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مقدمه
ضرورت برخورداری از ادبیات مشترک در میان دستت انتدركاران تتدوین و اجترای ستند ایجتاب متی كنتد كته
مفاهیم ،روش های دستیابی به مفتاهیم و گتااره هتا ،چتارچوب مفهتومی ،رویکردهتای تتدوین و مستتندات ستند
مشخص و روشن باشد كه در این فصل به عنوان مدخلی برای دستیابی به فهم مشتترک دستت انتدركاران اجترای
سند به آن پرداخته شده است.

مفاهیم و تعاریف
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چشم انداز :تصویری مطلوب ،ممکن ،جذاب و انگیاشی از آینده است كه سازمان متی¬خواهتد بته آن دستت
یابد و به عنوان آرمان های سازمان به شمار آمده و ترسیم می شود .
ماموریت یا رسالت :ماموریت یا رسالت هر سازمانی ،فلسفه وجودی آن را نشان میدهد و گااره های
معطوف به بیان مسئولیت اصلی وكاركرد مورد انتظار از هر یک از بخش ها و واحدهای سهیم در تحقق
بخشیدن به آن را بیان می دارد و مشخصكننده این است كه:
 oفعالیت اصلی آن چیست؟ (چهچیای؟)
 oفعالیتهایش را چگونه به انجاممیرساند؟ (چگونه؟)
 oمخاطبان آن چه كسانی هستند؟(چهكسی؟)
 oفعالیتهایش در چه گسترهای انجاممی شود؟
اهداف :اهداف نتایج نهایی عملیات است و باید به صتورت شتفاف ،روشتن ،واقت بینانته ،دستت یتافتنی و قابتل
اندازه گیری در افقهای كوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت باشد.
راهبردها :راهبردها راههایی هستند كه تحقق اهداف  ،دستیابی به چشم انتداز و انجتام موموریتت را امکتان پتذیر
ساخته و مهمترین ویژگی آنها ایجاد تغییرات بنیادین در نظام است.
وظایف :گااره های معطوف به بیان وضعیت مطلوب فعالیت عوامل ومولفه های زیرمجموعه هتر یتک از واحتد
های سهیم در جریان توسعه استانداردها است كه برای تحقق رستالت ،چشتم انتداز و اهتداف عوامتل و نهادهتای
دست اندر كار توسعه استانداردها تهیه و ارایه شده اند.
مقوالت راهبردی :مقوالت راهبردی ،موضوعات و مسایل ،موقعیت ها و وضعیت های خطیری هستتند كته متا
را به مواجهه با خود می طلبند و نمی توان آنها را نادیده انگاشت؛ زیرا آثار و نتایجی به همراه خواهند داشتت كته
توفیق یا عدم توفیق ما در تحقق چشم انداز ،ماموریتها و اهداف در گرو آنهاست ؛ از ایتن رو مستتلام شناستایی و
مواجه اندیشمندانه و تدبیر خردمندانه هستند به گونه ای كه بتوان از تبدیل شدن آنها به تهدیتد جلتوگیری كترد و
بر پایه آنها فرصتهایی را پدید آورد كه دستیابی به مقاصد مورد نظر را تستهیل كترده و امکتان پتذیر ستازد .بایتد
توجه داشت كه بی توجهی به این مقوالت یا مواجهه ناهوشمندانه با آنها می تواند ناتوانی نظتام در ایجتاد انستجام
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و یکپارچگی در داخل و انطباق با محیط خارج و تعامل پیش برنده و پویا بتا آن را نیتا در پتی داشتته باشتدكه در
نتیجه تحقق موموریتها و دستیابی به هدف ها را دشوار و در برخی از موارد امکان ناپذیر خواهد ساخت .
ذینفعان :افرادی كه در داخل و یا خارج از نظام توستعه استتانداردها در حیطته مستئولیتهتا و واتا ف آن قترار
داشته بر عملکرد نظام در دست یابی به اهدافش اثر می گذارند و متقابالً تحت تاثیر نتایج مثبت یا منفتی فعالیتت-
های آن قرار می گیرند.

رویکرد :جهت گیری كلی ،مشخص و منسجم درباره ماهیت و چگونگی مواجهه با موضوعات مورد نظتر استت
كه التاام به آن موجب ایجاد همگرایی و هماهنگی در انتخاب اصول ،معیارها و روشهای خاصی در عرصه عمتل
خواهد شد.
استاندارد  :مدرک حاصل از اجماع و مصوب یک نهاد شناخته شده كه با هدف دستتیابی بته حتد بهینته نظتم در
زمینهای معین ،قواعد ،رهنمودها یا ویژگیهایی را برای فعالیتها یا نتایج آنها بترای كاربردهتای معمتول و مکترر
ارا ه میدهد.
استانداردسازی :فعالیتهای ی كه شامل فرآیندهای تدوین ،نشر و ترویج استانداردها به منظتور دستتیابی بته در-
جه بهینهای از نظم در فرآیندها ،كاالها و خدمات است.
نظام استانداردسازی :مجموعه دستگاهها و نهادهای درگیتر در فعالیتتهتای استتاندارد كته واتایف مشتخص
شده طبق قانون سازمان ملی استاندارد را بر عهده دارد.
استاندارد ملی :مجموعهای از استانداردهاست كه در كمیتههتای ملتی استتاندارد بتا حذتور اینفعتان بررستی و
تصویب شده و به عنوان سند ملی منتشر می گردد.
استاندارد منطقهای :مجموعه استانداردهایی هستند كه با توجه به عواملی مانند موقعیتت جغرافیتایی ،سیاستت،
تولید و مصرف در كشورهای یک منطقه خاص با همکاری یکدیگر تهیه میشوند.
استانداردهای بینالمللی :مجموعه استانداردهایی هستند كه توسط سازمانهای بینالمللی ازجملته كمستیون
بینالمللی الکتروتکنیک ( )IECو سازمان جهانی استاندارد ( )ISOتدوین و منتشر میشوند.
4

سند راهبردی نظام جامع توسعه استاندارد ایران

نسخه اولیه -غیر قابل استناد

تدوین استاندارد :فرآیندی است كه طی آن مدرک استاندارد تهیه و تولید می شود.
بازنگری استاندارد :فعالیت بررسی مجدد یک مدرک برای مشخص كردن ضترورت تمدیتد اعتبتار ،اصتال ،
تجدید نظر یا ابطال مدرک مورد نظر است.
ترویج استاندارد :ترویج استاندارد شامل تمامی روشهایی است كه بتوان از طریق آنهتا اگتاهی جامعته را طتی
برنامه ریایهای مداوم نسبت به لاوم و فوا د استاندارد كردن افاایش داد.
نظام جامع توسعه استاندارد ایران :ساختار نظاممندی متشکل از عناصر مربوط به جریان توسعه استتانداردها
و روابط میان آنهاست كه پاسخهای مستدل و مشخصی را برای هدایت نظتام توستعه استتاندارد و مولفته هتای آن
فراهم می آورد.

سند راهبردی نظام جامع توسعه استاندارد ایررا  :برنامه توسعه ای استتج متتام کتته در
چشم انداز افق  ،1404در بر دارنده مؤلفه های زیر اسج :
 oمبانی  ،اصول و ارزشهای محوری نظام توسعه استاندارد،
 oرسالج ،چشم انداز و اهداف نظام،
 oاهداف و شاخصهای عملکردی،
 oسیاسجها ،رویکردها و راهبردهای توسعه استاندارد،
 oساختار نظام توسعه استاندارد،
 oوضعیج مومود و مطلوب شاخص های عملکردی،
 oراهکارهای عملیاتی
 oنقشه راهبردی نظام
 oالزاماج حقوقی و مالحظاج امرایی
و به عنوان پایه ،مالک و راهنمای تصمیمگیری های اساسی بتترای هتتدایج ،راهبتتری،
نظارج و استقرار نظتتام متتام توستتعه استتتاندارد بتته منظتتور تحقتتق تحتتویج محتتتوایی و
ساختاری ،مورد استناد و استفاده قرار می گیرد .
م بااانی و اصااول تاادوین ،بااازنگری و بااروز رسااانی اسااتانداردها :گتتزاره هتتات تمتتویزت،
دستورالعملها و قواعد کلي یا مالکها و معیارهات هنمارت و ارزشي (بایدها و نبایدهات
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کلي) ناظر به هدایج فرایند توسعه استانداردها اسج که قابل استنتاج یا استنباط از فعالیج
های سازمان ملی استاندارد ایران و تمربیاج مهانی باشند .ایتتن اصتتول در بتتر دارنتتده و
مشخص کننده سه ویژگی زیر هستند:
 oاولویجها
 oمهجگیریها
 oبایدها و نبایدها
مشخصات سند راهبردی نظام جامع توسعه استاندارد ایران

تدوین اسناد راهبردی با هدف ایماد تحول در عرصه های مختلف پدیده ای استتج کتته در
دهه های اخیتتر تومتته دولتمتتردان و متتدیران ارشتتد ستتازمانها در بخشتتهای دولتتتی و یتتر
دولتی و بخش خصوصی را به خود معطوف داشته اسج کتته بتتا چالشتتها و موانت ختتاص
خود نیز موامهه بوده اسج؛ از این رو تدوین سند راهبردی نظام مام توسعه استتتاندارد
ایران در افق چشم انداز بیسج ساله ( )1404نیز از این امر مستتتینی نیستتج .مشخصتتاج
این سند به شرح زیر اسج:
 oسند ارایه شده مبتنی بر خرد ممعی و با تأکید بر ایماد زمینه های مشتتارکج همتته
مانبه و حداکیری صاحب نظران و دسج اندر کاران نظام مام توسعه استاندارد
ایران تهیه شده اسج؛
 oرویکرد تدوین سند ،چشم انتتداز محتتور ( )Vision Orientedو مبتنتتی بتتر استتناد
فرادستی نظام ممهوری اسالمی ایران بویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتیاسج؛
 oرویکرد تدوین سند مشارکتی با تأکید بر نخبه محوری بوده اسج؛ زیرا بتتا تومتته
به ماهیج تحولی چنین اسنادی ،به کارگیری خرد ممعی و ایماد مفاهمه در میتتان
دسج اندرکاران تدوین و امرای سند و فراهم آوردن زمینه های امرایی شدن هتتر
چه بیشتر اهداف و امزاء و عناصر آن در تمامی مراحل مورد تومه قرار گرفته
اسج؛
 oاین سند ،از منظر ساختاری به تدوین نظام مام توسعه استاندارد ایتتران پرداختتته
اسج و به دنبال فراهم آوردن مبنایی عقالنی برای راهبری ،هماهنگی و یکپارچه
ستتازی و ارتقتتای بهتتره وری از طریتتق سیاستتجگتتراری و برنامتتهریتتزی کتتالن و
نظتتارج و ارزیتتابی عملکردهتتای واحتتدهای امرایی(صتتف و ستتتاد) نظتتام متتام
توسعه استاندارد ایران اسج؛
6

سند راهبردی نظام جامع توسعه استاندارد ایران

نسخه اولیه -غیر قابل استناد

روششناسی تدوین سند
روششناستتی تتتدوین نظتتام متتام توستتعه استتتاندارد ایتتران مبتنتتی بتتر روشهتتای کمتتی و
کیفی(آمیخته) ،استفاده از ابزار مصتتاحبه ،مطالعتتاج کتابخانتته ای و مرامعتته بتته استتناد و
مدارک با رویکرد چشم انداز محور بوده با ویژگیهای زیر اسج:
 oبا تومه به ماهیج استتناد توستتعه ای و برنامتته ای روش تتتدوین ستتند روش تحقیتتق
آمیخته اسج و در فرایند امرای آن از روشهای توصتتیفی و کمتتی بتترای شتتناخج
وضعیج مومود و از روشهای کیفتتی بتترای شتتناخج چتتالشهتتا و تبیتتین وضتتعیج
مطلوب استفاده شده اسج.
 oدر گتتردآوری داده هتتا از مطالعتتاج کتابخانتته ای ،مرامعتته بتته استتناد و متتدارک و
همچنین تکنیکهای تحلیل محتوی ،مصاحبه عمیق با نخبگان و در اعتبار ستتنمی
یافته ها از تکنیکهای موشش فکری و گروه های کانونی استفاده شده اسج.
 oمامعه آماری در بخش کمی اسناد و مدارک و در بخش کیفی نخبگتتانی بتتوده انتتد
که به صورج قضاوتی ،با روش گلوله برفتتی از میتتان صتتاحب نظتتران و استتاتید
دانشگاه و مدیران و کارشناسان خبره فعال در زمینه استاندارد انتخاب شده اسج.

سازماندهی تدوین سند و منطق حاكم بر آن

سازماندهی تدوین سند و منطق حاكم بر آن به شرح زیر اسج :
 .... oبه عنوان نماینده کارفرما ،ناظر و تأیید کننده اصلی گزارشتتهای ارایتته شتتده و
گزارش نهایی (سند راهبردی نظام توسعه استاندارد ایران) به شمار می آید؛
 oتیم تحقیقاتی که مسوولیج گردآوری اطالعاج و پردازش آنهتتا در چتتارچوب متتدل
مفهومی و تکمیل مطالعاج و سرانمام تدوین سند را با رویکرد نخبگی برای ارایه
و مورد تصویب قرار گرفتن به عهده دارد؛
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 oپژوهشگران و همکاران طرح که با تقسیم کار بر اساس متتدول زمتتان بنتتدی شتتده
مسؤولیج مطالعاج و فراهم آوردن نتایج مورد انتظار از آنهتتا را مهتتج ارایتته بتته
تیم تحقیقاتی به عهده دارند؛
 oمشاوران و نخبگانی که بتته ستتبب ماهیتتج اکتشتتافی تتتدوین ستتند متتورد مشتتاوره یتتا
مصاحبه قرار گرفته اند؛
 oکارشناسان ،محققان و نخبگانی که در ملساج شورای مشورتی ( ملساج گروهی
و نشسج های تخصصی )که منبه اعتبار سنمی نیز دارد بتته بحتتو و تبتتادل نظتتر
پرداخته و در تدوین سند راهبردی مشارکج داشته اند؛
 oمانشین مدیر طرح که به نیابج از او تمامی فعالیتها را با هماهنگی او پیگیتتری و
دنبال می کند؛
 oمدیر طرح که به عنوان ممری ،تمامی مسؤلیتهای امرای طرح از آ از تتتا پایتتان
را به عهده دارد و بایستی در مقابل کارفرما پاسخگو باشد.
 oبا تومه به ماهیج این نوع از سند ها رویکتترد نخبتته محتتوری در مراحتتل مختلتتف
تهیه و تدوین آن مایگاهی ویژه دارد.

مستندات تدوین سند

مستنداج تدوین سند که مبنا و اساس تدوین آن به شمار می آید و بتته طتتور مکتترر متتورد
مرامعه قرار گرفته اند ،به شرح زیر اسج :
o
o
o
o
o
o
o

قانون اساسی ممهوری اسالمی ایران؛
سند چشم انداز بیسج ساله نظام؛
سیاستتتهای ابال تتی و فتترامین مقتتام معظتتم رهبری(بتتویژه در رابطتته بتتا اقتصتتاد
مقاومتی)؛
سیاستهای کلی برنامه پنمم توسعه اقتصادی ،امتماعی و فرهنگی کشور؛
قوانین و مقرراج استاندارد و سایر قوانین عادی کشور؛
اسناد برنامه ای و توسعه ای سازمان استاندارد؛
تغییر و تحویج مهانی و الزاماج آن؛
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 oپیشرفتهای علمی و تمربیاج نوین بشری؛
 oدیدگاه مدیران عالی سازمان استاندارد؛
 oنتایج مطالعاج و تحقیقاج مومود در سازمان استاندارد؛

معیارهای مطالعه و استفاده از مبانی نظری در تدوین سند

معیارهتتای مطالعتته و استتتفاده از مبتتانی نظتتری در تتتدوین ستتند کتته نصتتب العتتین دستتج
اندرکاران تدوین بوده اسج عبارتند از:
o

o

o
o

o
o
o
o

هماهنگي با اسناد بای دستي مانند قانون اساسي ،سیاستهات کلي نظام و ستتند چشتتم
انداز بیسج ساله ممهورت اسالمي ایران در  ،1404و سیاستهای ابال ی اقتصتتاد
مقاومتی.
سازگارت و تناسب با خصوصیاج فرهنگي ،تاریخي و امتمتتاعي مامعتته استتالمي
ایران (كه این خصوصیاج بیش از همه در قانون اساسي ممهورت اسالمي ایران
و اسناد فرابخشی و بخشی متملي اسج)؛
تکیه بر آخرین دستاوردهات معتبر تحقیقاج نظتتترت (رشتهات و بین رشتهات) در
مهج شناخج و هدایج فرآیند پیچیده و گسترده تدوین و ترویج استانداردها؛
در نظر گرفتن ظرفیتها و امكاناج و محتتدودیتهات ستتازمان ملتتی استتتاندارد و نیتتز
نحتتوت تعامتتل و مشتتاركج ستتایر ستتازمانها و نهادهتتا ت دخیتتل در فراینتتد توستتعه
استانداردها با نظام مزبور.
داشتن رویکردت آینده نگر ،واق بین و پویا در موامهتته بتتا تحتتویج روز افتتزون
محلی ،منطقه ای ،ملي و مهاني.
بهره مندت مناسب از تمارب موفتتق مهتتانی بتتا پرهیتتز از تقلیتتد صتترف یتتا التقتتاط
ناموزون؛
انسمام ،سازگاری و به هم پیوستگی عناصر و مولفه ها و ومود ارتباط معنادار
و منطقي میان آنها؛
پشتیباني از ارائه راه حل هات واق بینانه و كار آمد برات تدبیر چالشها و موامهه
هوشمندانه با مسایل و مشکالج پیش رو؛

چارچوب مفهومی تدوین نظام جامع توسعه استاندارد
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در تدوین سند راهبردی نظام مام توسعه استاندارد ،نخسج به مطالعاج اولیه و پایه و
پس از آن به مطالعاج تطبیقی و شناخج وضعیج مومود مبادرج شده اسج و به دنبال
آن وضعیج مطلوب این نظام در قالب سند راهبردی و تعریف مفاهیم و ارکان اصلی
تشکیل دهنده آن ،ترسیم و تدوین شده اسج.
در تدوین فصل های سند ،نخسج به تدوین کلیاج سند که درامدی بر درک هرچه بهتر
ارکان و عناصر اصلی آن اسج پرداخته شده اسج و سپس ،مبانی و اصول و ارزشها و
به دنبال آن رسالج ،چشم انداز و اهداف توسعه استاندردها آمده اسج .سیاسج ها،
رویکردها و راهبردهای توسعه استاندردها که چارچوب ،مهج گیریها و همچنین راه
های تحقق رسالج ،چشم انداز و اهداف توسعه استاندردها را نشان می دهد و همچنین
ساختار کالن نظام توسعه استاندردها و تعامالج محیطی آن نیز از دیگر ارکان سند
راهبردی نظام توسعه استاندردها اسج که به آن پرداخته شده اسج و در پایان نیز
راهکارها ،برنامه های عملیاتی و اولویج های آن که مبنای عمل و احکام برنامه ای
اسج که بایستی ابالغ شده و در دستور کار دسج اندرکاران توسعه استاندردها در
سازمان ملی استاندارد ایران قرار گیرد و سرانمام الزاماج حقوقی و مالحظاج امرایی
سند آمده اسج .نمودار شماره  1مراحل تدوین سند را به طور کلی نشان می دهد.
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نمودار شماره  :1فرایند تدوین سند راهبردی نظام جامع توسعه استاندارد

مطالعات پایه

وضعیت موجود ،چالش ها و

مطالعات تطبیقی

موقعیت راهبردی

وضعیت استاندارد در سایرکشورها

رسالت

چشم انداز

اهداف

مبانی ،اصول و مفاهیم

سیاست ها
رویکردها
راهبردها

راهبردها

ساختار کالن
الزامات حقوقی و

راهکارها
رررر

مالحظات اجرایی
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مقدمه

در شناخج وضعیج مومود هر نظامی عالوه بر شناخج قوج ها و ضعف ها و فرصج
ها و تهدیدها که وضعیتی بالفعل و مشخص دارند ،زمینه ها و ظرفیج هایی ومود دارند
که بسته به تدبیر ما می توانند به قوج یا ضعفی اساسی و یا فرصج یا تهدیدی چدی و
حیاتی تبدیل شوند؛ از این رو ،ما را به تدبیرهای هوشمندانه فرا می خوانند؛ به عبارج
دیگر،این زمینه ها و ظرفیج ها می توانند با نادیده گرفتن یا به سبب سوء تدبیر به
ایماد بحران های داخلی و خارمی منمر شده یا در مقابل با حسن تدبیر ،فرصج هایی
طالیی برای هر چه مستحکم تر کردن انسمام داخلی و توانایی انطباق با خارج و
ایرگراری بر آن را فراهم سازند که به همین سبب ،به عنوان مقویج یا چالش های
راهبردی نظام به شمار می آیند؛ از این رو ،ضرورج دارد این مقویج چالشی شناسایی
شده و در هنگام تدوین و ارائه راهبردها و راهکارها و امرای آنها مورد تومه قرار
گیرند تا بتوان با موامهه اندیشمندانه و تدبیر خردمندانه از مشکل ساز شدن آنها و تبدیل
شدن آنها به تهدیدهای مدی ملوگیری كرد و بر پایه آنها فرصج هایی را پدید آورد که
دستیابی به مقاصد مورد نظر را تسهیل کرده و امکان پریر سازند.
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وضعیت موجود نظام توسعه استاندارد

شناخج وضعیج مومود نظام توسعه استاندارد بر پایه اسناد و مدارک مومود ،مصاحبه
ها و تشکیل گروه های کانونی نشان می دهد که علی ر م ومود قوج¬ها و
فرصج¬های بسیار به سبب ضعف-های اساسی که ومود دارد ،استفاده از قوج¬ها و
فرصج¬ها برای تحقق اهداف توسعه استاندارد از وضعیج قابل قبولی برخوردار نیسج.
شناخج قوج ها و فرصج ها از یک سو و ضعف ها و تهدیدها از سوی دیگر و تعیین
موقعیج راهبردی نظام می تواند تصویری مطابق با واق یا نزدیک به آن از وضعیج
توسعه استاندارد ارایه نماید که راهنمای خوبی برای تعیین راهبردها و راهکارهای یزم
نیز به شمار می آید:
قوتها :
 oعضتتویج در  12ستتازمان و ممم ت بینالمللتتی و منطقتتهای استانداردستتازی ماننتتد
 CODEX ،OIML ،IEC ،ISOو دسترسی به مناب استانداردهای بینالمللی؛
 oومود نیروی انسانی متخصص و توانمند در زمینتتهی استانداردستتازی و ارزیتتابی
انطباق؛
 oتدوین بیش از  22500عنوان استاندارد ملی؛
 oومتتود  74آزمایشتتگاه مرمتت بتتا تمهیتتزاج پیشتترفته در ستتتاد و بتتیش از 310
آزمایشگاه در استانها؛
 oبالغ بر  40آزمایشگاه و نمایندگی در مبادی ورودی و خرومی؛
 1750 oآزمایشگاه همکار در بخش خصوصی؛
 oومود بیش از  17000مسؤول کنترل کیفیج در واحدهای تولیدی ؛
 oفعالیج  2003کارشناس استاندارد تأیید صالحیج شده حقیقی؛
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 oفعالیج  337کارشناس استاندارد تأیید صالحیج شده حقوقی؛
 225 oمرکز آموزشی تأیید صالحیج شده؛
 273 oآزمایشگاه تأیید صالحیج شده دارای اعتبار بر اساس استاندارد 17025؛
 77 oشرکج بازرسی فنتی و متتوش تأییتتد صتتالحیج شتتده دارای اعتبتتار بتتر استتاس
استاندارد 17020؛
 116 oشرکج بازرسی فنی و موش تأیید صتتالحیج شتتده دارای اعتبتتار بتتر استتاس
روش امرایی؛
 23 oشرکج مشاورهای تأیید صالحیج شده در زمینهی استقرار سیستمهای مدیریج
کیفیج در واحدهای تولیدی و خدماتی؛
 8 oشرکج گواهیکننده سیستمهای کیفیج تأیید صالحیج شده؛
 oتأسیس پژوهشگاه استاندارد با  4پژوهشکده و  15گروه پژوهشی؛
 oتوانایی سازمان در وصول درآمدهای تکلیفی دولج و واریز آن به خزانهی کشور
.
ضعفها:
 oعدم تومه کافی به تدوین استاندارد بخش خدماج؛
 oبروز نبودن استانداردهای ملی؛
 oعدم تناسب فرآیندهای تدوین استانداردهای ملی با نیاز های روز؛
 oبومی نبودن برخی از استانداردهای ملی؛
 oعدم مشارکج مدی تعداد عمدهای از وزارتخانهها ،سازمانهای دولتی و بنگاههای
اقتصادی در تدوین استاندارد؛
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 oعتتدم مشتتارکج فعتتال ستتازمان استتتاندارد و تحقیقتتاج صتتنعتی ایتتران در تتتدوین
استانداردهای بینالمللی؛
 oنوپا بودن پژوهشگاه در ساختار سازمان؛
 oنهادینه نشدن امر پژوهش و تحقیقاج صنعتی در پژوهشگاه؛
 oومود مراکز تحقیقاج صنعتی موازی در سازمانهای دولتی و بخش خصوصی؛
 oکمبود اعتباراج ردیف بودمهای مستقل در قانون بودمه سنواتی؛
 oکمبود نیروی انسانی محقق و پژوهشگر؛
 oنهادینه نشدن فرهنگ استاندارد در کشور؛
 oعدم آگاهی و شناخج کافی از نقش و اهمیج استتتاندارد توستتط متتردم و برختی از
مسؤولین کشور؛
 oعدم دسترسی مناسب و کمهزینه به رسانهی ملی در ترویج استاندارد؛
 oعدم انطباق محتوای دورههای آموزشی با نیاز مامعه.
 oعدم تیبیج استقالل سازمان از نظر مایگاه سازمانی؛
 oکمبود اعتبتتاراج و نیتتروی انستتانی بتترای نظتتارج عالیتته بتتر واحتتدهای تولیتتدی و
مراکز عرضهی کایهای مشمول استاندارد امباری؛
 oعدم دسترسی یا تأسیس آزمایشگاه مرم در برخی زمینهها و بعضی از استانها؛
 oعدم امرای کامل ماده  4قانون سازمان؛
 oعدم کنترل کل بازارهای کشور.
 oعتتدم ومتتود سیستتتم نظتتارتی دقیتتق در کلیتتهی مبتتادی ورودی کشتتور (رستتمی و
یررسمی)؛
 oضعف آییننامتتهها و دستتتورالعملهای نظتتارج بتتر عملکتترد شتترکجهای بازرستی
بینالمللی کای که گواهی  VOCو  COIصادر میکنند؛
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 oشفاف نبودن برخی روشها و دستورالعملها؛
 oعدم حضور نمایندگان استاندارد در برخی از گمرکاج
 oتخصصی نبودن گمرکاج کشور.
 oعدم نظارج کافی بر کار شتترکجهای ختتدماتی مشتتاورهای و استتتقرار سیستتتمهای
کیفیج؛
 oفقدان سیستم نظارج فنی در ارزیابی صحج عملکرد آزمایشگاههای همکار؛
 oعدم توسعه شرکجهای بازرسی فنی در همهی زمینههای کاری سازمان؛
 oعدم شناسایی کلیه شرکجهای فعتتال ختتارمی در زمینتتهی صتتدور گواهینامتتههای
سیستم مدیریج کیفیج در ایران.
 oعدم توسعهی زیرساخجهای کارآمد به منظتتور تتترویج سیستتتم بینالمللتتی یکاهتتا و
کالیبره کردن وسایل سنمش؛
 oمحدود بودن فعالیجهای اداره کل اندازهشناسی در کنترل وسایل سنمش تولیدی و
وارداتی؛
 oعدم کفایج شرکجهای فعال در زمینهی کنترل و کالیبراسیون کلیه وسایل ستتنمش
در کشور.
 oعدم برقراری قابلیج ردیابی نتایج اندازه گیری کشور
 oعدم همکاری با سازمان های منطقه ای و بین المللی مرتبط
فرصتها:
 oعضویج رئیسممهور 11 ،وزیر و  4تن از رؤسای سازمانها و ارگانهای مهم
کشور در شورای عالی استاندارد؛
 oتوانتتایی آمتتوزش ،همکتتاری و همتتاهنگی استانداردستتازی در ستتایر ستتازمانها و
حوزهها با استفاده از دبیران با سابقه و ممرب مؤسسه در تدوین استاندارد؛
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 oقابلیجهای پژوهشی بالقوه در قالب پژوهشگاه استاندارد و ارتباط بتتا ستتازمانها و
مراکز علمی ،دانشگاهی ،پژوهشی ،تولیدی و صنعتی؛
 oامکتتتتان استتتتتفاده از تستتتتهیالج اعتبتتتتاری در ایمتتتتاد شتتتترکجهای خصوصتت تی
استانداردسازی؛
 oارتقای مایگاه نظام استانداردسازی ایران بتتا استتتفاده از موقعیتتج برتتتر اقتصتتادی
صنعتی نسبج به کشورهای منطقه؛
 oزمینههای بالقوهی افزایش صادراج به بازار کشورهای همسایه بتتا ارتقتتای ستتط
استاندارد کایهای ایرانی؛
 oمایگتتاه ستتازمان استتتاندارد در وارداج و صتتادراج کایهتتا در راستتتای ورود بتته
بازار تمارج مهانی و عضویج در .WTO
تهدیدها:
 oعدم آگاهی و شناخج کافی از مایگاه و نقش استانداردسازی در کشور
 oنهادینه نشدن فرهنگ استانداردسازی در کشور
 oعتتدم تممیت وظتتایف استانداردستتازی و یکپارچتته نبتتودن نظتتام استتتاندارد ملتی در
کشور
 oعدم احساس نیاز به ارتقای کیفیج کای و خدماج به دلیل فقدان بازار رقابتی داخل
کشور
 oفقدان استقالل کافی در نظتتارج بتتر امتترای استتتانداردهای امبتتاری در بخشهتتای
مختلف تولیدی و خدماتی
 oموازیکاری با سایر سازمانها
 oپایین بودن نرخ دستمزد کارشناسان سازمان
 oعدم امرای ماده  24قانون سازمان
18
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 oعدم امکان حضور فعال در امالسیهها و ممام بینالمللی
 oنامشخص بودن متولی برختی از تکتتالیف استانداردستتازی در قتتانون برنامتته پتتنمم
توسعه.
 oبا تومه به قوج ها و ضعف ها و فرصج ها و تهدیدهای شناستتایی شتتده موقعیتتج
راهبردی نظام مام استاندارد تعیین شتتد کتته در نمتتودار شتتماره  2قابتتل مالحظتته
اسج .
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فصل سوم
مبانی ،اصول و ارزشهای محوری نظام
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مقدمه

مبتتانی ،اصتتول و ارزش هتتای نظتتام متتام توستتعه استتتاندارد ،گتتزاره هتتات تمتتویزت،
دستتتورالعمل هتتا و قواعتتد کلتتي یتتا متتالک هتتا و معیارهتتات هنمتتارت و ارزشتتي(بایدها و
نبایدهات کلي) ناظر به هدایج فرایند استاندارد سازی و توسعه استاندارد هاسج کتته قابتتل
استنتاج یا استنباط از آخرین دستتتاوردها و تمربیتتاج مهتتانی بتتا تومتته بتته نظتتام ارزشتی
مبتنی بر فرهنگ ایرانی  -اسالمی باشند .این اصول در بر دارنده و مشتتخص کننتتده ستته
ویژگی زیر هستند:
 oاولویجها
 oمهجگیریها
 oبایدها و نبایدها
در شناخج مبانی ،اصول و ارزش های حاکم بر نظام متتام توستتعه استتتاندارد نخستتج
مرامعه بتته استتناد فرادستتتی ،شتتامل قتتانون اساستی ،ستتند چشتتم انتتداز بیستتج ستتاله نظتتام،
سیاستهای کلی ابال ی مقام معظم رهبری ،بویژه سیاستتج هتتای کلتی اقتصتتاد مقتتاومتی و
احکام برنامه توستتعه پتتنج ستتاله و قتترآن ممیتتد و روایتتاج متتتقن و مستتتدل و مؤلفتته هتتای
فرهنگی ایران اسالمی مورد تومه قرار گرفته اسج و با تومتته بتته آختترین دستتتاوردها و
تازه ترین تمربیاج بشری و الزاماج عقالنی توسعه استانداردها تالش شده استتج مبتتانی،
اصول و ارزش های فراگیر در نظتتام متتام توستتعه استتتاندارد شناستتایی و نصتب العتین
همگان بویژه برنامه ریزان و ممریان در تمامی سطوح قرار گیرد.
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مبانی و بنیا های نظری استاندارد سازی و توسعه استانداردها

• آموزه های قرآنی و ضرورت توجه داشت به مفاهیم اساسی مانند
کیل ،میزا  ،قسط و عدل و  ...؛
• تکالیف قانونی و احکام برنامه ای؛
• ضرورت پاسداری از مؤلفه های اساسی و پیشبرنده فرهنگ
ایرا ؛
• الزامات حفظ امنیت و سالمت جامعه در ابعاد مختلف؛
• محدودیت منابع و ضرورت کارامد و اثربخش عمل کرد در تولید
کال و ارایه خدمات؛
• الزامات زیرساختی توسعه و ضرورت داشت متولی خاص در
سیاست گذاری و نظارت و کنترل رعایت استانداردها؛
• تجربیات جهانی و الزامات توسعه یافتگی کشورهای توسعه یافته.
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اصول و ارزش ها
اصول و ارزش ها ،گزاره های ارزشی یا بایدها و نبایدهای اساسی هستند که یزم اسج
تمام امزا و مولفه های نظام مام توسعه استاندارد با آن هماهنگ بوده و کلیه
سیاستگراران ،برنامه ریزان و ممریان به آن ملتزم و پایبند باشند:

• تقدم داشت مصالح جامعه (منافع ملی) بر منافع فردي؛
• نواندیشی ،نوآوری و خالقیت برای بالندگی و اصالح مستمر؛
• بهره وری و استفاده بهینه از منابع و سرمایه های مادی و
انسانی؛
• کاهش هزینه های زندگی ،ارتقای سطح رفاه و بهبود کیفیت زندگی
آحاد مردم؛
• استفاده از تجربیات و دستاوردهاي علمي بشر و بهرهگیري از
آنها؛
• داشت بانکهای اطالعاتی و شفافیت در ارائه اطالعات آماری؛
• مسئولیت پذیری و پاسخگویی ؛
• پاسداری از مرجعیت نظام آماری علوم ،تحقیقات و فناوری؛
• صحت ،دقت ،سرعت در تولید تدوی استانداردها؛
• رضایت ذی نفعا درونی و بیرونی؛
• حقیقت جویی و وفاداری به آ .
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فصل چهارم
رسالت ،چشم انداز و اهداف
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مقدمه
رسالج ،چشم انداز و اهداف ماهیتی یگانه دارند و از یک سنخ هستند؛ از این رو ترسیم
روشن و مشخص آنها مبنایی منطقی و عقالنی برای عرصه های امرایی و ارزیابی
عملکرد مدیران و کارشناسان فراهم آورده و به آنان ارائه می دهد.
ماموریج یا رسالج هر سازمانی ،فلسفه ومودی آن را نشان میدهد و گزاره های
معطوف به بیان مسئولیج اصلی وکارکرد مورد انتظار از هر یک از بخش ها و
واحدهای سهیم در تحقق بخشیدن به آن را بیان می دارد و مشخصكننده این اسج كه:
•

فعالیج اصلی آن چیسج؟ (چهچیزی؟)

•

فعالیجهایش را چگونه به انماممیرساند؟ (چگونه؟)

•

مخاطبان آن چه كسانی هستند؟ (چهكسی؟)

•

فعالیجهایش در چه گسترهای انماممی شود؟ (كما؟)

هنگامی که رسالج و مأموریج یک ممموعه و نظام در افق زمانی مالحظه شود ،این
برش زمانی وضعیج مطلوب و چشم انداز نظام در یک مقط خاص زمانی در آینده را
فراروی ممریان قرار می دهد که بر پایه آن اهداف بلندمدج ،میان مدج و کوتاه مدج
نیز تعیین می گردد.
نتایج مورد انتظار نظام که برخاسته از رسالج و چشم انداز و مبنای هدفگراری ها در
سطوح امرایی و عملیاتی خواهد بود و تمامی عرصه های امرایی را نیز به خود
معطوف خواهد ساخج اهداف راهبردی نظام به شمار می آید .

بیانیه رسالت
استفاده از ظرفیتهای ملی ،منطقه ای
نظام ملی استاندارد ایرا با
25
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چشمانداز نظام جامع توسعه استاندارد ایرا ر افق 1404

ما می خواهیم در افق :1414
شاهد تولید و مبادله استاندارد تمامی محصولت و
خدمات اساسی و استراتژیک در کشور باشیم و بر بهبود
کیفیت در همه عرصه های تولید کال و ارایه خدمت در
توسعه ملی نظارت کارامد و اثربخش داشته باشیم .
اهداف راهبردی نظام جامع توسعه استاندارد
• استاندارد سازی تولید و مبادله کالها
26

• استاندارد سازی ارایه خدمات
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فصل پنجم
سیاست ها ،رویکردها و راهبردها
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مقدمه

28

سند راهبردی نظام جامع توسعه استاندارد ایران

نسخه اولیه -غیر قابل استناد

در این فصل سیاسج ها ،رویکردها و راهبردهای نظام مام توسعه استاندارد ارائه می
گردد که چارچوب ها ،مهج گیری ها و راه های رسیدن و تحقق بخشیدن به رسالج،
چشم انداز و اهداف راهبردی آن را نشان می دهد.

سیاست های کلی نظام جامع توسعه استاندارد
• توجه به رعایت الزامات حقوق وتكالیف متقابل ذینفعا در تهیه و تدوی
استانداردها ؛
• اعمال نقش حاکمیتی از طریق تمرکز در سیاستگذاریها و کاهش تصدی گری و
عدم تمرکز در اجرا به منظور تسهیل انجام ماموریتها و وظایف ؛
• تهیه و تدوی برنامه ها و انجام فعالیت ها به صورت متمرکز و غیر متمرکز
بر پایه نیازها ،اولویت ها و مقتضیات فرهنگی و اجتماعي و زیست محیطی
کشور؛
• مطالعات تطبیقی و رصد کرد محیط بی الملل جهت بهره مندی از آخری
تجارب جهانی و دستاوردهای بشری؛
• جلب مشارکت حد اکثری مردم ،نخبگا جامعه و بخش خصوصی و استفاده
ازظرفیت نهادها و مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور در تدوی و
اجرا و ارزیابی استانداردها؛
• جامع نگری ،انسجام و هماهنگي در طراحی استانداردها؛
• پایش و ارزیابی مستمر فعالیتها با توجه به ضرورت اثربخشی وکارایی آ ها؛

رویکردهای نظام جامع توسعه استاندارد
29
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رویكردها ،مهج گیریهای کلی ،مشخص و منسمم درباره ماهیج و
چگونگي موامهه با موضوعاج مورد نظر را نشان می دهد .التزام به
رویکردها مومب ایماد همگرایی و هماهنگی در انتخاب اصول،
معیارها و روش های خاص در عرصه عمل خواهد شد.

رویکرد اصلی نظام جامع استاندارد کشور
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رویکردهای فرعی
رویکردهای فرعی مورد استفاده در عرصه ها و بخش های مختلف نظام توسعه
استاندارد نیز عبارتند از:
رویکردهای حداقلی در مقابل حداکثری  :حداقل دخالج در تهیه و تدوین استانداردها مز
در موارد بالتصدی و خاص؛
رویکردهای تکلیفی ،ترغیبی و ترویجی  :رویکرد تکلیفی ،در رابطه با داخل سازمان
ملی استاندارد و سازمانهای وابسته به آن بر پایه موظف کردن شخصیج های حقیقی و
حقوقی در داخل و خارج از سازمان و مطالبه انمام تکالیف قانونی از سوی دولج و
نهادهای عمومی یردولتی و بخش خصوصی و آحاد شهروندان.
رویکردهای تر یبی و ترویمی نیز ناظر به تمامی شخصیج های حقیقی و حقوقی در
کشور و آگاهی دادن به آنها و تر یب برای انمام وظایفی اسج که به عمل مسؤوینه
نسبج به خود و دیگران برای داشتن فردایی بهتر می انمامد.

راهبردها
31
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راهبرد اصلی نظام استاندارد کشور تحقق بخشیدن به سه الزام اساسی استانداردسازی در
تراز مهانی اسج که عبارتند از :
• تغییر نگرشها
• اصالح ساختارها
• افزایش ظرفیتها

اصالح

تغییر نگرشها

ساختارها

استاندارد سازی و نظارت بر بهبود
کمیت نگاری و کیفیت گرایی

افزایش ظرفیتها
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فصل ششم
ساختار کال نظام
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مقدمه
طراحی ساختار کالن نظام مام توسعه استاندارد بر پایه رسالج ،چشم انداز و اهداف
راهبردی نظام و راهبردها و رویکردهای تحقق بخشیدن به آنها از یک سو و در نظر
گرفتن وضعیج مومود استاندارد و چالش های فراروی آن از سوی دیگر با تومه به
مبانی ،اصول و ارزش ها و تعامالج در محیط فعالیج انمام شده اسج .

اصول طراحی ساختار نظام جامع توسعه استاندارد
ساختار نظام مام توسعه استاندارد با تومه به مالحظاج و اصول زیر طراحی و ارائه
شده اسج:
 oماهیج فعالیتهای نظارتی و الزاماج آن؛
 oماهیج فرابخشی نظام استاندارد سازی در کشور؛
 oضرورج ایماد وحدج رویه در تدوین استانداردها؛
 oضرورج ملب مشارکج همگانی در تهیه و تدوین استاندارد؛
 oضرورج انعطاف پریری ساختار با تومه به رویکرد الزاماج محیط فعالیج و
تغییر و تحویج آن؛
 oوسعج موضوع فعالیج و الزاماج تحج پوشش قرار دادن آنها.
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ساختار کال نظام جامع توسعه استاندارد و ارکا آ
 )1سطح راهبری
وظایف سط راهبری عبارتند از:
 oتعیین خط مشی و سیاسجگرارت کلی
 oتصویب ساختار تشکیالتی سازمان
 oتصویب امرات امبارت استانداردهات ملی
 oتصویب بودمه سالیانه سازمان
 oتعیین کارمزد خدماتی و یره
 oهدایج و راهبری بر تدوین استانداردهای ملی ،منطقه ای و بین المللی و تصویب
آن ها؛
 oنظارج کالن بر فعالیج ها و فرایندهای امرایی تدوین استانداردها؛
 oتصویب رئوس برنامه های ساینه و گزارش های عملکرد مبتنی بر آن ها؛
نهادهای متولی استاندارد سازی و توسعه استانداردها در کشور در سط مدیریج
عالی نظام عبارتند از :
 oشور ای عالی استاندارد به عنوان بایترین مرم
 oسازمان ملی استاندارد به عنوان بازوی امرایی شورای عالی
 oمعاونج برنامه ریزی و مدیریج راهبردی ریاسج ممهوری
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 oمعاونج توسعه و سرمایه انسانی
 oمعاونج علم و فناوری ریاسج ممهوری
 )2سطح پشتیبانی
وظایف سط پشتیبانی عبارتند از :
 oتهیه و تدوین چارچوبهای استاندارد سازی و تدوین استانداردها در چارچوب
سیاسج ها ی کلی و برنامه های مصوب شورای عالی استاندارد ؛
 oنظارج و ارزشیابی بر رعایج استانداردها در چارچوب سیاسج ها ی کلی و
برنامه های مصوب شورای عالی استاندارد ؛
 oحمایج و پشتیبانی از واحدهای امرایی در تهیه و تدوین استانداردها ؛
 oتهیه و تدوین استانداردها در موارد بال تصدی؛
 oنهاد سازی و کمک به ایماد تشکلهای صنفی در حوزه استاندارد سازی؛
 oامرای نظام مام توسعه استاندارد با مشارکج بخش خصوصی؛
 oمطالعاج تطبیقی و اخر آخرین دستاوردها در عرصه های مورد نظر.
نهادهای متولی استاندارد سازی و توسعه استانداردها در کشور در سط مدیریج عالی
نظام عبارتند از :
 oوزارتخانه ها و دستگاه های امرایی
 oنظامهای مهندسی و مشاوره در حوزه های مختلف؛
 oانممنهای علمی کشور
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 oتشکلهای صنفی و اتحادیه ها
 )3سطح عملیاتی و اجرایی
وظایف سط عملیاتی و امرایی عبارتند از:
 oتدوین استانداردهای مورد نیاز کشور
 oرعایج استانداردها
 oتوسعه و ارتقای سط استانداردهای ملی
 oتوسعه و ترویج فرهنگ استاندارد و اطالعرسانی کارآمد
 oمشارکج فعال در تدوین استانداردهای بینالمللی
 oانطباق نظامهای ارزیابی کیفیج با استانداردهای بینالمللی
 oارتقای سط ایمنی و سالمج مامعه
 oارتقای کیفیج در سط ملی
 oبهبود روشهای تولید و کارآیی صنای
 oتعیین معیارهای الگوی مصرف انرژی ،آب و سایر مناب
 oکنترل کیفیج کایهای وارداتی و صادراتی با تأکید بر تقویج بازارهای داخلی و
ورود به بازارهای مهانی
 oاعمال سیاسجهای کلی اصل  44قانون اساسی در حوزهی استاندارد و
استانداردسازی (سند راهبردی سازمان ملی استاندارد ایران ،صص )15-12
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 oمسئولیج برنامه ریزی برای حسن امرای نظام مام توسعه استاندارد در
چارچوب برنامه های مصوب؛
نهادهای ممری و امرای استانداردها و توسعه آنها تمامی نهادهای دولتی ،یر دولتی
و بخش خصوصی و آحاد مامعه هستند .
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فصل هفتم
تعامالت محیطی و تقسیم کار ملی
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