان بین المللی پذیرش دستگاه (IAEA)اتمی 

کنند که باید دربارة آنها ها دریافت می، کارشناسان مؤسسه همه ساله تعداد معتنابهی مدارک از این سازمان(FID)دکومانتاسیون 

 شود.ها ارسال میاظهارنظر برای این سازمان 335تا  355که به طور متوسط سالی اظهارنظر نمایند چنان
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در زمان های مختلف در تخصصگیری از کارشناسان خارجی اشاره شد بهرهنیز قبالً گونه که همان

 استفاده  ی مختلف مؤسسه استانداردهایابد و از کارشناسان متفاوتی در بخشمی ادامهمهندس سرودی 

شود. برخی از این کارشناسان از قبیل دکتر مهاجر، دکتر تولن و دکتر ابوم در زمینه اسناد فنی و مرکز می

اند و برخی دیگر مانند پروفسور آسانتی، فعالیت داشته که از سالیان گذشته مطرح بودهاندازه شناسی 

های جدید برق و ایشگاهمهندس پتربائوش، دکتر ایشیکاوا، دکتر کانو و دکتر اشمیورا در خصوص آزم

که اشاره شد مباحث مربوط به کیفیت و اند. چنانمتالورژی و مباحث کیفیت با مؤسسه همکاری داشته

. داشته استاست که در زمان مهندس سرودی مورد توجه قرار  های شاخصجمله فعالیتکنترل کیفیت از 

دارد به ژاپن جهت بازدید از صنایع و شود که تعدادی از کارشناسان مؤسسه استاناین موضوع سبب می

دکتر  چونهمگیری از اساتید معتبری فراگیری فنون کنترل کیفیت اعزام شوند و از سوی دیگر شرایط بهره

گردد. مالحظه برخی از عناوین فراهم میدر زمینه مباحث کیفیت ایشیکاوا، دکتر کانو و دکتر اشیمورا 

 الب توجه است.ج ارائه شده توسط این افرادآموزشی 
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های همکاری است که از اهمیت خاصی نامههای بین المللی بحث تفاهمآخرین بخش از موضوع فعالیت

 شاید بتوان گفت عقد تفاهم نامه همکاری با مؤسسات استاندارد دیگر کشورها در جهتبرخوردار است. 

 نوع ترین گیری از عالئم استاندارد طرفین یکی از جالب توجهتسهیل تبادالت تجاری و امکان بهره

نامه بین مؤسسه استاندارد ایران و مؤسسه نمونه آن با تفاهم 1534های بین المللی است که در سال همکاری

ان ایرانی و بلعکس تولید کنندگان تفاهم نامه تولید کنندگاین افتد. براساس استاندارد انگلستان اتفاق می

مشابهی ای هرسد که برنامهاند از عالمت استاندارد طرف مقابل استفاده کنند. به نظر میانگلیسی قادر بوده

برای عقد تفاهم نامه با سایر کشورها مانند سوئیس، آلمان غربی، ژاپن و آفریقای جنوبی نیز در دست تهیه 

این نکته اهمیت دارد  یادآوریکدام از این موارد سابقه عملی وجود ندارد.  هیچبوده است. لیکن متأسفانه از 

های مؤسسه استاندارد بویژه در سطح بین المللی با توجه به گسترش فعالیت 35های پیش از دهه که در سال

شده عالمت استاندارد ایران نیز به عنوان یکی از عالئم معتبر توسط سازمان بین المللی استاندارد معرفی 

ده است. با تحقیقات انجام گرفته به نظر ارائه شمتن توافقنامه با کشور انگلستان در قسمت پیوست  1.است

ات کفش ملی ایران اولین گروه تولیدی بوده است که از این تفاهم نامه جهت صادرات رسد گروه کارخانجمی

 های ایمنی به انگلستان استفاده کرده است.کفش بویژه کفش

  

                                                           
 شده است. که در ادامه ارائه شده عالمت استاندارد ایران معرفی 1511در نشریه سازمان بین المللی استاندارد در سال  -1
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بوده ه نوعی دهه توسعه اقتصادی کشور که در ابتدای این فصل نیز به آن اشاره شد دهه پنجاه بآن چنان

به عنوان شاخصی برای ارزیابی  توانستهمیهای دولتی با روند رشد کشور و هماهنگی و عملکرد دستگاه است

مورد استفاده قرار گیرد. مجموعه اطالعات، تحقیقات و اسناد بدست آمده نشان دهنده این مطلب است که 

 و در این راستا  از خود نشان دادهرشد و توسعه مؤسسه استاندارد  تمایل فراوانی بهمهندس سرودی 

 توانو بلوغ و از طرفی ها و عملکرد فردی وی ویژگی تجربگی،بیامّا  هایی را نیز انجام داده استتالش

آورد که مانع از دسترسی مؤسسه استاندارد شرایطی را فراهم میاز طرف دیگر کارشناسی مؤسسه استاندارد 

طور خالصه شرایط . بهاستداشته هماهنگ با توسعه کشور سطوحی است که امکان ارتقاء به آن را به 

 توان چنین برشمرد.میدر این دوره مؤسسه را 

هیئت مدیره و معاونین مؤسسه عمالً مدیریت نمودار سازمانی و بویژه ترکیب پی در درتغییرات پی -

های و انضباط فعالیتبرنامه ریزی  ،گذاریکند که مانع از هدفمیرا تداعی  1و شرایط بی ثباتیمتزلزل 

و تهیه نمودار جدید سازمانی در این  1533گردد. تغییرات ساختاری مؤسسه در سال میاستاندارد مؤسسه 

ت و سسال نشانگر این مطلب است که هیئت مدیره دیگر مرجعی برای تصمیم گیری و مشارکت در امور نی

گیری رسد تنها مرجع تصمیمهای تخصصی به نظر میبه معاونت اعضای هیئت مدیرهل و تبدیآن با حذف 

کم و بیش به لحاظ اجرایی از مهندس سرودی نیز این موضوع  پیشدر دوران  هرچندفقط مدیر عامل است. 

 انحصار در قدرت اجرایی مدیر عامل را 1533نمودار جدید در سال  شکل و ترکیبمصداق داشته است لیکن 

 کند.بیشتر قانونی و نمایان می

جدیت در انضباط فردی توجه و رسیدگی به مشکالت کارکنان، برخورد دوستانه و روابط عمومی خوب،  -

از صفات بارزی است که اغلب نیروهای جوان کارگیری و بهپرورش  و عالقمندی به، و اداری، سخت کوشی

کارشناسان و اند امّا در نقطه مقابل برخوردهای سطحی با کارکنان مؤسسه برای مهندس سرودی قائل

پیگیری امور از نقاط  دقتی دربیتقسیم کار نامناسب و  ،مؤسسه، توصیه پذیری بیش از حدارشد مسئولین 

 دهد.میضعفی است که کیفیت مدیریت وی را سخت تحت تأثیر قرار 

مؤسسه به لحاظ  دهه پنجاهدر استاندارد در طول دوره حیات آن، مؤسسه تکامل در ادامه روند رشد و  -

 در  آن تفکر و توان کارشناسیتجربه، به بیان دیگر  .کارشناسی از توانمندی باالئی برخوردار استجایگاه 

توان کارشناسی به درستی مدیریت تجربه و های گذشته قرار دارد امّا این ترین حالت خود نسبت به سالقوی

  .شودبرداری نمیرهو به

                                                           
های کوتاه و لذا عدم مؤسسه استاندارد تحت نظر سه وزیر مختلف به کار خود ادامه داده است. قدر مسلم تغییر وزراء در زمان 1531تا  1531از سال  -1

 های آن تأثیرگذار بوده است.دقت، توجه و نظارت آنان بر عملکرد مؤسسه استاندارد در بی نظمی و جهت گیری فعالیت



 نگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد ایران /313

 
 

های اجرایی از های دیگر و یا اساساً تفکر خروج فعالیتواگذاری اجرای برخی از استانداردها به سازمان -

 های دیگر مطرح شده است.مؤسسه در این دوره بیش از دوره

 تفکر گرایش مؤسسه به سوی یک سازمان تحقیقاتی بویژه به جهت ترمیم بودجه آن از جمله نکات -

 اند.رؤسای بعدی سازمان نیز به آن توجه داشتهدر این دوره مطرح و جالبی است که 

توان مباحث شاخص این دوره تعریف کرد و در این رابطه مباحثی مانند آموزش و کنترل کیفیت را می -

تدوین های متداول مؤسسه استاندارد از جمله چنین فعالیتهای قابل توجهی انجام شده است. همفعالیت

 رشد قابل توجهی را نشان های پیشین در این دوره نسبت به دورههای آزمایشگاهی استانداردها و فعالیت

 شود که روند اجباری شدن استانداردها نیز افزایش دهد. در بحث اجرای استانداردها نیز مشاهده میمی

 یابد.می

انی به وزارت صنایع و معادن به مرور از گرایش و تغییر جایگاه مؤسسه استاندارد از وزارت اقتصاد/بازرگ -

ماهیت کار این سازمان در خدمت به بهبود و توسعه صادرات کاسته و رفته رفته مؤسسه استاندارد را به 

 هایی مانند طرح مرکز تحقیق و کنترل تعریف طرححال با ایندهد. سمت تولیدات و خدمات داخلی سوق می

مؤسسات استاندارد مانند  همکاری با دیگرتفاهم نامه عقد مواد غذایی و حتی  بسته بندی و کاغذ، کنترل

چنان حکایت از ریشه دار بودن مؤسسه استاندارد انگلستان برای بکارگیری عالئم استاندارد طرفین هم

 های بازرگانی و توسعه صادرات در نگاه مسئولین قدیمی و ارشد سازمان دارد.فعالیت

های قبلی مؤسسه استاندارد حضور کارشناسان بین المللی پررونق است و ز مانند دورهدر این دوره نی -

مؤسسه از جایگاه بین المللی مناسبی برخوردار است لیکن مشاوره و راهنمایی این کارشناسان نیز به درستی 

برخی از  گردد. این موضوع در عدم پیگیری فعالیت تحقیقات صنعتی وو با جدیت مطالعه و پیگیری نمی

 قابل مشاهده است.در این دوره تعریف شده بویژه در مذاکرات جلسات شورای عالی استاندارد مهم های طرح



 614/ها و ضمائمپیوست

 
 

 

ها، اسناد و خالصه گزارشات کارشناسان سازمان ملل تشکیل ای از عکساین فصل در واقع از مجموعه

های دوم و به سه بخش اشاره شده، بخش اول به آلبوم عکس و بخش شده است. با تقسیم بندی این فصل

 سوم به ترتیب به تصویر برخی از اسناد و خالصه گزارشات اختصاص یافته است.

های های جمع آوری شده برنامهقابل توجه است که موضوع اغلب عکسـ بخش اول )آلبوم عکس( 

چنین جلسات کارشناسی و تخصصی است که مؤسسه همآموزشی، بازدیدهای مختلف از مؤسسه استاندارد و 

های استاندارد در های جمع آوری شده از ماهنامهدر آنها نقش داشته است. گفتنی است بسیاری از عکس

 استخراج و تعداد دیگری توسط کارشناسان اسبق مؤسسه تقدیم شده است. 6411تا  6431های طول سال

از اسناد و مکاتبات مؤسسه استاندارد آورده شده است. از آنجا  بخش دوم ـ در این قسمت تصویر برخی

که بسیاری از اسناد اصلی و مرتبط در داخل متن کتاب قرار گرفته لذا اسناد ارائه شده در این بخش جزو 

 .اسناد و یا مکاتباتی است که با فعالیت مؤسسه مرتبط بوده و به صورتی محدود و تکمیلی ضمیمه شده است

 توضیح است که کل مدارک و اسناد جمع آوری شده در اختیار کتابخانه سازمان قرار داده شده است. الزم به

ت هباشد. شایان ذکر است که جبخش سوم ـ این بخش مربوط به گزارشات کارشناسان سازمان ملل می

ل اهمیت آنها ارائه ای از این گزارشات آنهم به دلیمورد کتاب فقط خالصه یا چکیدهپرهیز از طوالنی شدن بی

 باشد.شده و متن کامل آنها در کتابخانه سازمان موجود می
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 1161بازدید امیرعباس هویدا از آزمایشگاه اداره استاندارد ـ مهر ماه 

 افراد از راست: دکتر شریعتی )مجله اکونومیست( ـ امیرعباس هویدا ـ مهندس شایگان ـ مهندس صابرشیخ
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 622/ها و ضمائمپیوست

 
 

 
 

 
 1162سال بازدید از مؤسسه استاندارد ـ 

 افراد از راست: دکتر امینی ـ دکتر خورسند ـ مهندس صابرشیخ ـ دکتر ذهبی ـ دکتر آموزگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /621

 

 

 

 
 

 
استاندارد ـ دکتر عالیخانی ـ افراد از چپ: امیرعباس هویدا ـ ناشناس ـ مهندس سمسار از کارشناسان مؤسسه 

 ناشناس

 

 

 



 626/ها و ضمائمپیوست

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 )بم( 1161آموزش بسته بندی خرما، شهریور ماه سال 

 افراد ایستاده از چپ: مهندس کیهان ـ آقای مهدی معرف ـ ناشناس
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 )سخنران مهندس کیهان( 1161اداره مهندسی بهداشت، شیراز ـ کنفرانس استاندارد اسفندماه 
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 1164سال بازدید از مؤسسه استاندارد ـ 

 افراد از راست: دکتر عالیخانی ـ ناشناس ـ امیرعباس هویدا ـ مهندس صابرشیخ ـ دکتر خالصی
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 624/ها و ضمائمپیوست

 
 

 
 



 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /624

 

 
 

 

 



 614/ها و ضمائمپیوست
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 در عکس پایین افراد از راست: دکتر آستین ـ مهندس شایگان ـ دکتر امیرسلیمانی

 



 612/ها و ضمائمپیوست

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /611

 

 

 
 

 

 



 616/ها و ضمائمپیوست
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ـ مهندس صابرشیخ ـ دکتر علیزاده ـ دکتر بریدی )قائم مقام )مدیر استاندارد آمریکا( از راست:  دکتر گامب 

 دکتر حریریـ استاندارد آمریکا( 
 

 

 

 

 

 



 614/ها و ضمائمپیوست

 
 

 
 

 

 
 از راست: مهندس صابرشیخ ـ دکتر رهنما ـ دکتر علیزاده ـ دکتر گامب ـ مهندس طاهری پور ـ دکتر حریری

 دکتر بریدی
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 افراد از چپ: دکتر ذاکری ـ دکتر موسوی برآب ـ دکتر تایچ من ـ دکتر امیرسلیمانی

 

 

 

 

 

 



 614/ها و ضمائمپیوست

 
 

 

 

 
 

 افراد از راست: مهندس وزیری ـ دکتر جوزفسون ـ دکتر امیرسلیمانی
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 664/ها و ضمائمپیوست

 
 

 

 

 
 

 



 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /661

 

 

 

 
 



 662/ها و ضمائمپیوست

 
 

 

 

 
 

 



 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /661

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 666/ها و ضمائمپیوست

 
 

 

 

 
 



 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /664

 

 

 

 
 



 664/ها و ضمائمپیوست

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /664

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 664/ها و ضمائمپیوست

 
 

 
 



 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /664

 

 
 

 

 



 644/ها و ضمائمپیوست

 
 

 
 

 



 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /641

 

 
 

 

 

 

 

 



 642/ها و ضمائمپیوست

 
 

 
 

 

 



 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /641

 

 

 

 
 



 646/ها و ضمائمپیوست
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 افراد از راست: مهندس عیوض زاده ـ مهندس سرودی ـ دکتر سن ـ دکتر ذاکری

 



 644/ها و ضمائمپیوست

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /644

 

 

 

 

 
 

 
 کارشناسان یونیدو 1141انستیتو چرم و پوست سال 

 



 644/ها و ضمائمپیوست

 
 

 
 

 

 
 بحرینافراد نشسته در ردیف جلو از چپ: مهندس صابرشیخ ـ مهندس وزیری ـ دکتر حریری و کارآموزان کشور 
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 642/ها و ضمائمپیوست
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 644/ها و ضمائمپیوست

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و گزارش سفر و بازدید آقای گلدنبرگ از مراکز تولید در انتهای این بخش اولین استاندارد آزمایشی کشور 

 نیز ضمیمه شده است.و عرضه محصوالت کشاورزی 

 

  



 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /644

 

 



 644/ها و ضمائمپیوست

 
 

 
 

 



 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /644

 

 
 



 644/ها و ضمائمپیوست

 
 

 
 



 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /641

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 642/ها و ضمائمپیوست

 
 

 
 



 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /641

 

 
 

 

 

 

 



 646/ها و ضمائمپیوست

 
 

 
 

 

 



 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /644
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 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /644

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولین استاندارد ملی کشور که به صورت آزمایشی تدوین شده است.
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 ایراننگاهی به تاریخ تحوالت سازمان ملی استاندارد  /644
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 هیئت اعزامی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد گزارش 

 کمک به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 

 

 

 شماره طرح
UNDP/IRA/74/050 

 

 

 

 

 تهیه شده توسط:

 (L.F.BIRITZ)آقای ال.اف. بیریتز 

 کارشناس ارشد توسعه صنعتی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

 

 (A.KONSTANTIONV)ینف تآقای ای.کنستان
 

 

 کارشناس توسعه صنعتی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

 

 

 

 (1141)برابر با دهم تا بیست و چهارم آبان ماه  1444پانزده نوامبر تا از اول 

 

 

 

 

 

 تهران ـ ایران

 1446نوامبر  14
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 از سازمان ملل متحد:

 معاون دفتر نمایندگی ملل متحد. (R.Maconick)آقای آر.مکنیک 

ی مؤسسه استاندارد و تحقیقات ژکارشناس ارشد سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در مرکز مترولوِ (A.Thulin)آقای ای.تولین 

 صنعتی ایران.

 کارشناس ارشد توسعه صنعتی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد. (L.F.Biritz)آقای ال.اف.بیریتز 

 توسعه صنعتی ملل متحد.کارشناس توسعه صنعتی سازمان  (A.Konstantinov)آقای ای.کنستانتینف

 های فنی مشخص کردند. ایشان بیان داشتند که آقای سرودی احتیاجات مؤسسه استاندارد را ازنظر کمک ،بعد از معرفی

های فنی و پیش نویس اسناد مربوط به پروژه شرکت خواهند آقای صابرشیخ از طرف ایشان در مذاکرات مربوطه به برنامه توسعه کمک

های مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران طرح کلی برای فعالیت ماموریت پیشنهاد و تصویب شد. بعد از جلسه از آزمایشگاه . کرد

های و امکانات مؤسسه در کرج بازدید بعمل آمد. بعدازظهر باتفاق آقای صابرشیخ و آقای ذاکری نکات اساسی و برجسته برنامه کمک

 موردنظر تنظیم گردید.
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 تاریخچه و اطالعات مقدماتی -1
 

 الف ـ توجیه پروژه
ت صنعتی شدن به سرعت پیشرفت نموده است. میزان سرعت و هدر نیم قرن گذشته ایران از یک کشور صرفاً کشاورزی در ج -1

 بیشتر شد و تا اینکه سرعت توسعه و صنعتی شدن امروزه آن  1444شتاب در راه صنعتی شدن بعد از جنگ جهانی دوم در سال 
 باشد.شگفت انگیز می

شامل عمران و توسعه، تدوین و اجرای  دولت ایران از ابتداء به طرح صنعتی شدن منظم و هماهنگ توجه داشت که این توجه -2
شد و در نتیجه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به وجود آمد. وظیفه اصلی مؤسسه استاندارد استانداردهای صنعتی نیز می

است که در کشور ها و اوزانی چنین مقام مسئول کنترل بازرسی و تثبیت تمامی اندازهتهیه استانداردهای ملی ایران و همتدوین و 
عالوه این مؤسسه مسئولیت آزمایش و صدور گواهی مطابقت با استانداردها برای همه کاالهای صادراتی ایران را نیز شود. بهاستفاده می

 دارد.
ارت مهم دیگری نیز دارد که عب رد و تحقیقات صنعتی ایران مسئولیتعالوه بر وظایفی که در باال شرح داده شد مؤسسه استاندا -1

 است از کمک و خدمت به صنایع برای باال بردن کیفیت تولیدات و محصوالت ایران.
تقاضای روزافزون و مداوم ناشی از صنعتی شدن سریع کشور مؤسسه استاندارد الزم است که با ها زمان و ضمن این مسئولیتهم -6

چنین نگرفته است افزایش دهد. هم مهای فنی که تاکنون انجامینهال و استاندارد کردن را در زکاهای آزمایشگاهی، کنترل کیفیت فعالیت
 های استاندارد کردن و کنترل کیفی باال ببرد.بایستی به طور مداوم دانش کارشناسان خود را براساس روش

دی و صنایع کاغذ مؤسسه استاندارد در حال حاضر فاقد امکانات برای رفع احتیاجات و مشکالت مربوط به صنایع غذائی، بسته بن -4
نماید. در نتیجه این مشکالت و توسعه خود مؤسسه استاندارد دو باشد که همه آنها نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا میدر کشور می

 باشد که عبارتند از آزمایشگاه آماده سازی مواد غذائی و آزمایشگاه های مربوط تحت بررسی میپروژه برای تشکیل آزمایشگاه
 دی و کاغذ.بسته بن

ها و تربیت ها، شروع کار آزمایشگاهاصلی این پروژه تدارکات و امکانات مربوط به کمک برای تأسیس این آزمایشگاه هدف -4
 باشد.های فنی میکارشناسان ایرانی در این زمینه

 
 های فوری )آنی(هدفب ـ 

 های فوری عبارتند از:هدف
های غذائی و آزمایش و کنترل کیفیت آنها و تأسیس آماده سازی و استاندارد کردن فرآوردههای مربوط به توسعه و تقویت فعالت -1

 و فراهم آوردن امکانات تجربی آماده سازی مواد غذائی در مؤسسه استاندارد.
 یع فراهم آوردن امکانات تجربی در مؤسسه استاندارد برای استاندارد کردن آزمایش و کنترل کیفیت بسته بندی و صنا -2

 بسته بندی.
طورکلی و صنایع مصرف کننده کاغذ ازنظر آزمایش، کنترل کیفیت های کاغذ بهتأسیس و فراهم کردن امکانات مربوط به فرآورده -1

 .در مؤسسه استاندارد آنهاو استاندارد کردن 
 ساختمانی در مؤسسه استاندارد.های مربوط به آزمایش، کنترل کیفیت و استاندارد کردن مصالح تقویت و گسترش فعالیت -6
 کاال.های استاندارد کردن و کنترل کیفیت باال بردن سطح دانش کارشناسان مؤسسه استاندارد از طریق آموزش مربوط به روش -4
 تقویت سیستم مدیریت و وظایف مربوط به سازمان دادن طرح و برنامه ریزی در مؤسسه استاندارد. -4
احتیاجات و مشکالت مربوط  ،آماده سازی مواد غذائی و بسته بندی برای مشخص کردن شرایط فنی آنهامطالعه و بررسی صنایع  -4

 به آنها و دادن پیشنهادات یا اقدام در حل مشکالت آنها.
این طرح در درجه اول به منظور توسعه و بهبود خدمات فنی و تکنولوژی درنظر گرفته شده است. بنابراین سرمایه گذاری مستقیم 

 هائی در های آن که شامل مطالعات و بررسیباشد. اما برخی از فعالیتبدون درنظر گرفتن امکانات الزم در آن مقدور نمی
باشد باید توسط کارشناسان مربوط انجام تا اطالعات به دست آمده براساس معیارهای کامالً جدید قرار های مختلف صنعتی میبخش

صنایع  هایکمک نماید مخصوصاً در زمینه چنین امکانات صنعتی در کشورهای صنعتی و همرمایه گذاریگیرد و از این طریق به توسعه س
 نظر مقامات مسئول برسد.بسته بندی و صنایع کاغذ. این اقدامات طبیعتاً باید مشخص شود و به ،آماده کردن مواد غذائی
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 برنامه کار -1

 

 تاریخ و مدت های پروژهفعالیت

های فوری نشان داده های پروژه اساساً در کرج انجام خواهند گرفت برنامه کار در ضمن هدففعالیتتمامی  -1

 شده است.

 

  های مقدماتی که بایستی از طرف دولت ایران انجام گیرد:فعالیت -2

 1444ژوئیه  را برای ادارات مربوط تأمین خواهد کرد.فضای الزم )یک( دولت ایران 

 1444از ژوئیه  ترتیبی خواهد داد که افراد واجد شرایط برای اجرای پروژه تأمین شود.)دو( دولت 

 به ترتیب احتیاجات

 1444از ژوئیه  ها و فضای الزم و مقدمات مربوط را فراهم خواهد کرد.های مورد لزوم آزمایشگاه)سه( دولت ساختمان

 به ترتیب احتیاجات

 1444مارچ  چنین بودجه ساالنه فراهم شود.د که بودجه الزم برای پروژه و همترتیبی خواهد دا )چهار( دولت ایران

های غذائی و های مربوط به آماده سازی و استاندارد کردن فرآوردهتوسعه و تقویت فعالیت -1شماره هدف  -1

سازی مواد غذائی در مؤسسه  هآزمایش و کنترل کیفیت آنها و تأمین و فراهم آوردن امکانات تجربی برای آماد

 استاندارد.

 

 1444تا سپتامبر  )یک( تعیین و سفارش تجهیزات اضافی مورد احتیاج برای آزمایش و کنترل کیفیت مواد غذائی

تاریخ  1444سپتامبر  )دو( تکمیل مطالعه و بررسی پیشنهاداتی برای تقویت استانداردهای ایران در زمینه مواد غذائی

 تحویل گزارش

 1444ژانویه تا ژوئیه  )سه( اجرای کارهای آزمایشگاهی و آموزش روش جدید آزمایش و کنترل کیفیت مواد غذائی

چنین انتخاب، خرید و نصب های جدید مواد غذائی و هم)چهار( کمک به تکمیل موفقیت آمیز آزمایشگاه

 تجهیزات مربوطه

 ها()تاریخ تکمیل برنامه

 1444ژانویه تا دسامبر  ها در آزمایشگاه جدید مواد غذائیتجربیات و آزمایش)پنج( شروع و اجرای 

: فراهم آوردن و گسترش امکانات تجربی در مؤسسه استاندارد برای آزمایش، کنترل 2هدف شماره  -6

 فیت و استاندارد کردن بسته بندی و صنایع بسته بندی.یک

 

 1444دسامبر  مایش، کنترل کیفیت و استاندارد کردن بسته بندی)یک( تعیین و سفارش تجهیزات موردنیاز جهت آز

 تا  1444ژوئیه  ها)دو( اجرای کارهای آزمایشگاهی و آموزش در زمینه آزمایش، کنترل کیفیت مواد بسته بندی و بسته

 1444دسامبر 

زمینه بسته بندی، های الزم برای توسعه و بهبود استانداردهای ایران در )سه( تکمیل پیشنهادات و توصیه

 طور کلی.مواد بسته بندی و بسته بندی به

 )تاریخ تحویل گزارش(

تا  1444از ژوئیه  های استانداردهای بسته بندی)چهار( کمک به تهیه پیش نویس

 1444دسامبر 

تا ژوئیه  1444ژوئیه از  چنین انتخاب و خرید و نصب تجهیزاتهای بسته بندی هم)پنج( کمک به تکمیل موفقیت آمیز آزمایشگاه

)تاریخ تکمیل  1444

 آزمایشگاه(

 1444ژوئیه تا دسامبر  های آزمایشگاهی در آزمایشگاه جدید بسته بندی)شش( شروع و اجرای فعالیت

تأسیس و فراهم آوردن امکانات تجربی برای آزمایش کنترل کیفیت، استاندارد کردن در  -1هدف شماره  -4

 طورکلی، صنایع تولید و مصرف کننده کاغذهای کاغذی بهه فرآوردهمؤسسه استاندارد در زمین

 

 1444تا دسامبر  )یک( تعیین و سفارش تجهیزات مورد احتیاج برای آزمایش و کنترل کیفیت کاغذ.



 444/ها و ضمائمپیوست

 
 

 تاریخ و مدت های پروژهفعالیت
 1444ژانویه تا ژوئیه  های آنفرآورده های آزمایشگاهی و آموزش در زمینه آزمایش، کنترل کیفیت کاغذ و)دو( اجرای فعالیت

)تاریخ  1444تا دسامبر  های آنها و پیشنهادات مربوط به استانداردهای ایران در مورد کاغذ و فرآوردهتوصیه لمیک)سه( ت
 تحویل گزارش(

تا ژوئن  1444ژوئیه  های آن)چهار( کمک در تهیه پیش نویس استانداردهای مربوط به کاغذ و فرآورده
1444 

تا ژوئن  1444ژوئیه  )پنج( راهنمائی در ساختمان و تجهیزات آزمایشگاه جدید کاغذ
1444 

های مربوط به آزمایش کنترل کیفیت و استاندارد کردن مصالح تقویت و گسترش فعالیت -6هدف شماره  -4
 ساختمانی در مؤسسه استاندارد

 

های آزمایش، زمینه روش ه استانداردهای ملی ایران درهای مربوط ب)یک( تکمیل و مطالعه و بررسی و توصیه
 و استاندارد کردن مصالح ساختمانی. کیفیت کاال

)تاریخ  1444تا دسامبر 
 تحویل گزارش(

)دو( تعیین و سفارش تجهیزات اضافی مورد احتیاج جهت آزمایش، کنترل کیفیت و استاندارد کردن مصالح 
 ساختمانی

 1444تا دسامبر 

 به مدت سه ماه  های آزمایشگاهی و آموزش مربوط به آزمایش، کنترل کیفت مصالح ساختمانی.اجرای فعالیت)سه( 
 1444در سال 

 به مدت سه ماه )چهار( کمک در تهیه پیش نویس استانداردهای مربوط به مصالح ساختمانی
 1444در سال 

دارد از طریق دادن آموزش مربوط به باال بردن سطح دانش کارشناسان مؤسسه استان -4هدف شماره  -4
 های استاندارد کردن و کنترل کیفیت کاال.روش

 

 1444ماه در سال  2 های استاندارد کردن و کنترل کیفیت کاال.های آموزشی در زمینه روش)یک( رهبری سمینارها و دوره
 1444ماه در سال  2 4)دو( عیناً مثل ردیف )یک( هدف شماره 

 1444ماه در سال  2 4مثل ردیف )یک( هدف شماره )سه( عیناً 
های مدیریت، سازمان دهی، طرح و برنامه ریزی در مؤسسه توسعه و تقویت روش -4هدف شماره  -4

 استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

استاندارد و رهبری  ههای طرح و برنامه ریزی در مؤسس)یک( تجزیه و تحلیل مدیریت، سازمان و سیستم
 مینارها در زمینه مدیریت صنعتی جهت پیشرفت مدیریت نوسازی و توسعه در این مؤسسه.س

 1444ماه در سال  2

 1444ماه در سال  2 4)دو( عیناً مثل ردیف )یک( هدف شماره 
  4( عیناً مثل ردیف )یک( هدف شماره سه)
بندی برای تعیین شرایط فنی  مطالعه و بررسی صنایع آماده سازی مواد غذائی و بسته -4هدف شماره  -4

 آنها، مشخص کردن احتیاجات و مشکالت مربوط به آنها و دادن پیشنهادات و اقدام در حل مشکالت آنها.
 

)یک( مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل صنایع بسته بندی و تجارت مربوط در ایران و پیشنهادات الزم جهت 
 های بهبود و پیشرفت این صنایعبرنامه

تا ژوئن  1444ژوئیه از 
)تاریخ تحویل  1444

گزارش و تاریخ تحویل 
گزارش نهائی 

تجدیدنظر شده تا 
1444) 

)دو( مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل صنایع آماده سازی مواد غذائی در ایران و دادن پیشنهادات الزم در 
 های بهبود و پیشرفت این صنایعجهت برنامه

 1444ژوئیه تا دسامبر 
خ تحویل اولین )تاری

گزارش و تاریخ تحویل 
گزارش نهائی تا نوامبر 

1444) 
ماموریت مشترک سازمان برنامه توسعه ملل متحد و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد جهت مطالعه و  -14

ها با توجه بررسی نیمه اول پروژه )در کرج و تهران بایستی تشکیل شود( جهت ارزیابی میزان پیشرفت برنامه
 ها و برنامه کار و دادن ترتیبات الزم در این مرحله.فبه هد
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 های سازمان توسعه ملل متحدب ـ شرح کمک

 انتخاب کارشناسان بین المللی -1

 مدت تاریخ شروع محل کار های بسته بندی و کنترل کیفی کاالالف ـ کارشناس استاندارد کردن روش

 ماه 14 1444ژوئیه  کرج 

های تجربی و کنترل آزمایشبه راهنمائی، سرپرستی و کمک در ساختمان و تجهیز آزمایشگاه جدید بسته بندی خواهد داشت و بعد 

های مربوط به استانداردهای بسته بندی و تکنولوژی کمک خواهد کرد. او برای تهیه پیش نویس استانداردهای بسته بندی کیفی و فعالیت

 این کارشناس  های جدید بسته بندی کمک خواهد کرد.مکاری وسیع با صنایع در جهت به کار بستن روشو اجرای آنها و ایجاد ه

چنین سمت رهبری گروه کارشناسان را خواهد داشت و در مقابل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد مسئولیت هماهنگی و اجرای هم

 پروژه را به عهده خواهد داشت.

 

 مشخصات:

معادل آن در رشته مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی یا مهندسی بسته بندی با تجارب وسیع در تحقیقات و درجه دانشگاهی یا 

 آزمایش، کنترل کیفیت و استاندارد کردن در سطح مدیریت عالی.

 

 مدت تاریخ شروع محل کار آماده کردن مواد غذائیـ کارشناس  ب

 ماه 14 1444ژوئیه  کرج 

آزمایشگاه آماده کردن مواد غذائی و تجهیزات آن راهنمائی و کمک خواهد کرد. صنایع و تولید کنندگان مواد ان مدر تشکیل و ساخت

غذائی را برای باال بردن کیفیت محصوالت آنها کمک و راهنمائی خواهد کرد و به توسعه تحقیقات مربوط به هدف فوق نیز کمک خواهد 

 کرد.

 

 مشخصات:

در رشته مهندسی شیمی مواد غذائی، تکنولوژی شیمی مواد غذائی یا مهندسی شیمی با تجربیات درجه دانشگاهی یا معادل آن 

 وسیع در آماده کردن مواد غذائی مخصوصاً مواد غذایی مربوط به محصوالت کشاورزی.

 

 مدت تاریخ شروع محل کار مواد غذائی و کنترل کیفیـ کارشناس استاندارد کردن  ج

 ماه 12 1444ژوئیه  کرج 

های آزمایش مواد غذائی جهت کنترل کیفی آنها راهنمائی و در انتخاب و خرید تجهیزات الزم برای آزمایشگاه و بهتر کردن روش

 کمک خواهد کرد.

 چنین او در تدوین و اجرای استانداردهای محصوالت غذائی راهنمائی و کمک خواهد کرد.هم

 

 مشخصات:

مواد غذائی، شیمی مواد غذائی یا تکنولوی مواد غذائی با تجربیات وسیع در کنترل درجه دانشگاهی یا معادل آن در رشته مهندسی 

 هم محصوالت غذائی خام و آماده نشده و هم محصوالت غذائی آماده شده. ،ئیاکیفی و استاندارد کردن مواد غذ

 

 

 

 

 



 444/ها و ضمائمپیوست

 
 

 مدت تاریخ شروع محل کار کاغذ و کنترل کیفیتکنولوژی استاندارد کردن ـ کارشناس  د

 ماه 12 1444ژوئیه  کرج 

های تحقیقاتی، آزمایش، به فعالیت .های کاغذ راهنمائی، کمک و سرپرستی خواهد کرددر ساختمان و تأسیس و تجهیز آزمایشگاه

چنین به تنظیم و اجرای استانداردهای کاغذ و هم ژی آن کمک خواهد نمود. اولوهای کاغذ و تکنوکنترل کیفی و استاندارد کردن فرآورده

 های آن کمک و راهنمائی خواهد کرد.سایر فرآورده

 

 مشخصات:

چنین استاندارد کردن، درجه دانشگاهی یا معادل آن در شیمی یا مهندسی شیمی با تجربیات وسیع در صنایع کاغذ سازی و هم

 آزمایش و کنترل کیفی آن.

 

 مدت تاریخ شروع محل کار استاندارد کردن مصالح )مواد( ساختمانی و کنترل کیفی ـ کارشناس  ه

 1444ژانویه  کرج دوره سه ماهه به فاصله یک سال ودر ضمن د

 1444ژانویه 

 ماه 1

 ماه 1

مؤسسه استاندارد های مربوط به آزمایش، کنترل کیفی، استاندارد کردن در زمینه مصالح و مواد ساختمانی در به پیشرفت فعالیت

 کمک و راهنمائی خواهد کرد.

 

 مشخصات:

درجه دانشگاهی یا معادل آن در علوم فیزیک یا مهندسی با تجربه وسیع در آزمایش، کنترل کیفی و استاندارد کردن مصالح 

 ساختمانی از جمله اجزاء پیش ساخته ساختمان.

 

 مدت شروعتاریخ  محل کار کارشناس کاربرد صنعتی کنترل کیفیـ  و

 کرج 

 تهران

 1444ژوئن 

 1444ژوئن 

 1444ژوئن 

 ماه 2

 ماه 2

 ماه 2

این کارشناس آموزش الزم را برای کارمندان مؤسسه  .در سه دوره دو ماهه ماموریت که هر دوره به فاصله یک سال انجام خواهد شد

های جدید استاندارد و نمایندگان کارخانجات و صنایع که از طرف مؤسسه استاندارد انتخاب خواهند شد مفاهیم اساسی و اصول و روش

 کنترل کیفی را خواهد داد.

 

 مشخصات:

های کنترل تجربیات وسیع و معلومات نظری در مترولوژی و کاربرد روشدرجه دانشگاهی یا معادل آن در علوم فیزیک یا مهندسی با 

 کیفی در صنعت.

 

 مدت تاریخ شروع محل کار کارشناس مترولوژی استاندارد کردنـ  ز

 1444اوت  کرج 

 1444اوت 

 1444اوت 

 ماه 2

 ماه 2

 ماه 2
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از کمک به مؤسسه  است  انجام خواهد گرفت عبارتماموریت این کارشناس در سه دوره دو ماهه که هر دوره به فاصله یک سال 

های مربوط به آماده نمودن و ترویج های مربوط به استاندارد کردن و تنظیم و اجرای برنامهاستاندارد برای تصویب و پیشبرد فعالیت

 استاندارد در میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان.

 

 مشخصات:

 فیزیک یا مهندسی با تجربیات وسیع در سطح عالی در مؤسسات استاندارد ملی.علوم درجه دانشگاهی یا معادل آن در 

 

 مدت تاریخ شروع محل کار هاطرح و بررسیـ کارشناس  ک

 کرج 

 تهران

 1444مارس 

 1444مارس 

 1444مارس 

 ماه 2

 ماه 1

 ماه 1

گرفت. او به تقویت مدیریت سازمان دادن و طرح و ماموریت این کارشناس در سه نوبت و به فاصله یک سال در هر نوبت انجام خواهد 

 ها و وظایف برنامه ریزی در مؤسسه استاندارد راهنمائی و کمک خواهد کرد.بررسی

 

 مشخصات:

 درجه دانشگاهی یا معادل آن در علوم فیزیک، علوم طبیعی یا مهندسی با تجربیات عالی در مدیریت سازمانی یا دولتی.

 

 برنامه کارآموزی -2

 مدت تاریخ شروع محل کارآموزی شرح

 الف ـ تکنولوژی مواد غذایی 

 سه نفر

 انگلستان

 هلند

 هلند

 1444نوامبر 

 1444نوامبر 

 1444ژانویه 

 ماه 4

 ماه 4

 ماه 4

 های غذائیب ـ کنترل کیفی فرآورده

 دو نفر

 هلند

 انگلستان

 1444آوریل 

 1444ژانویه 

 ماه 4

 ماه 4

 های آنفرآورده ج ـ استاندارد کردن کاغذ و

 دو نفر

 سوئد

 سوئد

 1444ژوئیه 

 1444ژوئیه 

 ماه 4

 ماه 4

 د ـ کنترل کیفی مواد ساختمانی

 دو نفر

 انگلستان

 انگلستان

 1444ژانویه 

 1444ژانویه 

 ماه 4

 ماه 4
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474بدرود 
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 8بچ 
 991، 991بختیار 

 470برال 
 104براون 
 81-77برزگر 

 194، 191، 199بریدی 
 441، 441بقا مقدم 

 443بلوچ 
 3یس بل

 474بنکدارپور 
 943، 147بوذری 
 931بهرامی 
 1بهروزی 

 103بهره مند 
 419، 94بهزادی 

 100بوداکوی 
 101بوالیر 

 71، 70بوهلین 
 

 «پ»
 101پاپا داکین 

 104پاراس کواس 
 931، 1پاسدار 

 100، 933پتربائوش 
 118پراچانخادی 
 101پرایکویانیس 

 481پرنیان پور 
 101پروتانوتاریوس 

 19، 41پلیته 
 198پنلی 

 939پورشمس 
 110-198، 910پورهاشم 

 134، 131، 139پوگ 
 179، 941، 919، 11، 11پهلوی )محمدرضا( 

 1پیرایش 
 104، 100پیرالس 

 1پیروزبخت 
 474پیروزنیا 

 
 «ت»

 197تاچمن 
 470تابش 

، 198، 108، 431، 471-479، 441، 414، 410تسلیمی 
114 ،141 ،148 ،171 ،174 ،901 ،908 ،914 

 101، 100تسوجی 
 110ترابریج 
 4ترومن 

، 944، 918، 911، 914، 904، 904، 141، 1، 9تقی زاده 
974 ،191 
 119، 101، 109، 933تولن 

 114توسلی 
 414توکلی 

 104، 100تولمای 
 471-441،479، 404تهرانی 

 1تیش بی 
 

 «ج»
 8جاستد 
 3جانسن 
 474جاللی 

 414، 444-441، 31، 83، 88، 41، 1جمیلی 
 948جنتی 

 941، 1جوادی 
 101جورجو پولوس 

 198، 940، 913، 919جوزفسون 
 100جونز 

 410جهانشاهی 

 474جهانگیری 
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 «چ»

 3چاپمن 

 114چاودری 

 114چوئن الی 

 

 «ح»

 943، 441، 37، 34حاج آود 

 147حاجیانپور 

 114حجری 

 443، 99حسابی 

 111حسن 

 108، 410، 410، 80-77حریری )جواد(

، 119، 194، 191، 974، 918، 919، 914حریری )رفیع( 

140 

 943، 147حفیظی 

 431حکمی 

 131، 148، 418حنیفه ساحلی 

 

 «خ»

 474خاکزاد 

 100، 414خاکشوری 

 114، 984، 973، 943، 941، 949، 1خالصی 

 943خبوشانی 

 939خداوردی 

 939، 943خراسانچیان 

 973، 971، 974، 944خلیلیان 

 131، 943، 441، 441، 34خموش 

، 81، 78-71، 71، 48، 44، 44، 40، 11، 19، 99خورسند 

81 ،87 ،83 ،39 ،34 ،400 ،404 ،401 ،449 ،444 ،443 ،

419 ،411 ،414-413 ،431 ،130 ،913 ،940 ،148 ،111 ،

177 

 441خیلتاش 

 «د»

 104داف 

 184دانش 

 104دانکن 

 3دانکی 

 984، 973، 910، 1داودزاده 

 101-100دراکاکیس 

 430درگاهی 

 41دوبائر 

 174دهستانی 

 104، 100دیالیناس 

 

 «ذ»

 181ذاکر حسین 

، 197، 943، 941-941، 149، 111، 114، 110، 1ذاکری 

117 ،119 

 37ذوالفقاری 

 111ذکاء 

 111ذهبی 

 

 «ر»

 98رادپور 

 971، 943رادمرد 

 443، 33رحمتی 

 111رفائی 

 190، 114، 143، 148رفیعی 

 41رزم آرا )علی( 

 77رزم آرا )مهندس( 

 190، 33ریاضی 

 477روحانی 

 939روشن 

 119، 194رهنما 
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 104رویس 

 414، 83، 88، 49ریشارد 

 3ریکتر 

 

 «ز»

 104، 100زافیرو پولوس 

 14زاهد 

 104زانیس 

 481زاوش 

 140زریناوسکی 

 110زرین فام 

 440زنجانی 

 11زنگنه 

 470زنگنه )مهندس( 

 

 «س»

 418سادات )میراحمد( 

 943، 941-941سادات مرعشی 

 104ساگه 

 84، 77سجادی 

 104، 100ستراکیان 

 104سزار 

 444سرلک 

، 977، 979، 974، 944-949، 149، 144، 111سرودی 

981 ،984 ،934 ،934 ،933 ،109 ،141 ،111 ،117 ،118 ،

171 ،119 ،141 

 484سعادت 

 113سالمت 

 114سلطانی 

 970سلیمی اشکوری 

 118سمسار 

 80، 77سمیعی 

 117سمیعی )اسماعیل( 

 147، 144، 101، 117، 940، 144-113، 413سن 

 3سوان 

 110، 49سوانسون 

 187، 118، 114سونتر 

 119سونمزلر 

 484سوهانکی 

 119، 943، 114سیاسی 

 114 سیانگ کو

 470سیمجور 

 181سینگ 

 

 «ش»

 991، 991شالون 

 3شاو 

، 417، 414، 410-418 ،414 ،410، 411، 411، 38شایگان 

441 ،471 ،100 ،101 ،104 ،108 ،110 ،198 ،114 ،119 ،

111 ،114 ،118 ،111 ،141 ،148 ،143 ،179 ،171 ،174 ،

183 ،901-907 ،943-914 ،914 ،919 ،913-944، 983 ،

143، 194 ،144 ،119 ،111 

 11، 11شریف امامی 

 474شریف زاده 

 143شریعتی 

 943، 911، 441، 404، 401شفابخش )زنجان چی( 

 488شکیب 

 470شمس 

 474شمسی 

 3شوماخر 

 470شهاب 

 474شهابی 

 40شیبانی )احمدعلی( 

 108، 410شیبانی )امیرعلی( 

 117، 114شیخ 
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 «ص»
، 141، 431، 441-444، 408، 407، 11، 11، 1صابر شیخ 

941-941 ،914 ،911 ،911 ،918 ،944 ،974 ،971 ،143 ،
111 ،114 ،191 ،194 ،119 ،140 ،139 ،100 ،119 

 101، 100، 474صادقی 
 943صالحی 
 11صدیق 
 147صفاری 
 131، 970، 1صفائی 
 1صمدی 

 131، 1صوراسرافیل 
 931، 970صوفی سیاوش 

 
 «ض»

 114، 143، 474ضرغام 
 108، 410، 418ضیایی 

 
 «ط»

 1طالب زاده 
 41طالقانی 
 103طاهری 

 110، 193، 194، 910، 441، 441، 407طاهری پور 
 117طباطبایی 

 
 «ع»

 443عاطفی 
، 110، 147، 108، 418، 410-418، 410، 418عالیخانی 

198، 110 ،148 ،910 ،914 ،913 ،114 ،114 ،118، 
131-138 

 470عامری 
 939عباسی 

 19، 41عدل 
 101عسگر اوالدی 

 117عسگریان 

 34عطائی 
 111عظیمی 

 943عظیمی ساروی 
 1عقیلی 

 970، 114، 190، 114، 143عالمه حائری 
 1علومی 

، 114، 114، 484، 480، 479، 441، 418، 418، 9علیزاده 
118 ،114 ،141 ،944 ،910 ،914 ،911 ،917 ،999-997 ،
914 ،911 ،914 ،918-941 ،191 ،194 ،113 ،111 ،179 ،
139 ،131 ،134 ،138 ،104 ،144 ،119 ،191 

 931عنایت 
 117، 971، 974، 944عیوض زاده 

 
 «غ»

 1غالمی 
 103غیاثی 

 
 «ف»

 131، 171، 418فرح بخشیان 
 138فرخ زاده 
 481فرخنده 
 1فرزام نیا 

 1رسام ف
 943فرسائی 
 81، 84، 77فرشاد 

 919-914، 907، 148، 198، 101، 101فرمانفرمائیان 
 144فروغی 
 110، 180فرونتار 

 483فقیه 
 118فقیه )عمر( 

 474فالح 
 3فلین 
 101فور 

 3فولی 
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 914، 179، 148، 198، 108، 101، 441، 410فیروزیان 
 108، 104، 940، 900، 133فیوگ 

 
 «ق»

 44، 41قادری 
 1قاسم پور 

 474قاسمی 
 931قاسمی )محمد( 

 101قاسمیه 
 170قاضوی 

، 944، 418، 447، 441-449، 87-81، 41، 19، 1قره داغی 
943 ،148 ،110 

 434قلم سیاه 
 443قندهاریان 
 984، 973، 943، 944قوی فکر 

 
 «ک»

 100کاسکوم 
 101-100کاپکاک 
 911، 81، 73، 77کاشانی 

 911کاظم زاده 
 104کانگرا 
 3کانوور 

 140، 108، 107، 933کانو 
 131، 174کبیری 
 147کتبی 

 970کدخدایی الیاورانی 
 1کشاوری 
 108کشفیان 

 181کریشنان 
 100کلین 

 104کنت وال 
 101کندال 

 119، 111کنستانتینف 
 3، 8کوپ 

 911کوچک علی 
 111کولونگیا 

 101کوندو یانیس 
 943، 904، 904کیامنش 

 3کین 
 3کیو 

 970کئورگیان 
 111، 111، 943، 444، 441، 31-30، 41، 1 کیهان

 
 «گ»

 1گاسپاریانس 
 8گالوی 
 191، 199گامب 
 181، 173، 111، 114، 147، 144، 141گاندی 
 939گائینی 

 104، 100گری 
 41گریدی 
 100گریس 

 40گریفیث 
 3گریفین 

 101گرین 
 111، 114، 934گالس 

 131، 131، 144، 14گلدنبرگ 
 473گلسرخی 

 443ای گنجه
 914، 148، 198، 473، 471، 441گودرزی 
 3گودوین 

 118گوش 
 104، 100گوردن 

 101-100گون 
 8گیبل 
 943، 914، 943، 901، 198، 441، 418گیتی 

 970گیتی پیما 
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 100گیگ 

 101گیل 

 

 «ل»

 914، 911، 148، 198، 101، 100، 441الجوردی 

 119لگر 

 100لنس 

 3لو 

 940، 440لوترون 

 3لومیس 

 104لوییس 

 111له آ 

 474لیاقتی 

 101لیکیدیس 

 

 «م»

 104مارتی کاستا 

 8مارلو 

 40ماسون 

 8مایرز 

 103مجذوب 

 478مجیدی 

 44، 41محبی 

 111محمدحسن 

 111محمد محمود 

 943محمدی 

 94مخاطب رفیعی 

 470مدحت 

 104مرالیو گلو 

 100، 137مرشد 

 1مرندی مقدم 

 101مسا 

 487مستوفی زاده 

 441، 404-38مسعود 

 489مسعودی 

 470مصباح 

 1مصحفی )زین العابدین( 

 984مصحفی )محمد( 

 18مصدق 

 943معبودی 

 111، 441، 441معرف 

 118معمارزاده 

 81، 19معیری 

 973، 971-971، 149، 1مقبلی 

 8مک کالنگ 

 3مک گرات 

 119مکنیک 

 3مک ورتر 

 414ملک نیا 

 1منتقمی راد 

 443منیعی 

 911موجدی 

 983موری 

 119، 114، 197، 984، 943موسوی برآب 

 441موسی پور 

 901مویدی 

 193، 197، 191، 100، 933مهاجر 

 943مهاجرین 

 101مهدویه 

 931میرگلو 

 441، 401-401میالنی 

 

 «ن»

 970نادری 

 41ناصرالدین شاه 

 901نجم آبادی )کیوان( 

 141، 979، 974، 991، 911نجم آبادی )فرخ( 

 44نحوی 
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 104، 100نشی پوگلو 

 943، 418، 44نصرالهی 

 970نظری 

 104، 100نف 

 101نظیر ایوبی 

 81نیکزاد 

 1نوروزی 

 100نیازمند 

 101-100، 414نیایش 

 

 «و»

 44وارسته 

 114واسوانی 

 11، 19، 41وارن 

 1والی زاد 

 104وایسو گلو 

 119، 143، 148، 191، 940، 149-140ورک 

، 940، 911، 910، 999، 904، 171، 144، 113، 113ورمان 

101 ،101 ،144 ،141 

 101ورن 

، 911، 914، 943، 941، 949، 147، 114، 1، 9وزیری 

991 ،919 ،911 ،917 ،944 ،974 ،198 ،140 

 144وکو 

 94، 13، 18ولکات 

 104، 100ون زیل 

 40وودراف 

 3ویگلس 

 101-100ویل جون 

 8ویلهلم 

 8ویلیامز 

 

 

 «ه»

 40هاربرسون 

 100هاروتونیان 

 40هارود 

 100، 407، 44هاشمی تنکابنی 

 104، 100ها لولو 

 470هدایت 

 101-100هریسون 

 199، 191، 193 ،993همپشایر 

 40همفیل 

 939هوشمند 

 978هولته 

 40هولس 

 114، 119، 941، 110، 141، 11هویدا 
 

 «ی»

 101یالسینداگ 

 181، 148، 101یگانه )محمد( 
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4. The Last ISIRI President (before the Islamic Revolution of 1979)  

In 1972, Eng. Mohsen Sorodi was appointed as ISIRI DG after Dr. Alizadeh. He was graduated from 

Tehran University in field of chemistry. He was disciplined, hardworking and exerted many efforts for 

development of ISIRI activities. During his term (1972-1979) ISIRI had many advances and growth in 

development of national standards and laboratory services in comparison to previous years. However, 

Sorodi’s term includes other distinguished features which influenced working condition and ISIRI 

status dramatically. Some of these features are as followings: 

 Eng. Mohsen Sorodi was transferred to ISIRI as the new DG. Due to lack of sufficient 

experience and having no background about standardization, the structure and activities of 

ISIRI were affected to some extent.   

 In 1974, ISIRI left Ministry of Economy and moved under the umbrella of Ministry of 

Industries and Mines. This migration automatically drove ISIRI to domestic industries and 

industrial goods rather than development of commerce and export. ISIRI also became a 

governmental body.  

 During 1972-1979 the number of convened meetings of the Supreme Council of Standards 

reduced sharply. As a result, supervision on the performance of ISIRI reduced too.  

As it was mentioned, major activities of ISIRI like development of national standards, laboratory 

services, metrology, etc. increases rapidly than before. Among the major issues which may be cited as 

indicators are training programs especially quality control. Quality control turns as an important issue 

during Sorodi’s term. Many ISIRI experts were dispatched to other countries for this reason. Some 

capable Japanese experts such as Dr. Ishikawa, Dr. Kano, and Dr. Oshimura come to Iran 

simultaneously and cooperated with ISIRI in field of quality.   

It should be reminded that some defined plans of the past years such as establishment of metrology 

center were being fulfilled during this period. Moreover some other ambitious plans of this period are 

establishment of research and control, packaging and paper and food control laboratories. The later 

became operational in this period. Singing memorandum of understanding (MoU) between ISIRI and 

other national standards bodies is another notable event. The most important MoU was signed between 

ISIRI and BSI (British Standards Institute) but it was executed only in some articles. According to this 

MoU, the parties could use each other’s standard mark for domestic and international markets. It 

seems that the National Shoe Factory of Iran benefited this and exported plenty of shoes particularly 

safety shoes.  

During this period the presence of international organizations experts like UNIDO is still dominant. 

Reports of Mr. Glass for administrative system, Mr. Thulin’s for metrology center are good examples 

of this.  

Generally speaking, ISIRI during 1970s, experienced its most flourishing period in terms of 

intellection, experts capability and expertise, but unfortunately these advantages were not used 

appropriately.         
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titration of precious metals, public relations. An example of the outstanding activities of ISIRI during 

1963 to 1972 is taking advantage of the expertise of the United Nations' UNIDO experts. Actually 

during the said years many international experts had collaboration with ISIRI in different fields such 

as: 

 Mr. Lotron (AFNOR-France) for standardization 

 Dr. Verman (BIS-India) for standardization and ISIRI activities 

 Dr. Sen (BIS-India) for standardization and quality issues 

 Dr. Work, chair of US National Academy of Science for industrial research  

 Dr. Vieweg, (UNESCO) for metrology 

These experts investigated many of ISIRI programs and provided suggestions and solutions for 

improvement of scientific and administration systems. Meanwhile, a lot of ISIRI experts and officials 

were also being dispatched to different countries to receive trainings on standardization which in 

return enhanced considerably the scientific and operational level of ISIRI.  

Expanding ISIRI's international contribution brought remarkable reputation in return. Following this, 

experts of region countries such as Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Turkey, and Afghanistan attended 

standardization training courses at ISIRI Headquarters in Iran.  

During 1970 – 1972, Eng. Shaygan was selected as ISO's Vice-President.  

Concerning the cooperation with ISO and IEC, it should be noticed that ISIRI initiated effective work 

with them. In 1966 ISIRI was participating member to 23 ISO technical committees and the secretariat 

responsibility of ISO/TC 120 Leather, was delegated to ISIRI. Moreover ISIRI played influential and 

effective role at other international organizations such as ECO and ESCAP.  

Regardless of Mr. Shaygan's personal traits, the existence of other factors like, constant supervision of 

Minister of Economy, regular convention of Supreme Council of Standards meetings, availability of 

knowledgeable consultants, deputies and capable experts should not be neglected in the development 

and growth of ISIRI.   

In 1970, Dr. Hossein Alizadeh, the knowledgeable and influential deputy of Mr. Shaygan in managing 

ISIRI affairs, was appointed as ISIRI DG. He was a graduated pharmacist from Tehran University. 

Before assumption his duties as ISIRI DG, while he was working at Planning Organization he went to 

California – USA under the Point Four Program for 2 years for training in field of Food Technology, 

dried nuts and canning factories. With respect to his previous experience about ISIRI and the staff, he 

prompted to strengthen ISIRI activities. His hardworking, precision and diligence brought prestige to 

ISIRI at both national and international levels.  By his enormous efforts, the infrastructure for using 

and implementation of national standards throughout the country was prepared.  

As it was already mentioned, the development of ISIRI and enhancing its activities, especially 

promotion of ISIRI ranking at international level are the distinguished features of this period. It means 

that ISIRI tends doing executive activities, and the volume of these activities rises gradually; however,  
ISIRI fails to maintain and increase its scientific aspect of activities. Nevertheless, some crucial plans 

and programs were developed and initiated in this period too, like: 

1- The plan for establishment of irradiation center (To prevent corruption and preservation of 

fruits and vegetables using gamma rays) 

2- The plan for establishment a center for collecting technical documents (collecting standards 

and the latest technical documents on global technical advances in various fields for Iranian 

users) 

3- The plan for establishment of a Metrology center.  
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The Institute of Standards and Industrial Research of Iran became operational in 1959 after a courtesy 
visit paid by Mohammad Reza Pahlavi, Shah of Iran.  
In this year, the organizational chart of ISIRI was consisting of two parts, i.e. Financial and 
Administration Department and Technical Department. The later department included traditional food 
and agricultural products, Dried fruits laboratory, chemistry laboratory, leather laboratory, medical 
herbs and seeds laboratory, etc. Iranian trained experts were in charge of these laboratories.  
The first group of Iranian trained experts who were recruited by ISIRI started their career controlling 
the quality of agricultural products, training and helping farmers and exporters of these products. ISIRI 
assumed other responsibilities later on. ISIRI activities during 1959 to 1963 can be summarized as 
followings: 

 Helping producers, exporters of agricultural and livestock products to use related standards in 
order to improve the quality of products particularly in production, processing, storage, safety 
and health, grading and packaging 

 Laboratory activities for controlling the quality of export products and export products 
certification  

 Developing national standards (the first national standard was developed in 1959 for raisins) 

 Weights and measurement activities 

 Keeping surveillance on artifacts titration of precious metals and hallmarking them 

 Control and inspection some of the imported goods 
It should be mentioned until 1960 when the then parliament passed the law for establishment of ISIRI; 
there was no codified law for standardization. Before that year, ISIRI was known as Standards Office. 
So after adoption of the law for establishment of ISIRI, the entire working programs and any issue 
dealing with the technical and financial affairs were assigned to the Supreme Council of Standards and 
ISIRI was under the supervision of Ministry of Commerce. 
Dr. Khorsand who was an academic figure prompted to maintain and manage ISIRI like a scientific 
organization. ISIRI activities during his term were completely compatible to ISIRI law of 1960.   
 
 

3. Growth and flourishing era of ISIRI 

Dr. Khorsand ousted in 1963 and Eng. Reza Shaygan was appointed as the Director General of ISIRI. 
He was born in Tehran in 1929 and graduated in field of chemistry from the USA and served a short 
term as the Vice ISIRI DG before his appointment. This replacement was an impact of the political 
changes in government and the expectations and plans of the newly appointed Minister of Economy, 
Dr. Alikhani in 1962. Mr. Shaygan was an influential, intelligent and activist person with strong 
communication skills that helped him further develop ISIRI scope of activities.   
It seems that under supervision of Dr. Alikhani, there was a strict process for incumbency for the 
positions of Vice DG, deputy and consultant to ISIRI DG along with the candidates' work experience 
and executive skill record.             
Among these persons, there were two significant figures namely as Dr. Manouchehr Taslimi and Dr. 
Hossein Alizadeh, which the later was Mr. Shaygan's successor.  
In 1965, after introducing new organizational chart of ISIRI, technical and administrative works of 
ISIRI were more organized and ISIRI contacts and responsibilities were more tangible, moreover 
ISIRI name was amended as the Institute of Standards and Industrial Research of Iran. 
Assigning defined responsibilities in the framework of an organizational chart, effectively contributed 
in further development and progress of ISIRI. There is no doubt, ISIRI made significant progress 
during Mr. Shaygan's presidency. In addition to the development of national activities, especially 
development of national standards, laboratory activities, controlling weights and measurement, 
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and cultural situation of Iran; thus, they prepared the requirement for their influence and 

greater dependency of Iran to the USA particularly cultural dependency.       
Truman’s Point Four Program caused the implementation of some 160 projects in Iran and many of 

these projects were in field of agriculture as the followings: 

 Promotion of agriculture 

 Farming, eugenics of livestock and poultry  

 Eugenics of seeds and irrigation 

 Disinfestations and counter jassid initiatives  

 Agriculture technology      

The Point Four Program also defined and implemented several projects in other fields. Most of these 

projects reflect a well-managed plan for reform and change in various fields such as administrative, 

public health, industries, agriculture and culture. An approximate estimation of the total projects 

relating to the Point Four Program is: 28% for agricultural, 24.5% for reform of organizational 

structure, 19.5% for industrial and civil projects, 16.5% for cultural and 11.5% for public health.  

From one aspect, we can say following to assessing the economic situation of the country especially in 

terms of agriculture; ISIRI was establishment under project 38 of the Point Four Program. In other 

words, with respect to the major export commodities of that time which were composed of industrial 

and agricultural products, ISIRI was established to improve and develop the export scale.  

For many years, Iran has been one of the major exporters of agricultural and livestock products. This 

was done over the centuries in different forms and the quality of these products varied considerably 

too. In fact, one of the missions of the Point Four Program was reformation and improvement of 

agriculture especially for export of these products and making sure of the consistent and acceptable 

quality through establishing ISIRI. Therefore in 1953, an agreement between Ministry of Economy of 

Iran and the Director of Planning Organization from one hand and the board of America's Economic 

Operation was signed on the other hand, which is known as Project 38 (Institute of Standard) of the 

Point Four Program. In this regard, setting the specifications and standards for various goods 

especially export products, identification, classification, grading, providing solutions and technical 

guidelines to farmers and exporters were being defined as the key responsibilities of ISIRI. 3 

American experts namely as Dr. Sweanson, Eng. Richard and Eng. Balliet came to Iran for training 

Iranian Experts, setting up ISIRI laboratories, helping farmers and exporters.  

General assessment of the measures taken under the Point Four Program in Iran, shows that some of 

the projects done in public health and technical fields caused considerable reform to those fields but 

the major weakness in planning of Point Four Program was equipment supply, dispatch of experts and 

transferring know-how without going through a comprehensive study of cultural and environmental 

situation of Iran. This hindered the implementation or progress of some of the projects of the Point 

Four Program.    

 

2. The first ISIRI Director General 

Dr. Majid Khorsand was the first ISIRI Director General. He was born in 1921 in Tehran – Iran and 

graduated in two majors, PhD pharmacist and chemistry engineering from France. After his return to 

Iran, he was employed at faculty of pharmacy – university of Tehran until he was selected as the 

project 38 coordinator. He had been granted a research scholarship and went to the USA; meanwhile, 

he completed a short term training course on standardization too.  
1953 to 1958 were the early years of ISIRI activities. Initial studies for establishment of ISIRI, 
identification of various agricultural farms and products especially for export, recruitment of Iranian 
experts at ISIRI and dispatching them to the USA for attending apprenticeship programs, supplying 
and installation of necessary equipment for laboratories were being done during these years.    
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1. The Point Four Program and ISIRI 

Due to the close relevance between the establishment of ISIRI and Truman’s Point Four 
Program; therefore, referring to this point and its role in later proceedings that resulted in 
establishment of ISIRI would be important.   Following the Second World War, US President, 
Harry Truman (1945-1952) found the United States in a Cold War struggle and pledged to 
contain Soviet communism threats in underdeveloped countries and announces his doctrine 
by dividing world countries into two categories the free world (democratic countries) and the 
communist countries (non-democratic countries). He added the United States as a pioneer 
state must support underdeveloped countries in achieving democracy. In his inauguration 
speech on January 20, 1949, President Truman stated the fourth objective of his foreign policy 
emphasizing the importance of equality, freedom and rights of nations, he criticized USSR 
sharply, and defined communism as anti democracy and against freedom. He added that US 
must try to develop international relations based on freedom and nations rights particularly 
raise the standard of living, help "third world" nations on the development path, and show that 
democracy could provide for the welfare of the individual. For implementation of these goals 
he introduces 4 programs and the Point Four Program was carried out in some countries like 
Iran.   
The interesting devisable thing that we can infer from implementation of the Point Four 
Program in various countries is its natural contradiction with penetration of communism 
throughout the world. In other word, we should admit that, in fact the existence of 
communism and communist governments made the US spread technology and democracy in a 
managed way to underdeveloped countries.    
In short, for containment of communism particularly in European countries embroiled in war 
especially in Western Europe who were economically bankrupt, the USA policy was delivery 
of financial assistance (under the Marshall Plan) and implementation of the Point Four 
Program in underdeveloped countries (for scientific and technical assistance). The aim was 
providing an appropriate level of public welfare and containment of communism growth. The 
difference is that, for Marshall Plan economic restoration of western countries were managed 
by the Europeans themselves, however for Truman’s plan; American Advisors were 
responsible for transfer of knowledge, technical assistance and training the experts of the 
covered countries. In both cases the outcome was coming to political stability which expected 
to happen through economic recovery.  
In Iran, the Point Four Program focused on 3 fields of agriculture, health and culture, and as 
consultancy services in other sectors such as industrial and administration too.  
In general, the US aid program in the framework of the Point Four Program was delivered in 
the forms of technical assistance, training, internships and supplying equipment. Reviewing 
the nature and the scope of the program in various fields, proves that the program succeeded 
to achieve the predetermined goals and caused significant reform in different fields. 
Eventually raises public health and welfare. But in contrast, the points that were politically 
predictable and future incidents also proved the accuracy of such predictions are as follows: 
First, recruitment at governmental organizations for the purpose of training and cooperation 
under the Point Four Program was limited to the educated and intellectuals of the society. 
Many of these assumed key executive positions in following years, the increasing tendency 
for long term cooperation and relationship with the US was expectable and Iran’s desire to the 
US proves this in following years. The other issue is the presence of the US advisors and 
experts that helped them to have in-depth assessment and analysis of the economic, political 
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between various departments, when ISIRI activities both at national and international levels were 

started and ISIRI gained its particular national and international reputation.      

Chapter forth -the last chapter- will discuss the working conditions, organizational changes and the 

social status of ISIRI in 1970s. It should be mentioned that education and training concepts such as 

quality and quality control were of greater importance in these years.  

Simply, we can refer the early years of ISIRI establishment during 1959 – 1963 as infancy; it means 

ISIRI must follow defined educational and special care programs. Later on during 1963-1972, ISIRI 

received other instructions and experienced several events and programs which were successful in 

most of the cases. After reaching stability, ISIRI recognized its weaknesses and strengths of 

performance and structure deeply during the incumbency of the last president in 1972 to 1979 hence 

decided for reform and expedites the execution of affairs. Unfortunately, lack of dynamism did not let 

new ideas and vigor drive this mature youth.  

Preparing this book would not be a success without irrefutable dependency to the cooperation and 

supports of many of the present and past ISIRI staff. I take the opportunity and extend my sincere 

appreciations to Dr. Mostafa Zakeri; Eng. Ali Akbar Saber Sheikh; Dr. Hassan Farsam; Eng. Vahid 

Marandi Moghaddam, present Deputy of ISIRI President for Monitoring the Implementation of 

Standards and Mrs. Nayereh Pirouzbakht, present ISIRI President for their enthusiastic contribution 

and guidance on preparing this book and Mr. Saeed Hassani for his assistance in translation of the 

abstract of this book into English. 

Last but not the least, I should thank my wife and children who have supported and motivated me 

doing this job. 

 

Mehrdad Yeganeh 

ISIRI Senior Expert for Standardization 

 

October 2015 
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Foreword  

Learning the way of thinking, performance and taking advantage from experiences of predecessors are 

the valuable gaining of studying the history.  So it is obvious that this has a wide extent and unique 

characteristics based on the issue and the research area. The present study is dealing with a short part 

of series of historical developments in Iran especially at administrative system during 1953 to 1979 

with an analytical focus on establishment of the Institute Of Standards and Industrial Research of Iran 

(ISIRI) and promotion of standardization. 

The aim of this book is not merely a social development study, but we will study and assess the 

evolution of ISIRI during the said period in a smaller scale by avoiding political leanings. Although 

such developments have been affected by the political changes in some ways, but the overall 

assessment of ISIRI, makes us describe it as an influential and decent body since the establishment 

due to its attribute and the necessity of that; technical and scientific status and ISIRI accountability to 

find solutions to the problems of society. The crucial importance of the subject, sincere endeavors of 

ISIRI staff and officials have been definitely effective in achieving this result.   

Learning the way of thinking and performance of predecessors and providing this experience to the 

present and future staff, identification of the development path, analyzing the success and failure 

stories, avoiding waste of time and money, appreciating the services being delivered by the past ISIRI 

staff are among the major concerns and motivations for compiling this book. So this book is similar to 

a family album reminding us the memories and performance of a great family named the Standards.  

I should mention again, the study of the development of ISIRI (in the first volume) was done with a 

focus on the necessities and requirements relating to establishment of ISIRI, reviewing each of the 

four previous ISIRI Presidents term of office during 1953 to 1979 (before the Islamic Revolution of 

1979), compilation of documents and interviews with different people and related experts of each 

President's term of office. Second volume is being prepared and relates to ISIRI changes after the 

Islamic Revolution of 1979.   

The first chapter has a quick glance at the reasons for Truman’s Doctrine announcement and 

implementation of the Point Four Program in Iran in fields of agriculture and establishment of ISIRI, 

including surveillance on production and improving the quality of exporting goods. In chapter two, 

working condition and activities of ISIRI during the first President’s term of office, Dr. Majid 

KHORSAND is investigated. Chapter three is entitled growth and flourishing era of ISIRI. During this 

period the first organizational chart was developed. We will clarify the organizational relevance 
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Imam Ali peace be upon him said*: whoever takes instruction (from things 

around) perceives; whoever perceives gains understanding, and whoever 

gains understanding secures knowledge. 

 

 Nahjul Balagha, letters and Sayings of Imam Ali Amir Al-Mu'minin, peace be upon him, 

Saying 208 

 

 

 

 

 

 

 

This book is dedicated to the enthusiastic women and men of the Standards 

family who are honestly exerting their efforts for dissemination of 

Standardization, improvement of affairs, level of living and economic growth 

of the country. 
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