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 به نام خدا

 استاندارد ايران يملآشنايي با سازمان 

 صـنعتي  و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسـة  راتمقر و قوانين اصالح قانون 3مادة  يك بند موجب به ايران استاندارد يملسازمان 
 (رسمي) ايران يملاستانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، كه وظيفة است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران،

  .دارد عهده به را

ز و مؤسسـات  كـ نظـران مرا صـاحب  ،ارشناسان سازمانكب از كمر يفن يها ونيسيمكهاي مختلف در ن استاندارد در حوزهيتدو
، يديـ ط توليو با توجه به شـرا  يملشود و كوششي همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام مي يو اقتصاد يدي، تولي، پژوهشيعلم

ننـدگان،  كننـدگان، مصـرف  كديصـاحبان حـق و نفـع، شـامل تول     ةت آگاهانـه و منصـفان  كو تجاري است كـه از مشـار   يفناور
س ينـو  شيشـود. پـ  دولتي حاصـل مـي  غير و يدولت يها، نهادها، سازمانيو تخصص يز علمككنندگان، مراصادركنندگان و وارد

افـت  يشـود و پـس از در   يمربوط ارسـال مـ   يها ونيسيمك ينفع و اعضايبه مراجع ذ يايران براي نظرخواه يمل ياستانداردها
) ايران چـاپ و  ي(رسم يملبه عنوان استاندارد  ،بيمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصو يمل ةتيمكشنهادها در ينظرها و پ
 شود.يمنتشر م

كننـد   يه مـ يـ ن شـده ته يـي ت ضوابط تعينيز با رعا صالحذيمند و  عالقه يها ه مؤسسات و سازمانك ييس استانداردهاينو شيپ
ب، يـ ن ترتيشـود. بـد   چـاپ و منتشـر مـي    ايـران  يملـ  ب، بـه عنـوان اسـتاندارد   يو درصورت تصـو  يبررس ،طرح يملدركميته 

استاندارد مربـوط   يمل ةن و در كميتيتدو 5 رةايران شما يملاستاندارد  رات مقره بر اساس كشود يم يتلق يمل يياستانداردها
 ده باشد.يب رسيبه تصو شود يل مكيتشايران استاندارد  يملدر سازمان ه ك

(ISO) استاندارد يالملل نيسازمان ب ياصل يران از اعضاياد استاندار يملسازمان  0F

 IEC(1F2( الكتروتكنيكالمللي  كميسيون بين ،1
(OIML) شناسي قانوني المللي اندازه و سازمان بين 2F

3Fاست و به عنوان تنها رابط 3

(CAC) كميسيون كدكس غذايي 4 4F

در كشـور   5
ن يشـور، از آخـر  كخـاص   يهـا  يازمنـد يو ن يلـ كط يايران ضمن تـوجه بـه شـرا   يمل ين استانداردهايكند. در تدو فعاليت مي

 شود. گيري مي بهره يالملل نيب يجهان و استانداردها يعتو صن ي، فنيعلم يها شرفتيپ

كنندگان، حفظ سـالمت   ت از مصرفيشده در قانون، براي حما ينيب شين پيت موازيتواند با رعا يران مياستاندارد ا يملسازمان 
از  يبعضـ  ي، اجـرا يو اقتصـاد  يطـ يمح سـت يت محصـوالت و مالحظـات ز  يـ فكينان از ي، حصول اطميو عموم يفرد يمنيو ا

 يايران را براي محصوالت توليدي داخل كشور و/يا اقالم وارداتي، با تصويب شوراي عـالي اسـتاندارد، اجبـار    يملاستانداردهاي 
و  يصـادرات  ياالهـا كاسـتاندارد   يشـور، اجـرا  كمحصـوالت   يبـرا  يالمللـ  نيبـ  يتواند به منظور حفظ بازارهـا ي. سازمان مكند

ها و مؤسسات فعـال در   نندگان از خدمات سازمانك به استفاده بخشيدننان ين براي اطمي. همچنكند يآن را اجبار يبند درجه
هـا و   شگاهي، آزمايطيمح ستيت زيريت و مديفكيت يريمد هايسيستم يگواه و صدور يزي، مميمشاوره، آموزش، بازرس ةنيزم

ها و مؤسسات را بر اسـاس ضـوابط نظـام     گونه سازمان نياستاندارد ا يملسازمان وسايل سنجش،  )اليبراسيون(كمراكز واسنجي 
هـا  رد آنكها اعطا و بر عملت به آنيد صالحيينامة تأيط الزم، گواهيكند و در صورت احراز شرا مي يابيران ارزيت ايد صالحييتأ

 ياربردكـ قات يانجام تحقار فلزات گرانبها و ين عييل سنجش، تعياها، واسنجي وسايك يالملل نيج دستگاه بيكند. ترو ينظارت م
 .است سازمانن يف ايايران از ديگر وظا يمل يسطح استانداردها يارتقا يبرا

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission  
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 كميسيون فني تدوين استاندارد

 »ساختار و شيوة نگارش -ايران يملاستانداردهاي «

 چهارم) تجديدنظر(

U:رئيس U:سمت و/يا محل اشتغال 

 هوسپ سركسيان، هوسپ 
 (كارشناسي مهندسي برق)

 استاندارد ايران يملسازمان  بازنشستة -كارشناس استاندارد

  

U:دبير  

 سيفي، مهوش
 (كارشناسي ارشد مديريت دولتي)

 استاندارد ايران يملسازمان  بازنشستة -كارشناس استاندارد

  

U:اعضاU (اسامي به ترتيب حروف الفبا)  

 اسالمي اميرآبادي، پروين  
 (كارشناسي علوم و صنايع غذايي)

استاندارد  يملسازمان  -يملكارشناس دفتر تدوين استانداردهاي 
 ايران

  

 پاشاي آهي، ليال
 (كارشناسي ارشد شيمي آلي)

ــته   ــلولزي و بس ــي س ــروه پژوهش ــئول گ ــناس مس ــديكارش  -بن
 شيمي و پتروشيمي پژوهشگاه استاندارد پژوهشكدة

  

 وند، حاجيه پاكيزه
 (كارشناسي زيست شناسي)

رئيس گروه هماهنگي تدوين استانداردهاي مديريتي دفتر تـدوين  
 استاندارد ايران يملسازمان  -يملاستانداردهاي 

  

 حسينعلي ايزدي، خاطره
 (كارشناسي ارشد صنايع غذايي)

اسـتاندارد   يملـ سـازمان   -يملـ معاون دفتر تدوين استانداردهاي 
 ايران

  

 خضرايي، آزيتا
 اي)هسته(كارشناسي ارشد مهندسي 

اسـتاندارد   يملـ سازمان  -يملمديركل دفتر تدوين استانداردهاي 
 ايران

  

 رايگان، زهرا
 (كارشناسي شيمي)

 استاندارد ايران يملسازمان  ةبازنشست -كارشناس استاندارد
 

  

 رثايي، حامد
 قدرت) -(كارشناسي مهندسي برق

استاندارد  يملسازمان  -يملكارشناس دفتر تدوين استانداردهاي 
 ايران

  

 رحيمي برغاني، نرگس
 (كارشناسي ارشد شيمي آلي)

 

 استاندارد ايران يملسازمان  -رياست ةكارشناس حوز
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U:اعضاU (اسامي به ترتيب حروف الفبا) U:سمت و/يا محل اشتغال 

 رضوي، رخساره
 (كارشناسي فيزيك) 

 استاندارد ايران يملسازمان  -شناسي اندازه يملكارشناس مركز 

  

 زرسازي، برتا
 (كارشناسي بهداشت)

 استاندارد ايران يملسازمان  ةبازنشست -كارشناس استاندارد

  

 سامانيان، حميد
 ارشد مهندسي مواد)  (كارشناسي

ــروه ــت گ ــدني  سرپرس ــاختماني و مع ــي س ــگاه  -پژوهش پژوهش
 استاندارد

  

 سماروك، ليال
 )الكترونيك -برقمهندسي   (كارشناسي

 پژوهشگاه استاندارد -سرپرست گروه پژوهشي برق و الكترونيك

  

 شكرالهي، فتانه
 (كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي)

 استاندارد استان البرز اداره كل -مديركل

  

 حسيني، شكوفه شيخ
 كارشناسي ارشد مهندسي صنايع)(

 -هــاي مــديريت كيفيــت و بازرســيمعــاون پژوهشــكدة سيســتم
 پژوهشگاه استاندارد

  

 حسيني، فرزانه شيخ
 (كارشناسي ارشد فيزيك)

سـازمان   -هـاي پيشـرفتة صـنعتي   كارشناس پژوهشكدة سيسـتم 
 انرژي اتمي ايران

  

 طيار، فاطمه
 (كارشناسي شيمي)

 -رئيس گروه ارزيابي كيفيت دفتـر كاالهـاي صـادراتي و وارداتـي    
 استاندارد ايران يملسازمان 

 

 شهنازعباسپور، 
 ارشد مديريت)   (كارشناسي 

ــيمي و     ــنايع ش ــتاندارد ص ــراي اس ــر اج ــارت ب ــروه نظ ــيس گ رئ
 استاندارد ايران يملسازمان  -پتروشيمي

 

 عزيزي، غالمرضا
 ارشد زبان و فرهنگ باستاني) (كارشناسي 

ـ    -يملـ معاون اسـناد   جمهـوري   يملـ  ةسـازمان اسـناد و كتابخان
 اسالمي ايران

 

 ليالفرهاد شيخ احمد، 
 افزار) نرم -ارشد مهندسي كامپيوتر (كارشناسي 

 كارشناس استاندارد 

 

 فضلي، مهديه
 بيوتكنولوژي) -ارشد مهندسي شيمي (كارشناسي 

 استاندارد يملسازمان  -يملكارشناس دفتر تدوين استانداردهاي 
 ايران

 

 قادري، هنسا
 ارشد مترجمي زبان آلماني) (كارشناسي 

 

 استاندارد ايران يملسازمان  ةبازنشست -استانداردكارشناس 
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U:اعضاU (اسامي به ترتيب حروف الفبا) U:سمت و/يا محل اشتغال 

 محسن زاده، علي اكبر
 (كارشناسي ارشد مهندسي مخابرات)

  ايران شركت مخابرات ةبازنشست -عضو مستقل
 

  

 تامصطفوي، بي
 (كارشناسي ارشد شيمي تجزيه)

 استاندارد يملسازمان  -يملكارشناس دفتر تدوين استانداردهاي 
 ايران

  

 مواجي، فريده
 (كارشناسي مهندسي كشاورزي)

اداره كل استاندارد استان  -نظارت بر اجراي استاندارد ةرئيس ادار
 بوشهر

  

 نشاط مبيني تهراني، مهنوش
 ارشد مترجمي زبان انگليسي) (كارشناسي 

 فرهنگستان زبان و ادب فارسي -عضو هيئت علمي

  

 نوروزي زاده، حميرا
 (كارشناسي مهندسي صنايع)

 استاندارد ايران يملسازمان  ةبازنشست -كارشناس استاندارد

  

U:ويراستار 
 

 قادري، هنسا
 (كارشناسي ارشد مترجمي زبان آلماني)

 استاندارد ايران يملسازمان  ةبازنشست -كارشناس استاندارد
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ي گفتار شيپ
 ك مقدمه

 1 كاربرد ةدامن و هدف 1
 1 يالزام مراجع 2
 2 فيتعار و اصطالحات 3
 6 كلي اصول 4

 6 هدف 4-1
 6 عملكرد بر يمبتن كرديرو 4-2
 6 يمگنه 4-3
 7 استانداردها يهمخوان 4-4
 8 يرسم زبان به متون نگارش ةويش و صولا 4-5
 9 رانيا يمل ياستانداردها نيتدو مختلف يها روش 4-6
 10 يزيرطرح 4-7

 10 رانيا يمل ياستانداردها ساختار به مربوط راتمقر 5
 10 استاندارد موضوع يبند ميتقس 5-1

 10 اتكلي 5-1-1
 11 يچندقسمت ياستانداردها موضوع يبند ميقست 5-1-2
 13 استاندارد كي متن در استاندارد موضوع يبند ميتقس 5-1-3

 15 يفرع و ياصل يها يبندميتقس يگذارشماره و فيتوص 5-2
 15 قسمت 5-2-1
 15 ربنديز و بند 5-2-2
 16 ربندهايز و بندها يگذار شماره 5-2-3
 16 پاراگراف 5-2-4
 17 ها فهرست 5-2-5
 18 ها وستيپ 5-2-6
 19 نامهكتاب 5-2-7
 ها هينما 5-2-8

 

 

19 
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 صفحه عنوان

 19 ملي ايران ياستانداردها نگارش ةويش به مربوط راتمقر 6
 19 يمقدمات ةدهند يآگاه ياجزا 6-1

 19 استاندارد جلد 6-1-1
 21 رانيا استاندارد يمل سازمان با ييآشنا ةصفح 6-1-2
 21 استاندارد نيتدو يفن ونيسيكم 6-1-3
 22 مندرجات فهرست 6-1-4
 22 گفتار شيپ 6-1-5
 27 مقدمه 6-1-6

 28 يعموم يالزام ياجزا 6-2
 28 كاربرد ةدامن و هدف 6-2-1
 29 يالزام مراجع 6-2-2

 32 يفن يالزام ياجزا 6-3
 32 فيتعار و اصطالحات 6-3-1
 34 ها نوشت كوته و نمادها 6-3-2
 35 الزامات 6-3-3
 36 يريگ نمونه/يبردارنمونه 6-3-4
 36 آزمون يها روش 6-3-5
 39  يكدگذار و يگذارشناسه ،يبنددرجه ،يبندطبقه 6-3-6
 40  يبندبسته و يگذاربرچسب ،يگذارنشانه 6-3-7
 41 يالزام يهاوستيپ 6-3-8

 42 يليتكم دهندة يآگاه ياجزا 6-4
 41 دهنده يآگاه يهاوستيپ 6-4-1
 42 نامهكتاب 6-4-2
 42 ها هينما 6-4-3

 43 دهنده يآگاه ياجزا ريسا 6-5
 43 استاندارد كي متن در شده ارائه يها مثال و ها يادآوري 6-5-1
 43 متن در شده ارائه يها پانوشت 6-5-2

 44 يعموم راتمقر و اجزا 6-6
 44 ضوابط شرح يبرا ينگارش نكات 6-6-1
 45 يسجاوند يها نشانه 6-6-2
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 صفحه عنوان

 46 يتجار يها نشان و ها نام 6-6-3
 46 يعلم ياسام نگارش 6-6-4
 46 هاشكل 6-6-5
 52 هاجدول 6-6-6
 54 ارجاعات 6-6-7
 57 يعدد ريمقاد و اعداد نگارش 6-6-8
 58 عالئم و نمادها كاها،ي ها،تيكم 6-6-9
 58 ياضير يها فرمول 6-6-10
 63 ها يروادار و ابعاد ر،يقادم 6-6-11

 64 انطباق يابيارز يهاجنبه 6-7
          كــاربرد و اعتمــاد تيــقابل ت،يــفيك تيريمــد يهــا ســتميس بــه مربــوط يهــا جنبــه 6-8
  يبردار نمونه و يآماري ها روش 

65 

ملـي  عنوان استانداردهاي ي بها منطقه/يالملل نيب ياستانداردها رشيپذ هاي مختلفروش 7
 ايران

65 

 67 رانيا يمل ياستانداردها نگارش يكيالكترون يالگو 8
 68 ربندهايز و بندها يگذار شماره ةويش از يا نمونه )يالزام( الف وستيپ
 70 استاندارد عنوان نگارش) يالزام( ب وستيپ
 72 رانيا يمل ياستانداردها يبرا مختلف يگفتارها شيپ ةنمون )يالزام( پ وستيپ
 88 نامه واژه) يالزام( ت وستيپ
 هـا آن معـادل  و ملي ايران ياستانداردها در يوجه يها فعل كاربرد ةويش) يالزام( ث وستيپ

 يسيانگل زبان   به
90 

 92 اهايك و ها تيمك )يالزام(  ج وستيپ
 96 رانيا يمل ياستانداردها جلد يرو مختلف يها طرح) يالزام(  چ وستيپ
 ملـي ايـران   ياستانداردها در راتييتغ كردنمشخص ةويش از ييها نمونه) يالزام( ح وستيپ

  اندتدوين شده» يافته تغيير ترجمة«پذيرش  روش   به كه
107 

 109 رانيا يمل ياستانداردها  سينو شيپ نگارش يكيالكترون يالگو ماتيتنظ )يالزام(  خ وستيپ
 115 نامهكتاب
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 گفتار پيش

تدوين و منتشر  1344بار در سال كه نخستين» ساختار و شيوة نگارش -ايران يملاستانداردهاي «استاندارد 
بـار مـورد   بـراي چهـارمين   هـاي مربـوط  پيشنهادهاي دريافتي و بررسي و تأييـد دركميسـيون  شد، بر اساس 

استاندارد اسناد و تجهيزات اداري و  يملكميتة  ةصد و پنجاه و چهارمين اجالسيگرفت و در  قرار تجديدنظر
ن يقوان اصالح قانون 3ة ماد يكبه استناد بند اين استاندارد،  كنيا شد. بيتصو 05/12/1393مورخ  آموزشي

ران يا يملعنوان استاندارد  به ،1371بهمن ماه  مصوب و تحقيقات صنعتي ايران، استاندارد ةموسسرات مقرو 
 شود.يمنتشر م

سـاختار و شـيوة    -ايران يمل(استانداردهاي  5ايران شمارة  يملاساس استاندارد  ايران بر يملاستانداردهاي 
نـة  يدر زم يو جهان يمل يهاشرفتيبا تحوالت و پ يو هماهنگ يهمگامحفظ  يبراشوند. نگارش) تدوين مي

ه كـ  يشـنهاد يپنظر خواهد شد و هر ديلزوم تجدصورت ران در يا يمل يها، استانداردخدماتع، علوم و يناص
مربوط مورد توجه قـرار   يون فنيسيمك درنظر ديهنگام تجد ن استانداردها ارائه شود،يل ايمكاصالح و ت يبرا

 ايران استفاده كرد. يملاستانداردهاي  تجديدنظربنابراين، بايد همواره از آخرين  خواهد گرفت.

 شود.مي 1386: سال 5ايران شمارة  يملاين استاندارد جايگزين استاندارد 

 ر است:يشرح ز ن استاندارد مورد استفاده قرار گرفته بهيتهيه و تدوين ا يمنابع و مآخذي كه برا
1- ISO/IEC Directives- Part 2:2011, Rules for the structure and drafting of international 

standards 

2- ISO/IEC Guide 21-1:2005, Regional or national adoption of International Standards and 
other International Deliverabales- Part 1: Adoption of International Standards 
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 مقدمه

ران است كه بايد در يا يمل يوة نگارش استانداردهايرات مربوط به ساختار و شمقررندة ين استاندارد دربرگيا
كنواخـت  يايران رعايت شود تا در نگارش و تدوين اسـتانداردها از روشـي ثابـت و     يمل ين استانداردهايتدو

 شود.  يرويپ

 در ISO/IEC Directives-Part 2رات مندرج در راهنمـاي  مقرگيري بيشتر از استاندارد، با هدف بهرهدر اين 
رات مربوط بـه سـاختار و شـيوة    مقرتدوين استاندارد و  كلياصول  ن، تغييرات كلي در رابطه با ارائةامكا  حد

گيرد. اين تغييـرات   استفاده قرار مورد عنوان يك الگو ايجاد شده است تا به ملي ايراننگارش استانداردهاي 
 شامل موارد زير است:

 يافته و تكميل شده است. بند اصطالحات و تعاريف تغيير −

 اين استاندارد، ارائه شده است. 4در بند  ملي ايرانتدوين استانداردهاي  كليبه اصول توضيحات مربوط  −

 . تشريح شده است 5به ساختار استانداردها در بند رات مربوط مقر −

ايـران، در ويـرايش قبلـي ايـن اسـتاندارد،       يملمورد شيوة نگارش استانداردهاي  هايي كه درتمامي بخش −
رات مربـوط بـه شـيوة نگـارش     مقـر بـا عنـوان    6درون پيرابند زير هر بند يا زيربند قرار داشـت، در بنـد   

 ارائه شده است. ملي ايراناستانداردهاي 

  8-6و  7-6هاي مديريت كيفيت، زيربندهاي جديد هاي سيستمجنبههاي ارزيابي انطباق و مورد جنبه در −
 اضافه شده است.

 كـه بـر   ملي ايرانگفتار و طرح روي جلد استانداردهاي  مورد اصول تدوين ساختار، شيوة نگارش، پيش در −
  ،  تـدوين ISO/IEC Guide 21-1اي طبـق راهنمـاي   المللي/منطقـه  مبنـاي پـذيرش اسـتانداردهاي بـين    

 ارائه شده است. 7و  6، 5، 4توضيحات الزم در بندهاي  ند،شومي

كه با استفاده از  ملي ايرانكردن تغييرات اعمال شده در استانداردهاي  مشخصتوضيحات مربوط به شيوة  −
 بـه  توجـه  اند ولي بـا تدوين شده» تغييريافته ةترجم«اي به روش پذيرش المللي/منطقهاستانداردهاي بين

ح داده شده است، در پيوست  يملمقتضيات كشور تغييراتي نسبت به منبع و مأخذ در اين استانداردهاي 
 ارائه شده است.

كه با اسـتفاده از   يملو همچنين استانداردهاي   مبناي پژوهش تدوين شده بر يملمورد استانداردهاي  در −
 ارائه شده است. 6-4 بندزيرشوند نيز توضيحات الزم در منابع و مآخذ مختلف تدوين مي

، پيوسـت  4-(به شكل چ ملي ايرانة استاندارد اصالحيگفتار و طرح روي جلد  ساختار، شيوة نگارش، پيش −
 توضيح داده شده است. 1-2-6، مراجعه شود) نيز در زيربند چ

 نظر قرار گرفته است.   مالحظات مربوط به استانداردهاي خدمات مد −
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 خو پيوسـت   8ايـران در بنـد    يملـ نويس اسـتانداردهاي  ي نگارش متن پيشالگوي الكترونيكي جديدي برا
 .معرفي شده است
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 ساختار و شيوة نگارش -ايران يمل استانداردهاي

1 0Bهدف و دامنة كاربرد 

 ةايران و ارائ يملوة نگارش استانداردهاي يرات مربوط به ساختار و شمقرن يين استاندارد، تعين ايهدف از تدو
ايران به روشي ثابـت و يكنواخـت الزامـي     يملكه رعايت آن براي نگارش استانداردهاي  است الگويي مناسب

 . باشدمي

 ايران كاربرد دارد.  يمله استانداردهاي كلياين استاندارد براي تدوين 

2 1B5مراجع الزاميF

1 

 ها ارجاع داده شده اسـت. صورت الزامي به آن در متن اين استاندارد به در مراجع زير ضوابطي وجود دارد كه
 شوند. ترتيب، آن ضوابط جزئي از اين استاندارد محسوب ميبدين

هاي بعـدي آن  تجديـدنظر هـا و  هاصالحيكه به مرجعي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد،  صورتي در
ها ارجاع داده شده است، در مورد مراجعي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن .آور نيستبراي اين استاندارد الزام

 آور است.هاي بعدي براي اين استاندارد الزامهاصالحيهمواره آخرين تجديدنظر و 

 استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:

ــاســتاندارد   ــران شــمارة  يمل ــكاصــول  -يفنــ يهــانقشــه، 1386: ســال 9314-30اي 1-2 -شينمــا يل
 نماها يه برايپا يقراردادها :30قسمت

ــتاندارد   ــاس ــمارة  يمل ــران ش ــال 9314-40اي ــانقشــه، 1386: س ــ يه ــكاصــول  يفن ــا يل 2-2 -شينم
 ها و مقاطعبرش يه برايپا يقراردادها: 40قسمت

زبـان و  فرهنگسـتان  ، تهران: يازدهمچاپ  ،فرهنگستان زبان و ادب فارسي مصوب ،خط فارسي دستور  2-3
 1391، ادب فارسي

فرهنگسـتان   :تهـران  چاپ چهـارم،  ،فرهنگ امالئي خط فارسي ،زهرا ،مقدم  اشرف و زندي علي ،صادقي  2-4
 1391، زبان و ادب فارسي

5-2 (مجموعه دفترها) هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي ايرانفرهنگ واژه 

 IEC 60027 (all parts), Letter symbols to be used in electrical technology 2-6

بـا اسـتفاده از    ،يكـي تركال يورامورد استفاده در فنـ  يحرف ينمادها، 5138 ايران شمارة يمجموعه استانداردهاي مل -يادآوري
 ، تدوين شده است. IEC 60027هاي مجموعه استانداردبرخي قسمت

                                                 
1- Normative references 
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 IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment (database) 2-7

 IEC 60617, Graphical symbols for diagrams (database) 2-8
 IEC 61082-1, Preparation of documents used in electrotechnology - Part 1: Rules 2-9

: 1قسـمت   -، تهيـه مـدارك مـورد اسـتفاده در الكتروتكنولـوژي     1388: سال 12369-1ايران شمارة  ياستاندارد مل -يادآوري
 تدوين شده است. IEC 61082-1: 2006ستاندارد قواعد، با استفاده از ا

 IEC 80000 (all parts), Quantities and units 2-10

 اسـتاندارد  هاي مجموعه برخي قسمتبا استفاده از ، ها و يكاها كميت ،9819 مجموعه استانداردهاي ملي ايران شمارة -يادآوري
IEC 80000 ،وين شده است.تد 

 ISO 3098-2, Technical product documentation - Lettering - Part 2: Latin alphabet, 2-11
numerals and marks 

: الفبا، اعداد 2قسمت  -حروف چيني -، مستندسازي محصول فني1384: سال 8100-2ايران شمارة  يملاستاندارد  -يادآوري
 تدوين شده است. ISO 3098-2: 2000و عالئم التين، با استفاده از استاندارد 

 ISO 14617 (all parts), Graphical symbols for diagrams 2-12

هـاي  قسـمت  بـا اسـتفاده از برخـي    ،هـا اگراميـ د يكـي گراف ينمادها، 8057 ايران شمارة يملمجموعه استانداردهاي  -يادآوري
 ، تدوين شده است.ISO14617مجموعه استاندارد 

 ISO 80000 (all parts), Quantities and units 2-13

 اسـتاندارد  مجموعه  هايبرخي قسمتبا استفاده از ، اهايكها و  تيمك ،9819 ايران شمارة يملمجموعه استانداردهاي  -يادآوري
ISO 80000 ،وين شده است.تد 

3 2B6و تعاريف اصطالحاتF

1 

 رود:كار ميتعاريف زير به ودر اين استاندارد، اصطالحات 

3-1  

  استاندارد
standard 

اسـت كـه در   » رسـميت شـناخته شـده   نهاد استانداردسـازي بـه   «يك  مصوبمدرك حاصل از اجماع نظر و 
رر كـ و م يعمـوم  ها به منظور استفادةج آنيا نتايها تيفعال يهايي براهمشخصا يها ييرندة قواعد، راهنمايبرگ

 باشد. مي معين ةنيزم يكاز نظم در  يزان مطلوبيبه م يابياست و هدف از آن دست

 .ها ارتقاء منافع جامعه استو هدف آن هستندات يج استوار علوم، فنون و تجربيبر نتا يمبتن ،استانداردها -يادآوري

] راهنماي  3.2منبع: زيربند [ P7F

2
P[8] ISO/IEC Guide 2: 2004 

                                                 
1- Terms and definitions 

 نامه اشاره دارد.اعداد داخل قالب به شماره منبع ذكر شده در كتاب -2



 1393(تجديدنظر چهارم):  5ايران شمارة  ملياستاندارد 

   

3 
 

3-2  
 يملاستاندارد 

national standard 
 استانداردسازي تصويب شده است. يملاستانداردي است كه توسط يك سازمان 

 ISO/IEC Guide 2: 2004]راهنماي  3.1.2.3منبع: زيربند [

3-3  
 المللياستاندارد بين

international standard 
 المللي استانداردسازي تصويب شده است.استانداردي است كه توسط يك سازمان بين

 ISO/IEC Guide 2: 2004]راهنماي  3.2.1.1منبع: زيربند [

3-4  
 بند

clause 
 ندارد است.بندي متن يك استاجزء اصلي در تقسيم

3-5  
 زيربند

subclause 
 بندي بند است.جزء فرعي در تقسم

3-6  
  اصطالح

term  
اي و هنـري   هـاي علمـي، فنـي، حرفـه     واژه، عبارت يا يك صورت اختصاري است كه حداقل در يكي از رشته

 ي است. مشخصداراي تعريف  بيانگر مفهومي خاص بوده و
(ماننـد:   مركـب صورت ساده (ماننـد: كتـاب)، مشـتق (ماننـد: كتابـدار)،       واحد واژگاني معموالً از نظر ساختاري به هر -يادآوري

 دندانپزشك)، گروه نحوي (مانند: حركت وضعي، پردازش از دور) است.

 ]ات فرهنگستان زبان و ادب فارسيمصوبمنبع: [

3-7  

 الزام
requirement 

   لكه برآورده كردن معياري خاص بـراي انطبـاق بـا اسـتاندارد را شـام     اي در متن يك استاندارد است ضابطه
 شود و انحراف از آن مجاز نيست.مي

 .دهدها را نشان ميگونه الزاماي از ايننمونه 1-جدول ث –يادآوري 
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3-7-1  

 جزء الزامي
normative element 

 كند.مي جزئي از استاندارد است كه ضوابط و الزامات را در متن استاندارد توصيف

3-8  

 دهندهجزء آگاهي
informative element 

 رساني دارد.جزئي از استاندارد است كه جنبة توضيحي و اطالع

3-8-1  

 مقدماتي دهندةجزء آگاهي
preliminary informative element  

 دهد.جزئي از استاندارد است كه در مورد محتوا، پيشينة تدوين و ارتباط استاندارد با ساير مدارك توضيح مي

3-8-2  

 تكميلي    دهندةجزء آگاهي
supplementary informative element 

 دهد.جزئي از استاندارد است كه اطالعات بيشتري را براي كمك به درك استاندارد ارائه مي

3-9  

 جزء اجباري
mandatory element 

 جزئي از استاندارد است كه وجود آن در يك استاندارد ضروري است.

3-10  

  جزء مشروط
conditional element  

 .به ضوابط خاص مطرح شده در آن استاندارد بستگي دارد ،جزئي از استاندارد است كه ضرورت وجود آن

3-11  

 توصيه
recommendation 

صورت ويژه و مناسـب   هاي مختلف، يك مورد را بهپيشنهادي در متن يك استاندارد است كه در ميان گزينه
ها تـرجيح داده  هايي كه انجام آنيا مجموعه فعاليت ،موارد را نيز رد كند كه سايركند، بدون اينمي مشخص

 شود، ولي الزامي نيست.مي

 دهد.ها را نشان ميگونه توصيهاي از ايننمونه 2-جدول ث -يادآوري
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3-12  

 اختصاري صورت
abbreviated form 

شود و شـامل   يحاصل م يسازكوته يها ه پس از اعمال روشكعبارت است  يكا يلمه ك يكاز  يزبان يصورت
 نوشت، سرنام و سرواژه. سه نوع است: كوته

3-12-1  

 نوشت كوته
abbreviation 

شود خوانده  يصورتي كه نوشته مها است كه از نظر هجايي و لفظي بهسازي واژهصورت حاصل از فرايند كوته
 شود. يادا م يآن، صورت اصل يجاشود و به ينم

 مثال:

Lab. (laboratory) 
Amd. (Amendment) 

3-12-2  

 سرنام
acronym 

شـود، خوانـده    يه نوشـته مـ  كـ طـور   دو يا چند واژة پياپي ساخته شده باشد و همان اولاي كه از حروف واژه
 شود.شود. سرنام واژة جديد محسوب مي يم

 :مثال

 پرورش استعدادهاي درخشان) يملسمپاد (سازمان 

 سمن ( سازمان مردم نهاد)

INSO- (Iranian National Standardization Organization) 

IEC- (International Electrotechnical Commission) 

3-12-3  

 سرواژه
initialism 

دهنـدة آن  حروف آغـازين واژگـان تشـكيل    از چند واژه) است كه از مركبصورت اختصار يافته يك عبارت (
صورت يك كلمه تلفـظ   كه به جاي آن و به شود، سرواژه يك واژة جديد محسوب نميشودعبارت ساخته مي

 شود. حرف بيان مي به شود، حرف

 مثال:

 پدافند ش.م.ر.    پدافند (شيميايي، ميكروبي و راديواكتيو)
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4 3Bكلي اصول  

 هدف 4-1

 رات واضح و بدون ابهام براي بهبود ايمني، عملكرد، دوام و دستيابي بهمقرهدف از تدوين استانداردها، تعيين 
هايي است كه براي انطباق يك محصول، خدمت يا مسائل مديريتي با انتظاري كـه از  نظم و ويژگي ةحد بهين
د و از جمله نتايج آن، رفع موانع تجاري، گسـترش و تسـهيل تجـارت و ارتباطـات     نشورود، تدوين ميآن مي

 منظور دستيابي به اين هدف، استانداردها بايد شرايط زير را داشته باشند:است. به

 لزوم كامل باشند. حد شده تا مشخصدر محدودة هدف و دامنة كاربرد  −

 يكنواخت، واضح و دقيق باشند. −

 نظر گرفته شده باشد. صورت كامل درها بهشرايط روزآمد در آن −

 چارچوبي براي توسعه آتي فناوري فراهم كنند. −

 قابل درك باشند.اند نيز ها مشاركت نداشتهنفعي كه در تهيه آنربط و ذيبراي اشخاص ذي −

 شده باشد.  نظر گرفته ها دراصول تدوين استانداردها در آن −

بـراي  ( ها رعايت شده باشـد. رات مربوط به ساختار و شيوة نگارش تعيين شده در اين استاندارد، در آنمقر −
P8Fپيوسـت در مورد اصول نگارش استاندارد، به  اطالعات بيشتر

1
P A   2راهنمـاي ISO/IEC Directives- Part 

 )مراجعه شود.

 عملكرد بر مبتني رويكرد 4-2

هـاي طراحـي و   هـا/ويژگي همشخصـ جاي شود، درصورت امكان بايد بهمي مشخصالزاماتي كه در استانداردها 
 طور آورد. بهوجود ميتوصيفي برحسب عملكرد بيان شوند. اين رويكرد بيشترين امكان را براي توسعة فني به

 ، بـه صـورت ضـرورت   باشـند. در گرفته شوند كه براي پذيرش همگاني مناسب  ظرن هايي بايد درويژگي كلي
محيطي، اقتصادي، اجتماعي و الگوهـاي  رات، شرايط اقليمي و زيستمقرهاي موجود در قوانين و دليل تفاوت

 نظر گرفته شود.  هاي متعددي ممكن است درتجاري، گزينه

9Fهمگني 4-3

2 

همچنين اصطالحات، نه تنها بايـد در يـك اسـتاندارد، بلكـه در مجموعـه      يكنواختي ساختار، شيوة نگارش و 
 حـد  ها بايـد در گذاري بندهاي آناستانداردهاي مرتبط نيز حفظ شود. ساختار استانداردهاي مرتبط و شماره

 هاي يكسان استفاده شود.رات يكسان، بايد از عبارتمقرامكان يكسان باشد. براي بيان 

                                                 
1- Annex 
2- Homogenity 
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استانداردهاي مرتبط  يك استاندارد يا مجموعه سراسر، بايد اصطالحي يكسان در معينبراي بيان يك مفهوم 
مورد مفهومي كه پيش از آن تعريـف شـده اسـت،     كار رود. استفاده از يك اصطالح جايگزين (مترادف) در به

 امكان فقط با يك معني توصيف شود. حد بايد در مشخصشود. هر اصطالح توصيه نمي

10Fداردهااستان همخواني 4-4

1 

منظور تحقق هدف همخواني در درون مجموعه كامل استانداردها، متن هر يك از استانداردها بايد مطابق با به
P11Fرات مربوط به استانداردهاي پايةمقر

2
P ويژه با موارد زيـر مـرتبط    اند. اين امر بهباشد كه انتشار يافته يموجود

 است:

 ؛اصطالحات استاندارد شده -الف

 ؛شناسيهاي اصطالح روشاصول و  -ب

 ؛هاها، واحدها و نمادهاي آنكميت -پ

 ؛هانوشت اصطالحات و كوته -ت

 ؛اينامهمراجع كتاب -ث

 ؛ها و نمودارهاي فنينقشه -ج

 ؛مستندات فني -چ

 ؛دهندة عمومي و عالئم ايمنينمادهاي ترسيمي، نمادهاي آگاهي -ح

 شـامل  ضـوابط اسـتانداردهاي عمـومي انتشـار يافتـه     هـاي خـاص فنـي بايـد مطـابق بـا       عالوه برآن، جنبـه 
 هاي زير باشد:موضوع

 ؛ها و خواص سطوححدود، اندازه -خ

 ؛گيريرواداري ابعاد و عدم قطعيت اندازه -د

 ؛اعداد ترجيحي -ذ

 ؛هاي آماري روش -ر

 ؛هاي مرتبطشرايط محيطي و آزمون -ز

 ؛ايمني -ژ

 ؛شيميعلم  -س

                                                 
1- Consistency of standards 
2- Basic standards 
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 ؛سازگاري الكترومغناطيسي -ش

 ؛انطباق و كيفيت -ص

 ؛محيطيمديريت زيست -ض

 ؛بنديبسته -ط

 ؛كنندگانمسائل مصرف -ظ

 .المللياستانداردسازي بين -ع

هاي مختلـف اسـتاندارد نيـز همـاهنگي كامـل وجـود       در خصوص استانداردهاي چندقسمتي، بهتر است بين قسمت -يادآوري
 داشته باشد.

 رسمي زبان به متون نگارش شيوة و اصول 4-5

نگارش متون به زبان رسمي فارسي بايـد هنگـام تـدوين اسـتانداردها      ةرات قانوني مربوط به اصول و شيومقر
رشـته   درمعـادل مصـوب    يگانـه ب ايهواژ يبـرا  يفرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـ    كه صورتي رعايت شود. در

 شود. فرهنگستان استفاده  مصوبهاي فرهنگ واژه ازاست  الزمباشد،  داشته يتخصص

و » دستور خط فارسـي «هاي نويس استانداردها، بايد آخرين ويرايشدر نگارش امالئي واژگان فارسي در پيش
 شود.استفاده فرهنگستان زبان و ادب فارسي  مصوب» فرهنگ امالئي خط فارسي«

توان پـس از  شود، مينيز استفاده  مصوبكه در يك حوزة تخصصي واژه يا اصطالحي غير از واژگان درصورتي
 ( ) قرار داد. فرهنگستان، آن واژه يا اصطالح را درون دوكمان مصوبواژة 

 مراجعه شود.  www.persianacademy.irادب فارسي به وبگاه ات فرهنگستان زبان ومصوببراي دسترسي به  -يادآوري
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 ايران يملهاي مختلف تدوين استانداردهاي  روش 4-6

ــرانشــيوة نگــارش اســتانداردهاي  ســاختار و    4-6-1 ــي اي ــر مل ــذيرش  كــه ب ــك مبنــاي پ اســتاندارد ي
توضـيح داده شـده    7هاي مختلف پذيرش كه در بنـد   شوند (با توجه به روش اي تدوين ميالمللي/منطقه بين

 شرح زير است: به است)

عينـاً   ،فارسي به زبان هاتخصصي كامل متن آن ترجمةاي از طريق المللي/منطقهاستاندارد بين پذيرش -الف
 P12F1»معادل يكسان«و بدون هيچگونه تغييري، طبق روش 

شـوند، ماننـد   كه طبـق ايـن روش تـدوين مـي    ملي ايران ساختار، شيوة ارائه و محتواي استانداردهاي 
 هـاي مـديريت كيفيـت و   در مـورد سيسـتم   ]1[ 9000ايزو شمارة  -ايران يمل هاياستانداردمجموعه 
درمورد ارزيابي انطبـاق، بايـد    ]3[ 17000آي اي سي شمارة  -ايزو -ايران يمل هاياستانداردمجموعه 

مربوط  اي/منطقهالمللي طور كامل و دقيق مطابق با ساختار، شيوة ارائه و محتواي استانداردهاي بين به
 ، مراجعه شود).7باشد (به مورد الف، بند 

P13F2»تنفيذ«اي طبق روش المللي/منطقهپذيرش استاندارد بين -ب
P  

در  ،اي پذيرفتـه شـده  المللي/منطقـه در اين روش بايد صرفاً هدف و دامنة كـاربرد اسـتانداردهاي بـين   
 كامل متن استاندارد) و بـه سـاير بنـدها و     ترجمةبه زبان فارسي ارائه شود (بدون  ملي ايراناستاندارد 

آور ارجاع داده شود ( به مـورد  الزاماي پذيرفته شده، به صورت المللي/منطقه هاي استاندارد بينپيوست
 ، مراجعه شود).7ب، بند 

 ،همراه با اعمـال تغييـرات  متن تخصصي كامل ترجمة  از طريقاي المللي/منطقهپذيرش استاندارد بين -پ
  P14F3»تغيير يافته ترجمة« طبق روش

شـود و تغييـرات   موردنظر ترجمـه مـي   ةاي پذيرفته شدالمللي/منطقهدر اين روش، متن استاندارد بين
، مراجعه شود). تغييرات اعمال شده 7(به مورد پ، بند  شودمطابق با مقتضيات كشور در آن اعمال مي

مربوط و محل تغييـرات   /زيربندبا ذكر بند دهندهآگاهي پيوستآخرين بايد در  ملي ايراندر استاندارد 
 شود. مشخص آن در استاندارد منبع و ماخذ و با توضيحات الزم

P16F»نامـه توصـيه «و  15F4»فنـي  هايويژگي«اي مانند: المللي/منطقهمدارك استانداردگونه بين -ادآوريي

5
P   توانـد مطـابق بـا    نيـز مـي

 كار روند.به ملي ايرانهاي مختلف پذيرش مذكور در اين زيربند به عنوان مبناي تدوين استانداردهاي  روش

 

                                                 
1- Identical Equivalent 
2- Endorsement 
3- Modified translation 
4- Technical specification 
5- Recommendation 
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استانداردهايي كه با استفاده از يك يا چند منبع و مأخذ مختلف (مانند اين استاندارد)، اسـتاندارد      4-6-2
هـاي  كشـورها، ضـوابط دسـتگاه    ريهـاي تخصصـي سـا   سايركشورها، مدارك استانداردي نهادها و انجمن يمل

گرفتـه   نظـر  در يملـ كه براي كاربرد در سطح (مشروط بر اين كشوراي هاي تخصصي و حرفهتشكل اجرايي،
 شوند.ماهيت كاربري درون سازماني نداشته باشند) تدوين مي شده باشند و صرفاً

 شوند.هاي انجام شده تدوين ميي پژوهشبر مبناكه  استانداردهايي   4-6-3

17Fريزي طرح 4-7

1 

مـرتبط و  اي از اسـتانداردهاي  منظور حصول اطمينان از تكميل مراحل تدوين يك استاندارد يـا مجموعـه   به
استاندارد و ارتباط بين استانداردهاي يك  كلي ها، بايد قبل از شروع مرحلة نگارش، ساختارموقع آن انتشار به

مراجعه شود).  1-5بندي موضوع استاندارد توجه شود (به زيربند ويژه، بايد به تقسيممجموعه تعيين شود. به
امي مراحل تدوين استاندارد، از همان ابتـداي شـروع آن   رات مربوط به ساختار و شيوة نگارش بايد در تممقر

 هاي يك مجموعه استاندارد اجتناب شود. اعمال شود، تا از بروز هرگونه مغايرتي در تدوين هر يك از قسمت

5 4Bايران يمل استانداردهاي ساختار به مربوط راتمقر 

 استاندارد موضوع بندي تقسيم 5-1

    اتكلي 5-1-1

 رات جــامع قابـل پذيرشـي بــراي  مقـر تـوان  بســيار متنـوع هسـتند و نمــي  بـا توجـه بــه اينكـه اسـتانداردها     
اي ، براي هر موضوع بايـد اسـتاندارد جداگانـه   كليها تعيين كرد، به عنوان يك قاعدة بندي موضوع آنتقسيم

 صورت مستقل انتشار يابد.تدوين شده و به

جداگانه تحت همان شماره استاندارد  هايتوان به قسمت، استاندارد را مييملدر موارد خاص و به داليل ع
 صورت لزوم مورد بازنگري و تجديدنظر قرار توان دركار اين است كه هر قسمت را مي تقسيم كرد. مزيت اين

 داد.

 توان به چند قسمت تقسيم كرد:داليل زير مييك استاندارد را به

 استاندارد تك قسمتي احتماالً حجيم خواهد شد. -الف

 مختلف از يك موضوع استاندارد از نظر محتوايي با يكديگر مرتبط است.هاي بخش  -ب

 رات قانوني مورد ارجاع قرار گيرد.مقرهايي از يك موضوع استاندارد ممكن است در بخش  -پ

نظـر   گـواهي) در  كـردن (صـدور  هايي از يك موضوع استاندارد ممكن است براي اهداف گـواهي بخش  -ت
 گرفته شود.

                                                 
1- Planning 
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هـاي خـاص (ماننـد: توليدكننـدگان، نهادهـاي      تواند مورد توجه گـروه لف يك محصول كه ميهاي مختجنبه
هـاي يـك    عنـوان قسـمت  روشني متمايز شـود و ترجيحـاً بـه   گذار) باشد، بايد بهكننده، نهادهاي قانونگواهي

 صورت استانداردهاي مستقل تدوين شود.استاندارد يا به

 ر است:ها شامل موارد زيبرخي از اين جنبه

 ؛الزامات سالمت و ايمني −

 ؛الزامات عملكردي −

 ؛الزامات نگهداري و خدمات −

 رات نصب؛مقر −

 ؛ارزيابي كيفيت −

 ؛شرح انجام كار −

 .مراحل انجام كار −

P18Fهاي بند، زيربند، پاراگرافبندي اصلي و فرعي متن استاندارد بايد از واژهبراي تقسيم

1
P  شود، و پيوست استفاده

 نشان داده شده است. 1شماره همانگونه كه در جدول 

 هاها و زيرقسمتعنوان قسمت – 1جدول 

 گذاري شماره مثال عنوان
 9999 -1  قسمت

 1 بند
 1-1 )1زيربند (سطح 
 1-1-1 )2زيربند (سطح 

 (بدون شماره) پاراگراف
 الف پيوست

 چندقسمتي استانداردهاي موضوع بندي تقسيم 5-1-2

 بندي موضوع استاندارد وجود دارد: چندقسمتي، دو راه براي تقسيمدر رابطه با استانداردهاي 

 صورت مستقل باشد. تواند بهرو مي هر قسمت مربوط به يك جنبه از موضوع استاندارد است و از اين  -الف

 :1مثال 

 : واژگان1قسمت  -

                                                 
1- Paragraph 
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 : الزامات2 قسمت -

  هاي آزمون : روش3قسمت  -

 .........................: 4قسمت  -

 :2 مثال

 : واژگان1قسمت  -

 ها: هارمونيك2قسمت  -

 : تخليه الكترواستاتيكي3قسمت  -

هـاي  ويـژه وجـود داشـته باشـد. جنبـه      هايهاي مشترك و جنبهبراي يك موضوع، ممكن است جنبه -ب
هاي جداگانـه تـدوين    هاي خاص بايد در قسمت استاندارد ارائه شود. جنبه اولمشترك بايد در قسمت 

 هـا را تـوان آن  هاي مشترك يا غير از آن بوده و به همين دليل نمـي  شود كه ممكن است مكمل جنبه
 گرفت.  نظر صورت مستقل دربه

 :1مثال 

 : الزامات عمومي  1قسمت  -

 :  الزامات حرارتي2قسمت -

 خلوص هوا : الزامات3قسمت  -

 : الزامات آكوستيكي4قسمت  -

 : 2مثال 

 : الزامات عمومي  1قسمت  -

 اتوهاي برقي:  الزامات ويژه براي 21قسمت  -

 هاي لباسشوييماشين:  الزامات ويژه براي 22قسمت  -

 هاي ظرفشويي : الزامات ويژه براي ماشين23قسمت  -

 :3مثال 

 : الزامات عمومي نمايشگرها1قسمت  -

 نمايشگرهاي پالسمادر مورد :  الزامات 1-2 متقس -

P19F   نورگسيل  ديود مورد نمايشگرهاي :  الزامات در2-2 قسمت -

1
P(LED) 

  LCD(20F2مايع ( مورد نمايشگرهاي بلور : الزامات در3-2قسمت  -

                                                 
1- Light Emitting Diode Display 
2- Liquid Crystal Display 
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 در رابطه با استانداردهاي مربوط به خدمات:  :4مثال 

 كلي: خدمات 1 قسمت -هاي سالمندانخانه -

 : تسهيالت فضاي فيزيكي2 قسمت -هاي سالمندانخانه -

 : كاركنان3 قسمت -هاي سالمندانخانه -

ها درون يك قسمت به قسـمت  كار رود، بايد دقت شود كه ارجاعهرگاه سيستم تشريح شده در اين زيربند به
باشـد، ارجـاع بايـد داراي تـاريخ      نظـر  استاندارد با تاريخ انتشار خاص مد يك ديگر معتبر باشد. اگر ارجاع به

 مراجعه شود. 3-5-7-6-6انتشار باشد، به زيربند 

رات مقـر  بـر اسـاس  قسمت از يك مجموعه استاندارد چندقسمتي بايد همانند يـك اسـتاندارد مسـتقل و     هر
 مربوط به شيوة نگارش تعيين شده در اين استاندارد نگارش شود.

 استاندارد يك استاندارد در متن موضوع بنديتقسيم 5-1-3

 بندي شود: دهندة يك استاندارد ممكن است به دو صورت زير طبقهاجزاي تشكيل

 زير: به شرحها در استاندارد دهنده بودن اجزا و محل قرار گرفتن آنبرحسب ماهيت الزامي يا آگاهي -الف

 ؛مراجعه شود) 1-6دهندة مقدماتي (به زيربند اجزاي آگاهي −

 ؛مراجعه شود) 2-6زيربند  اجزاي الزامي عمومي (به −

 ؛مراجعه شود) 3-6اجزاي الزامي فني (به زيربند  −

 .مراجعه شود) 4-6دهندة تكميلي (به زيربند  اجزاي آگاهي −

 .مراجعه شود) 10-3و  9-3 هايبرحسب اجباري يا مشروط بودن اجزا (به زيربند -ب

، فهرسـتي از  2همچنين در جـدول   تعيين شده است. 2اين اجزا در جدول  ةارائ »اي ترتيب نمونه« مثالي از
 دهندة فوق درج شده است.محتواي مجاز هر يك از اجزاي تشكيل
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 يك استاندارد دهندة ترتيب اجزاي تشكيل  شيوه -2جدول

 محتواي مجاز اجزا در استاندارد ترتيب اجزا در استاندارد نوع جزء

 مقدماتي دهندة اجزاي آگاهي

 عنوان و اطالعات مربوط جلد استاندارد
استاندارد  يملبا سازمان  آشنايي

 ايران
 متن

 پانوشت
 متن كميسيون فني تدوين استاندارد

 متن فهرست مندرجات
 متن گفتار پيش

 مقدمه

 متن
 ها شكل
 ها جدول

 ها يادآوري
 هاپانوشت

 اجزاي الزامي عمومي

 متن عنوان

 كاربرد هدف و دامنة

 متن
 ها شكل
 ها جدول

 ها يادآوري
 هاپانوشت

 مراجع الزامي
 متن

 يادآوري

 اجزاي الزامي فني

  اصطالحات و تعاريف
 ها نوشت نمادها و كوته

 ساير اجزا
 پيوست الزامي

 متن
 ها شكل
 ها جدول

 ها يادآوري
 هاپانوشت

 دهنده پيوست آگاهي دهندة تكميلي  اجزاي آگاهي

 متن
 ها شكل
 ها جدول

 ها يادآوري
 هاپانوشت

 تكميلي  دهندة ساير اجزاي آگاهي
 نامهكتاب

 متن
 هايادآوري
 هاپانوشت

Pنمايه

a 
 هاي مهم مندرج در متن استاندارد واژه

 مراجعه شود) 3-4-6(به زيربند 
P

a
P Index 
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اجـزاي الزامـي فنـي و    ممكن است تمامي اجزاي الزامي فوق در يك استاندارد وجود نداشـته باشـد. ماهيـت    
ها ممكن است يادآوري ها نيزها و جدولشود. شكلها برحسب ماهيت استاندارد موردنظر تعيين ميترتيب آن
 مراجعه شود). 7-6-6-6و  6-6-6-6، 10-5-6-6، 9-5-6-6هايي داشته باشند (به زيربندهاي و پانوشت

 هاي اصلي و فرعي بنديگذاري تقسيم توصيف و شماره 5-2

 ت  قسم 5-2-1

 شود.خط فاصله از شمارة اصلي جدا  شمارة هر قسمت بايد با يك عدد و   5-2-1-1

 مثال:

1-9999  ،2-9999  

ارائـه شـود. عنـوان تمـام      1-1-6همان روش نگارش شده در زيربنـد   عنوان يك قسمت بايد به   5-2-1-2
هاي يك مجموعه استاندارد چندقسمتي بايد شامل اجزاي مقدماتي (درصورت وجـود) و جـزء اصـلي    قسمت

قابل تمايز باشـند.  از يكديگر ها باشد. اجزاي مكمل عنوان در هر قسمت بايد متفاوت باشند تا قسمتيكسان 
 شروع شود. »قسمت«جزء مكمل عنوان بايد در هر مورد با واژة 

آن مجموعـه   اولهاي جداگانه منتشر شود، در مقدمة قسمت صورت قسمتندارد بهاگر يك استا   5-2-1-3
ها توضـيح داده شـود. در   نظر قسمت مورد ساختار مورد مراجعه شود) بايد در 6-1-6استانداردها (به زيربند 

د هـاي مجموعـه اسـتاندار   ة قسـمت كليهاي مقدمة هر يك از مجموعه استانداردهاي چندقسمتي بايد عنوان
 دست انتشار است، معرفي شود. موردنظر كه منتشر شده يا در

 بند و زيربند 5-2-2

 بند 5-2-2-1

و با بند هدف و  1گذاري بند بايد از شماره شماره بندها اجزاي تشكيل دهندة محتواي يك استاندارد هستند.
مراجعـه   لـف اها ادامه داشته باشـد (بـه پيوسـت     دامنة كاربرد آغاز شده و به صورت متوالي تا ابتداي پيوست

  .)شود

در صورتي كه استاندارد با يك عبارت هشداردهنده شروع شود، اين عبـارت بايـد بـدون شـماره بنـد باشـد، در ايـن         -يادآوري
 مراجعه شود. 4-7-3-6خصوص به زيربند 

متن شود. بند و در همان سطر درج مي بعد از شمارة معيناي هر بند بايد يك عنوان داشته باشد كه با فاصله
بند اصطالحات و تعاريف زيربندهاي شماره و عنوان بند درج شود.  ها، زيرِمربوط به بند بايد در قالب پاراگراف

 مراجعه شود). 2-1-3-6بند زيرمستثني است (به 
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 زيربند 5-2-2-2

ممكن است به زيربندهاي سطوح بعدي تقسيم  اولبندي يك بند است. زيربند سطح زيربند از اجزاي تقسيم
 توان تا پنج سطح ادامه داد.بندي را ميآيند تقسيمشود. فر

 :1مثال 

5-1-1-1-1-1 

 مراجعه شود). الفشوند (به پيوست گذاري زيربندها بايد با اعداد شماره

 بـيش از يـك زيربنـد در سـطح يكسـان، در بنـد       ايد ايجاد شود كـه بـراي مثـال، حتمـاً    زيربند فقط زماني ب
 توانـد وجـود داشـته باشـد كـه زيربنـد      زمـاني مـي   1-1عبارت ديگر، زيربنـد  موردنظر، وجود داشته باشد. به

 ايعنوان داشـته باشـد كـه ايـن عنـوان بايـد بـا فاصـله         اولشود، زيربند سطح موجود باشد. توصيه مي 1-2
در مورد زيربنـدهاي سـطح دوم    گيرد. پس از شمارة زيربند در همان سطر و باالي متن آن زيربند قرار معين

 عمل كرد. اولان همانند زيربندهاي سطح تومي

ين زيربنـد عنـوان   اولـ سطح بايد همسان باشد. براي مثـال، اگـر   در يك بند يا زيربند، ساختار زيربندهاي هم
داراي دو زيربنـد اسـت، اگـر     10داشته باشد، زيربندهاي بعدي نيز بايد داراي عنوان باشد. در مثال زير، بند 

 نيز نبايد عنوان داشته باشد. 1-10باشد، زيربند  عنوان نداشته 2-10زيربند 

 :2مثال 

 بندي بسته 10

 اتكلي 10-1

 يهاولبندي بسته 10-2

توان اصطالحات و عبارات توجه به موضوع مربوط، ميكه زيربندها عنوان نداشته باشند، براي جلب صورتي در
P21Fقلـم پررنـگ  كليدي را در ابتداي زيربند بـا  

1
P        درج كـرد. چنـين اصـطالحاتي نبايـد در فهرسـت منـدرجات        

 شوند.درج 

 بندهاريبندها و ز يگذارشماره 5-2-3

د در قالب بندها و زيربندهاي مختلف ارائه شـود. هـر بنـد بـا درج  شـمارة آن در      يهر استاندارد با يمتن اصل
 شود). مراجعه لفا پيوست (به شود يم مشخصاز عنوان بند  معيناي سمت راست عنوان بند و با فاصله

 پاراگراف 5-2-4

 گذاري نشده است.قسمتي از بند يا زيربند است كه شماره ،پاراگراف

                                                 
1- Bold  
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P22F1»پاراگراف آويـزان «كارگيري از به
P       هـا، بايـد اجتنـاب شـود، ماننـد     بـه علـت ابهـام در هنگـام ارجـاع بـه آن 

 هايي كه در زير نشان داده شده است. نمونه

 مثال:

 هـاي دهـد كـه بـه ايـن بنـد تعلـق دارد. در حـالي كـه پـاراگراف         نشان نمي 5پاراگراف آويزان در ذيل بند شماره در مثال زير، 
 دهد.  دقيقاً اين ارتباط را نشان مي 2-5و  5-1

ه شـود، ادامـ    ات يا هر عنوان مناسب ديگر درنظر گرفتهكليبه عنوان  1-5، الزم است زيربند 3 مطابق نمونة ارائه شده در جدول
هاي آويزان بـه محـل ديگـري در    گذاري شود يا اينكه پاراگرافو بقيه زيربندها همانند جدول شماره 2-5متن به عنوان زيربند 

 متن منتقل شود.

 پاراگراف آويزان نمونة -3 جدول

 صحيح غلط
 هاي دستمال كاغذي ويژگي 5

هاي كاغذي بايد از خمير كاغذ الياف سلولزي دستمال
كاغذ الياف بازيافتي، يا تركيبي از اين دو بكر يا خمير 

 باشد.
 هاي ميكروبيويژگي 5-1

هاي ميكروبي انواع دستمال كاغذي بايد مطابق ويژگي
 باشد. 4778ايران شمارة  يملبا استاندارد 

 هاي فيزيكي و شيمياييويژگي 5-2
هاي ارائه شده در جدول دستمال كاغذي بايد با ويژگي

 باشد.مربوط مطابقت داشته 
 

 هاي دستمال كاغذي ويژگي 5
 هاي عموميويژگي 5-1

هاي كاغذي بايد از خمير كاغذ الياف سلولزي دستمال
بكر يا خمير كاغذ الياف بازيافتي، يا تركيبي از اين دو 

 باشد.
 هاي ميكروبيويژگي 5-2

هاي ميكروبي انواع دستمال كاغذي بايد مطابق ويژگي
 باشد. 4778ايران شمارة  يملبا استاندارد 

 هاي فيزيكي و شيمياييويژگي 5-3
هاي ارائه شده در دستمال كاغذي بايد با ويژگي

 جدول مربوط مطابقت داشته باشد.

 هافهرست 5-2-5

. بهتـر اسـت،   شـوند ها با يك جمله و با استفاده از دو نقطه (:) در پايـان آن معرفـي    شود، فهرستتوصيه مي
P23Fر قرار بگيرند و شامل تورفتگيها در ابتداي سط فهرست

2
P  .نباشند 

P24Fيك از اقالم براي هر

3
P .فهرست، بايد از خط تيره، عدد و/يا حروف الفباي فارسي استفاده شود 

مراجعـه   1به مثال ها، از اعداد استفاده شود. اگر هر يك از اقالم نيز زيرگروه داشته باشند، بايد براي زيرگروه
 شود.

                                                 
1- Hanging paragraph 
2- Indent 
3- Items 
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 صـورت  غيـر ايـن   شـود. در صورت جمله باشند، در پايان هر قلم نقطه گذاشته مي اقالم فهرست شده اگر به
P25Fتوان از  نشانة سجاونديمي

1
P شود.مناسب استفاده كرد. در آخرين مورد، از نقطه استفاده مي 

 :1مثال 

 هاي زير مورد نياز نيست:هاي دستگاههيچ كليدي براي هر يك از رده

 نباشد، مانند: بيشتر W 10  از كار عادي شرايط در نآ مصرفي توان كه دستگاهي -الف

 ؛شارژر تلفن همراه -1

 .چراغ خواب -2

 .نباشد يشترب W 50از  هر يك از شرايط خطااز زمان اعمال  يقهدق دوآن پس از  يكه توان  مصرف دستگاهي -ب

 دستگاهي كه براي كار مداوم درنظرگرفته شده است. -پ

 :2مثال 

 است به علت موارد زير باشد: هاي يك دستگاه ممكنلرزش

 ناميزان بودن اجزاي گردان؛ -1

 چارچوب؛ تغيير شكل جزئي در   -2

 بلبرينگ غلطان؛   -3

 بارهاي آيروديناميكي.   -4

5-2-6 17Bها پيوست 
 ،ها ارجاع داده شده است، قرارگيرند. هر پيوست بايد با يك عنوانها بايد به ترتيبي كه در متن به آن پيوست

كـه در مركـز   » پيوست الف«شود، مانند:  مشخصو پس از آن با حروف الفباي فارسي » پيوست«شامل واژه 
بايـد در زيـر عنـوان و    » الزامي«يا » دهنده آگاهي«گيرد. در سطر دوم، نوع پيوست، اعم از  قرار مي اولسطر 

  شود.درج » عنوان پيوست«شود. در سطر سوم، بايد  درون دوكمان ( ) قيد 

 مثال:

 پيوست الف

 دهنده)(آگاهي

 اي از راهنماي مصرفنمونه
 

زيربندهاي بندها و هاي رياضي در هر پيوست، مانند ها و فرمول ها، جدوليافته به شكل  هاي تخصيص شماره
گـذاري   شود و ادامة شـماره  مي خط فاصله شروع يك  و حرف الفباي مربوط به آن پيوست بعد ازهر پيوست، 

 نيز مانند متن درون استاندارد است.ها آن
                                                 

1- Punctuation 
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كه استاندارد  صورتي شود. درصورت مستقل و از عدد يك آغاز مي هر پيوست به گذاري موارد فوق در شماره
ها در متن با  شود. اين شمارهمي مشخص» پيوست الف«صورت  فقط يك پيوست داشته باشد، آن پيوست، به

 شود. درج مي قلم پررنگ

است داراي بند، زيربند، پاراگراف و فهرست باشد. در پيوست، زماني يك بنـد وجـود دارد كـه    پيوست ممكن 
 بند ديگري نيز در پي باشد.

 مثال:

دو زيربند از  2-1-، الف1-1-تواند وجود داشته باشد كه حداقل يك زيربند ديگر نيز موجود باشد. الفيك زيربند فقط وقتي مي
 باشند.، بندهاي پيوست الف مي2-الفو  1-. الفهستند الفپيوست 

26Fنامهكتاب 5-2-7

1 

نامه به كتاب رات و شيوة نگارشمقرگيرد. در مورد  نامه، در صورت وجود، پس از آخرين پيوست قرار ميكتاب
 مراجعه شود. 2-4-6زيربند 

 هانمايه 5-2-8

بر اساس حروف الفبا شده صورت مرتب ها بايد به شوند. نمايهميها، به عنوان آخرين جزء استاندارد درج نمايه
 .صورت جداگانه تنظيم شوند هاي ديگر و بهيا زبان/به زبان فارسي و

 مثال:

 English Index فارسي نمايه

 Solar energy انرژي خورشيدي

 Reflector بازتابنده

6 5Bملي ايرانرات مربوط به شيوة نگارش استانداردهاي مقر  

 مقدماتي دهندة اجزاي آگاهي 6-1

 استانداردجلد  6-1-1

 روي جلد 6-1-1-1

ايران از نظر درج عنوان و ساير اطالعات تعيين شده در اين استاندارد بايـد   يملطرح روي جلد استانداردهاي 
باشد. تمامي اطالعات بايد به دو زبان فارسي و انگليسـي بـر روي جلـد، مطـابق بـا ايـن        چمطابق با پيوست 

                                                 
1- Bibliogrophy 



 1393(تجديدنظر چهارم):  5ايران شمارة  ملياستاندارد 

   

20 
 

ICS(P27F1استانداردها ( المللي بندي بين استاندارد درج شود. شمارة طبقه
P     بايد در روي جلـد و در پـايين صـفحه

 (وسط چين)، مطابق با روي جلد اين استاندارد درج شود. 

شـده)   ه و پذيرشاصالحيها (جديد، تجديدنظر، به ماهيت آن باتوجه ملي ايرانطرح روي جلد استانداردهاي 
 ست.ارائه شده ا چمختلف است كه نمونة هر يك از موارد در پيوست 

 ،صـفحه  يينهـا در پـا  همه آن يدكه با يابدممكن است اختصاص   ICSاز استانداردها چند شماره يبعض يبرا
 و درج ترتيب صـعودي  بهICS هاي شمارهربط و مابقي مربوط به رشته اصلي ذي  ICSشمارهين اوليب، ترتبه
 د.نهم جدا شو از» ;« ولگيرونقطه با 

 مثال:

ICS: 83.140.50 ; 91.100.50 

نحوي كه بدون ارائه جزئيـات  ند. بهكطور دقيق و بدون ابهام بيان عنوان استاندارد بايد موضوع استاندارد را به
غيرضروري بتوان آن را از ساير استانداردها متمايز كرد. هرگونه اطالعات تكميلي ديگر بايـد در بنـد هـدف و    

امكان كوتاه تشكيل شود و از كل به جزء باشد  حد جداگانه و در شود. عنوان بايد از اجزايدامنة كاربرد ارائه 
 شود: كه شامل سه جزء مي

 جزء مقدماتي (مشروط) كه درمورد جنبة عمومي عنوان استاندارد است. -الف

 كند. كه موضوع اصلي استاندارد را بيان مي جزء اصلي (اجباري) -ب

كند و موجب تمايز آن استاندارد ندارد را بيان ميجزء مكمل (مشروط) كه جنبه خاصي از موضوع استا -پ
 شود. از ساير استانداردها مي

در عنوان استاندارد، بايد ابتدا جزء مقدماتي و سپس جزء اصلي و بعد از يك خط فاصله، اجزاي مكمل نوشته 
ود كـه هنگـام   اي انتخـاب شـ   گونـه نبايد پيش از عنوان درج شود. جزء اصلي بايد به» استاندارد«شوند. كلمة 

ايـران بيابـد. بـراي جزئيـات بيشـتر بـه        يملـ آساني در فهرست استانداردهاي  كاربر بتواند آن را به، جستجو
 مراجعه شود. بپيوست 

استفاده كه در  مواردي كه عنوان منبع مورد عنوان انگليسي روي جلد، بايد منطبق با عنوان فارسي باشد. در
عنـوان   ترجمـة عمـل،   متفاوت باشد، مـالك  جلد روي فارسي عنوان ترجمة شود با گفتار ارجاع داده مي پيش

ين كلمه عنوان انگليسي بايد با حروف بزرگ نوشـته  اولاز  اولفارسي روي جلد به زبان انگليسي است. حرف 
ــته           ــزرگ نوش ــروف ب ــا ح ــز ب ــله ني ــط فاص ــد از خ ــد، واژة بع ــله باش ــط فاص ــوان خ ــر در عن ــود. اگ  ش

ها با حـروف بـزرگ نوشـته    آن اولانگليسي از اسامي خاص استفاده شده باشد، حرف  شود. اگر در عنوان مي
 شود.مي

                                                 
1- Intenational Classification for Standards 
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» داراي محتـواي رنگـي  «مورد استانداردهايي كه محتواي رنگي داراي اهميت است، بر روي جلد استاندارد نشانة  در -يادآوري
، درصورت وجود محتواي رنگي، از ايـن  چده در پيوست هاي روي جلد ارائه شدر طرح درج شود، مانند: روي جلد اين استاندارد.

 شود.  نشانه استفاده مي

 صفحة داخل جلد 6-1-1-2

بـه دو زبـان    يـران استاندارد ا يملسازمان  وبگاه دورنگار، تلفن، نشاني، به مربوط اطالعات بايد جلد، داخل در
 و با حروف الفباي ابجد برحسب صفحه اين گذاريدرج شود. شماره ،استاندارد ينهمانند ا ،يسيانگل و فارسي
 .شودمي آغاز »ب«حرف 

ــارت        ــتاندارد عب ــتن اس ــل م ــد درك ــد باي ــه بع ــفحه ب ــن ص ــتاندارد «از اي ــاس ــمارة  يمل ــران ش    .… اي
، در بخش سرعنوان صـفحات، ماننـد ايـن اسـتاندارد     »سال تصويب در صورت موضوعيت: ...........) (تجديدنظر
 درج شود.

 استاندارد ايران يلمصفحة آشنايي با سازمان  6-1-2

اي باشد كه در ابتداي اين استاندارد بعد از صفحه داخل جلد، درج شـده  اين صفحه بايد دقيقاً همانند صفحه
 است.

 كميسيون فني تدوين استاندارد 6-1-3

 ايران اجباري است.  يملدر استانداردهاي » كميسيون فني تدوين استاندارد«وجود صفحة 

، عنوان استاندارد، اسامي رئيس، دبير، اعضا، ويراستار، مـدرك و  »داستاندارون فني تدوين يسيكم«در صفحة 
هاي هنري، هاي خاص مانند حوزهشود. در زمينهيم مشخصها رشته تحصيلي و سمت و/يا محل اشتغال آن

ون يسيكم«د عبارت يتوان درجة هنري عضو را درج كرد. در باال و وسط صفحه باجاي مدرك تحصيلي، ميبه
نظر شده باشد، و در زير آن، عنوان استاندارد درج شود. اگر استاندارد موردنظر، تجديد» ني تدوين استانداردف

دفعـات   چينشود. در محل نقطهداخل دوكمان ( ) در زير عنوان استاندارد درج مي» تجديدنظر ..... «عبارت 
 شود.تجديدنظر درج مي

د در دو ستون درج شود. در ستون سمت راست بايد اسامي يد بامطالب صفحة كميسيون فني تدوين استاندار
ها افراد در چهار قسمت: رئيس، دبير، اعضا و ويراستار و در ستون سمت چپ بايد سمت و/يا محل اشتغال آن

خانوادگي و سـپس نـام   باشد، ابتدا نامنحوه نوشتن اسامي اعضا، به ترتيب حروف الفباي فارسي ميشود. درج 
ك يـ هر  خانوادگي و نامدر زير نام شوند.نوشته شده و اين دو با يك ويرگول از هم جدا ميدر يك سطر عضو 

لي داخـل دوكمـان ( ) نوشـته شـود (يعنـي اگـر عضـو كميسـيون فنـي،          يد مدرك و رشته تحصياز اعضا، با
شـود). در  مـي  دانشجوي دكتري باشد، در اين قسمت، مدرك وي كه همان كارشناسي ارشـد اسـت، نوشـته   

خانه، مؤسسه، سازمان يا شركت محل اشتغال عضو درج شود. چنانچه عضـو  د نام وزارتيستون سمت چپ با
 هاي زير معرفي شود: نمايندگي از شخص حقوقي شركت نكرده باشد، بايد با يكي از روش به
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مت  كارشناسي استاندارد داشته باشد، بـ  ةاگر عضو كميسيون فني تدوين استاندارد، پروان − كارشـناس  «ا سـ
 ؛ »استاندارد

 ةاستاندارد ايران و همچنين داراي پروانـ  يملاگر عضو كميسيون فني تدوين استاندارد، بازنشستة سازمان  −
 ؛»استاندارد ايران يملبازنشستة سازمان  -كارشناس استاندارد «كارشناسي استاندارد باشد، با سمت 

نفع بدون وابستگي سازماني مشاركت ربط و ذيعنوان فرد ذياگر عضو كميسيون فني تدوين استاندارد، به −
ــمت   ــا س ــه  » عضــو مســتقل«كــرده باشــد، ب ــاد باشــد، ب ــك نه ــن عضــو بازنشســته ي ــر اي  صــورت:و اگ

 شود.درج مي »(نام نهاد مربوط)بازنشستة  -عضو مستقل«

ات ويراسـتار نيـز   مشخصـ شود كه شيوة درج ات ويراستار، همانند اعضا درج ميمشخصدر پايان اسامي اعضا، 
خانوادگي و نام ويراستار، مدرك و رشته تحصيلي داخل دوكمان ( ) قرار گرفته و  نام مانند اعضا است (در زيرِ

 گيرد).  در مقابل آن، سمت و/يا محل اشتغال قرار مي

شود. ي ميگذارون فني تدوين استاندارد، همانند صفحات مقدماتي با حروف الفباي ابجد شمارهيسيصفحة كم
 گيرد.قرار مي رانياستاندارد ا يملسازمان اين صفحه پس از صفحة آشنايي با 

 فهرست مندرجات 6-1-4

 قسمت در »مندرجات فهرست« عبارت مندرجات فهرست ةدرصفح. است اجباري مندرجات فهرست وجود
 ةواژ چپ، سمت ،آن مقابل در و صفحه راست سمت در »عنوان« ةواژ يبعد درسطر و درج صفحه وسط و باال
 ةصفح از پس و شوديم گذاريشماره حروف الفباي ابجد با فهرست ةصفح. شوديم درج» صفحه«
گفتار در فهرست  صفحات مربوط به مطالب قبل از پيش .ردگييم قرار» كميسيون فني تدوين استاندارد«

ها آن نوع كردن مشخص با هاوستيپ بندها، از پس ديبا ،مندرجات فهرست درشود. مندرجات درج نمي
درج  املك نيعناو با هاجدول و هالكش لزوم، درصورت نامه، نمايه و پس از آن، كتاب)الزامي اي دهنده آگاهي(

و  ريفاتع و اصطالحاتمراجع الزامي،  اربرد،ك ةدامن و هدف يربندهايز دينبا مندرجات فهرست در .شود
 )1-1-5، مانند( دوم سطح تاترجيحاً  فهرست در ربندهايز درج بندها، ريسا مورد در .شود درج هاپيوست
اين استاندارد باشد (براي تنظيمات  مندرجاتتورفتگي زيربندهاي هر سطح بايد مطابق فهرست  شود. انجام 

 مراجعه شود). 2-به جدول خ

 گفتار پيش 6-1-5

د در قسـمت  يگفتار باشيپران اجباري است. واژة يا يمل يگفتار در تمام استانداردهاشيوجود پ   6-1-5-1
ــاال ــ   يب ــاي ابجــد شــماره  شيســمت راســت صــفحه درج شــود. صــفحة پ ــروف الفب ــا ح ــار ب ــذاريگفت  گ
هـا،  هيد شامل الزامات، توصيگفتار نباشيگيرد. پشود. اين صفحه پس از صفحة فهرست مندرجات قرار ميمي
 ا جدول باشد.يو/ لكش
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متن متفاوت و جداگانـه در زيربنـدهاي    16ها ايران با توجه به ماهيت آن يملگفتار استانداردهاي  براي پيش
 بايد استفاده شود: ايران يملشرح زير ارائه شده است كه در استانداردهاي  به پپيوست 

 هـاي انجـام شـده تـدوين    پـژوهش  بـر اسـاس  ايـران كـه    يملـ گفتار استانداردهاي براي پيش   6-1-5-1-1
 بايد استفاده شود: زير به شرحگفتار  شوند، سه نمونه پيشمي

 شـود، طبـق  هـاي انجـام شـده تـدوين مـي     پژوهش بر اساسايران كه  يملگفتار استاندارد  نمونة پيش -الف
 ؛پ، پيوست 1-بند پ

 هـاي انجـام شـده تـدوين    پـژوهش  بـر اسـاس  ايـران كـه    يملـ گفتار تجديدنظر استاندارد  نمونة پيش -ب
  ؛پ، پيوست 2-شود، طبق بند پمي

ــيش -پ ــة پ ــار نمون ــتاندارد  گفت ــاس ــه  يمل ــران ك ــاساي ــر اس ــژوهش ب ــدوين و  پ ــده ت ــام ش ــاي انج ه
 .پ، پيوست 3-شده است، طبق بند پ /باطل/تجميع تفكيك

ايران كه با استفاده از يك يا چند منبع و مأخذ مختلف (به  يملگفتار استانداردهاي  پيش براي   6-1-5-1-2
 زير بايد استفاده شود: به شرحگفتار  شوند، سه نمونه پيشتدوين مراجعه شود) تدوين مي 2-6-4زيربند 

   ايران كه با استفاده از يك يا چند منبع و مأخـذ مختلـف (بـه زيربنـد     يملگفتار استاندارد  نمونة پيش -الف
 ؛پ، پيوست 4-طبق بند پ شود،راجعه شود) تدوين ميم 4-6-2

ايران كه با استفاده از يك يا چند منبع و مأخذ مختلف (به  يملگفتار تجديدنظر استاندارد  نمونة پيش -ب
 ؛پ، پيوست 5-طبق بند پشود، مراجعه شود) تدوين مي 2-6-4زيربند 

   ايران كه با استفاده از يك يا چند منبع و مأخـذ مختلـف (بـه زيربنـد     يملگفتار استاندارد  نمونة پيش -پ
 .پ، پيوست 6-بند پشده است، طبق  /باطل/تجميع مراجعه شود) تدوين و تفكيك 4-6-2

ــيش    6-1-5-1-3 ــراي پ ــتانداردهاي   ب ــار اس ــگفت ــر  يمل ــه ب ــران ك ــتانداردهاي   اي ــذيرش اس ــاي پ                 مبن
انـد، سـه نمونـه    تـدوين شـده   آن استانداردها به زبان فارسـي » معادل يكسان«عنوان به ايالمللي/منطقهبين

 شرح زير بايد استفاده شود: گفتار به پيش

بـه عنـوان    ايالمللي/منطقـه ي پذيرش استاندارد بـين بر مبناايران كه  يملگفتار استاندارد  نمونة پيش -الف
 ؛پپيوست  ،7-بند پشود، طبق تدوين مي آن استاندارد به زبان فارسي» معادل يكسان«

  ايالمللي/منطقـه ي پذيرش استاندارد بـين بر مبناايران كه  يملگفتار تجديدنظر استاندارد  نمونة پيش -ب
 ؛پپيوست ، 8-بند پشود، طبق تدوين مي آن استاندارد به زبان فارسي» معادل يكسان«عنوان  به

عنـوان   بـه  ايالمللي/منطقـه ي پذيرش استاندارد بـين بر مبناايران كه  يملگفتار استاندارد  نمونة پيش -پ
-بنـد پ شده است، طبق  /باطلتدوين و تفكيك/تجميعآن استاندارد به زبان فارسي » معادل يكسان«
 .پپيوست ، 9
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ــيش    6-1-5-1-4 ــراي پ ــتانداردهاي   ب ــار اس ــران گفت ــي اي ــه  مل ــا ك ــر مبن ــتانداردهاي  ب ــذيرش اس  ي پ
 زير بايد استفاده شود: به شرحگفتار  شوند، سه نمونه پيشتدوين مي» تنفيذ«روش به اي المللي/منطقهبين

اي بـه روش  المللي/منطقـه كه بر مبناي پـذيرش اسـتاندارد بـين    ملي ايرانگفتار استاندارد  نمونة پيش -الف
 ؛پپيوست ، 10-پ بندشود، طبق تدوين مي» تنفيذ«

اي المللي/منطقـه ايران كه بر مبناي پذيرش استاندارد بـين  يملجديدنظر استاندارد گفتار ت نمونة پيش -ب
 ؛پپيوست  ،11-بند پ شود، طبقتدوين مي» تنفيذ«روش به

 بـه  ايالمللي/منطقـه ايران كه بر مبناي پذيرش استانداردهاي بين يملگفتار استانداردهاي  نمونة پيش -پ
 .پپيوست ، 12-بند پشده است، طبق  /باطل/تجميع تدوين و تفكيك» تنفيذ«روش 

 ايالمللي/منطقـه ايران كه بر مبناي پذيرش استانداردهاي بين يملگفتار استاندارد  براي پيش   6-1-5-1-5
 زير بايد استفاده شود: به شرحگفتار  شود، سه نمونه پيشتدوين مي» تغيير يافته ترجمة«روش  به

 بـه  اي والمللي/منطقـه ي پذيرش اسـتانداردهاي بـين  بر مبناايران كه  يملگفتار استاندارد  نمونة پيش -الف
 ؛پپيوست ، 13-بند پشود، طبق تدوين مي» تغيير يافته ترجمة«روش 

 اي بهالمللي/منطقهي پذيرش استاندارد بينبر مبناايران كه  يملگفتار تجديدنظر استاندارد  نمونة پيش -ب
 ؛پپيوست ، 14-بند پشود، طبق ميتدوين » تغيير يافته ترجمة«روش 

روش  به ايالمللي/منطقهي پذيرش استانداردهاي بينبر مبناايران كه  يملگفتار استاندارد  نمونة پيش -پ
 .پپيوست ، 15-بند پاند، طبق شده /باطلتدوين و تفكيك/تجميع» تغيير يافته ترجمة«

 ، پيوست16-گفتار طبق بند پايران، نمونة پيش يملة استانداردهاي يگفتار اصالح براي پيش   6-1-5-1-6
 .پ

 3-2-5-1-6 و 2-2-5-1-6، 1-2-5-1-6 گفتار شامل سه بخش است كـه در زيربنـدهاي   پيش   6-1-5-2
 شرح داده شده است.

   يبخش عموم   6-1-5-2-1

گفتارها  پيش ران است كه وجود آن در همةيا يملن استانداردهاي يدربارة تدو كلياين بخش شامل اطالعات 
 گفتار مربوط بايد ذكر شود: اجباري است. اطالعات زير در هر استاندارد در جاهاي خالي نمونة هر پيش

 استاندارد؛  يملعنوان كميتة  –الف

 استاندارد. يملتاريخ تصويب و شماره اجالسيه كميتة  -ب
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 بخش خاص   6-1-5-2-2

مـورد اسـتاندارد، ازجملـه در رابطـه بـا اسـتانداردهاي        اين بخش شامل درج عنوان و توضـيحات خاصـي در  
اي منطقـه المللي/ استانداردهاي بين بر اساسشده  شده و پذيرفته شده، تفكيك يا تجميع تجديدنظرشده، باطل

 است.

 يملـ اي يـا  منطقـه المللي/استانداردهاي بيندر ارتباط با استانداردهاي چندقسمتي تدوين شده با استفاده از 
رات عمـومي، تجديـدنظر شـده باشـد ولـي برخـي از       مقـر مربوط به  اولكه قسمت  صورتي در ورهاساير كش

رات ويژه هنوز تجديدنظر نشده باشد، نبايد در خصوص ابطال ويـرايش قبلـي   مقرمربوط به  هاي ديگرقسمت
 گفتار اشاره شود. و جايگزيني ويرايش جديد آن در پيش اولاستاندارد قسمت 

 منابع و مآخذ مورد استفاده در تدوين استانداردبخش    6-1-5-2-3

 ايـران مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت بايـد در انتهـاي مـتن          يملمنبع و مأخذي كه در تدوين استاندارد 
و ماننـد آن) و در ادامـه منـابع     2، 1درج شود. منابع فارسي به ترتيب اهميت بـا اعـداد فارسـي (    گفتارشيپ

شود. در صورتي كه فقط از يك منبع استفاده شده باشد، مي مشخص) … ,2 ,1( فارسي خارجي با اعداد غير
 گذاري ضرورت ندارد.شماره

شود. همچنين، در تجديـدنظر اسـتاندارد، شـمارة    عنوان منبع محسوب نمي به 5ايران شمارة  يملاستاندارد 
 .شوددست تجديدنظر است به عنوان منبع محسوب نمي استانداردي كه در

 ر است:يشيوة درج منابع به شرح ز

بـا   ،ترتيب منابع فارسي و سپس منـابع خـارجي   ن استاندارد، بهيدر درج منابع و مآخذ مورد استفاده در تدو
سـاير   يملاي، استانداردهاي منطقهاستانداردهاي المللي، نياستانداردهاي باستانداردهاي ملي ايران، : اولويت

و هـاي اجرايـي   كشـورها، ضـوابط دسـتگاه    ريهاي تخصصي ساو مدارك استانداردي نهادها و انجمن كشورها
 رنظرگرفته شده باشند و صرفاًد يمل كه براي كاربري در سطحاي (مشروط به اينهاي تخصصي و حرفهتشكل

  يدر نشـريات علمـ  ها و مقـاالت منـدرج   تابكج پژوهشي، ينتا ماهيت كاربري درون سازماني نداشته باشند)،
 شود:صورت زير درج ميبه

 )چپ به راست سمت از( ايران يمل استانداردهاي -الف

 »عنوان استاندارد» «،» «سال انتشار......» «:» « ران شمارةيا يملاستاندارد «

 مثال:

  زيست -نانو مشتركهاي واژه :5قسمت  -نامهواژه -، فناوري نانو1393: سال 18392-5ران شمارة يا يملاستاندارد 

 ، منظور از سال انتشار، سال تصويب آن است.يملدر استانداردهاي  -يادآوري
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 ازسـمت (هـا  نامههاي فني و توصيهكشورها، ويژگي ساير يمل اي،المللي/منطقهاستانداردهاي بين -ب
 )  راست به چپ

»سـاير كشـورها   يملـ اي و منطقه/المللي سرنام سازمان بين» «شمارة استاندارد» «-« »شـمارة قسـمت  «   «:» 

»سال انتشار« »عنوان استاندارد« «,»   

 مثال:

BS 5000-3: 1985, Generators to be driven by reciprocating internal combustion engines 

 (از سمت چپ به راست) AMD(29F2ه (اصالحي ياو/ 28F1)CORنامه ( ي تصحيحدارا ياستانداردها -پ

اسـتفاده شـده    هـا اصالحيه يا هر دوي آننامه،  تصحيحاز منبع داراي  ملي ايرانچنانچه در تدوين استاندارد 
 را درج كرد.  هاگفتار بايد آن باشد، در قسمت پيش

»ساير كشورها يملاي/المللي/منطقه سرنام سازمان بين» «شمارة استاندارد» «-« »قسمت  شمارة«   «:»  «+»
»سال انتشار«  «AMD 1» «:» »سال انتشار«  «+» «AMD 2» «:» »سال انتشار«  «+» «...» «+»         

«COR 1» «:» »سال انتشار«  «+» «COR 2» «:» »سال انتشار« »عنوان استاندارد« «,» «...» «+»   

 مثال:

 :شود صورت زير درج ميدر پيش گفتار منبع و مأخذ به  باشد، نامهتصحيحو داراي دو  اصالحيه داراي دوي اگر استاندارد

ISO/IEC xxxx: yyyy + Amd 1: yyyy + Amd 2: yyyy + Cor 1: yyyy + Cor 2: yyyy, (Title) 

و هـاي اجرايـي   ركشورها، ضـوابط دسـتگاه  يهاي تخصصي سامدارك استانداردي نهادها و انجمن -ت
 كشوراي هاي تخصصي و حرفهتشكل

   مثال:

IEEE xxxx: yyyy, (Title) 

 يپژوهش نتايج -ث

ات از جمله نـام  مشخصة يج پژوهشي مستند استفاده شده باشد، درج كلين استاندارد از نتايچنانچه براي تدو
سال انجام پژوهش و نام پژوهشگاه، دانشگاه  ،)مورب خانوادگي پژوهشگر، نام پژوهشگر، عنوان پژوهش (با قلم
 يا سازماني كه پژوهش را انجام داده است، ضروري است.

 مثال:

هـاي علمـي و صـنعتي ايـران     ، سازمان پژوهش1372، سازي آب انار كنسانترهاصالح و بهينهمسكوكي، عبدالمجيد و همكاران، 
 مركز خراسان. 

                                                 
1- Corrigendum 
2- Amendment  
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 هاكتاب -ج

 ناشر، شمارة چاپ، شمارة جلد، محل چاپ: نام )،موربتاب (با قلم ك مؤلف، نام مؤلف، عنوان يخانوادگنام
 شمارة صفحه. خ انتشار،يتار

 مثال:

PARKER, TJ.and HASWELL, WD, A Text Book of Zoology, 5th ed. Vol. 1, London: Macmillan, 
1990, pp. 663-712. 

.اگر تعداد بيش از سه نفـر   شودسه نوشته مي اگر تعداد نويسندگان بيش از يك نفر باشد (تا و خود سه نفر)، نام هر -يادآوري
شود و در متن التين، نام يك نويسـنده و عبـارت   پس از آن نوشته مي» همكاران«ي نام يك نويسنده و واژة باشد، در متن فارس

»et al. «شود.پس از آن نوشته مي 

 يات علمينشر مقاالت مندرج در -چ

 خ انتشـار ي)، نـام نشـريه، تـار   مـورب سـنده، عنـوان مقالـه (بـا قلـم      ينـام نو  اولسنده، حرف ينو ينام خانوادگ
 (درصورت لزوم ماه، فصل يا سال)، شمارة جلد، شمارة نشريه، شمارة صفحه.

 مثال:

Weaver, W. The collectors: Command performances, Architectural Digest,December 1998, Vol. 42, 
no. 12, pp. 126-133. 

 مقدمه 6-1-6

 جـز اسـتانداردهاي   ضـرورت اسـت، بـه    دهنـدة مقـدماتي، مشـروط بـه    عنـوان جـزء آگـاهي   بـه  مقدمه وجود
 يملـ  ياسـتانداردها  مورد در شود،يم هيتوصها، مقدمه اجباري است. ها) كه در آنچندقسمتي (همه قسمت

ـ  ايـ /و يفنـ  يمحتـوا  ةدربار ريتفس اي خاص اطالعات ارائة به ازين كه رانيا يـا  و/ نيتـدو  ضـرورت  ليـ دال ةارائ
 باشد. الزاماتشامل  دينبا مقدمه. دوجود داشته باش مقدمه ، جزءباشد استاندارد تجديدنظر

 هــم باشــد و در آن، بــه ســاير ات مشــابه كليــمقدمــة هــر قســمت از اســتانداردهاي چندقســمتي بايــد در  
 ريز ةجملبايد  قسمت، هر ةمقدم در ،چندقسمتي ياستانداردها درهاي مجموعه استاندارد اشاره شود. قسمت
 د:شو نوشته

 .»است.................. ............. ةشمار رانيا يمل ياستانداردها مجموعه از قسمت كي استاندارد نيا«

 كـه  باشـد  ربنـد يز يدارا نكـه يا مگـر  شـود،  يگذارشماره ملي ايرانبه عنوان يك بند استاندارد  دينبا مقدمه
 يگـذار شـماره و ماننـد آن،   2-0 و 1-0 صـورت  بـه  آن يربنـدها يز و صـفر  عـدد  بـا  مقدمه صورت، نيا در
 شود.گفتار درج مي و بعد از پيش مشخص ابجد الفباي حروف با مقدمه ةصفح. شوديم

 از و يگـذار شـماره  ديـ با هاآن يتمام مقدمه، در ياضير هايفرمول شينما و جدول شكل، به ازين صورت در
 . شود آغاز كي عدد
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 اجزاي الزامي عمومي 6-2

 هدف و دامنة كاربرد 6-2-1

 ايـران اجبـاري اسـت. در ايـن بنـد، بايـد       يملـ وجود جـزء هـدف و دامنـة كـاربرد در تمـام اسـتانداردهاي       
صورت كوتاه، دقيق و بدون ابهام هدف از تدوين استاندارد و دامنة كاربرد آن و در صورت لزوم، موارد عدم  به

 كاربرد استاندارد شرح داده شود. 

ز استانداردهاي چندقسمتي، بايـد فقـط بـه موضـوع همـان قسـمت       قسمت ا در بند هدف و دامنة كاربرد هر
 پرداخته شود.

 هاي زير آغاز شود:  بند هدف و دامنة كاربرد بايد با يكي از عبارت

 ن استاندارد،                          ين ايهدف از تدو

 مقررات ........... است.

 الزامات ............ است. 

 هاي ....... است./ويژگيهاهمشخص    ن  ييتع -

 ابعاد ................. است.             

 روش ......... است.                

 .است ........... ياي برا سامانه   ارائهتعيين//ايجاد -

 است. ........ يبرا يلكاصول 

 .... است..مورد  هايي درارائه راهنمايي -

 است. مورد ...... تعريف اصطالحات در -

 هاي زير شرح داده شود:د با يكي از عبارتيدر دامنة كاربرد، موارد كاربرد و عدم كاربرد استاندارد نيز با

 اربرد دارد:   كر يموارد ز ين استاندارد برايا

 ................................................................   -الف

 ...............................................................   -ب

 اربرد ندارد:كر يموارد ز ين استاندارد برايا

 ................................................................. -الف

 ................................................................   -ب
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ساير بندها،  در كاربرد و همچنين دامنةاست در بند هدف و  ممكن ملي ايرانهاي استانداردهاي اصالحيهدر 
بايـد از   تغييـرات،  محل كردن مشخصشود كه ضمن  تغييراتي داده هاو پيوست هاجدول هازيربندها، شكل

 استفاده شود. هاي زيرهمانند مثال» جايگزين شود« و» شود اضافه«، »شود حذف«هاي عبارت

 مثال:

 .شود حذف 2يادآوري  ،7 در بند

 .شود ستون آخر حذف ،2 در جدول

 شود: اضافه يادآوري زير ،1 در بند

 شود: اضافه مرجع زير ،در فهرست مراجع الزامي

 شود. ».................«جمله  جايگزين »........................«جمله  ،2-5در زيربند 

 شود: با پاراگراف زير جايگزين آخرين پاراگراف ،9در بند 

 جديد زير جايگزين شود: 2موجود با شكل  2شكل 

 استاندارد سازمان ملي ، صفحة آشنايي با، صفحه داخل جلدطرح روي جلدساختار اصالحية استاندارد شامل 
 ت. ، مقدمه (در صورت ضرورت) و متن اصالحيه اسگفتار، پيش، صفحة كميسيون فنيايران

 : شودكه بالفاصله پس از عنوان استاندارد نوشته مي اصالحيه به اين صورت استمتن بند آغازين 

 ايران شماره .... : سـال ....  يملزير در متن استاندارد  به شرحهدف از تدوين اين اصالحيه، اعمال اصالحات «
 »:باشدمي

 مراجع الزامي 6-2-2

ايران كه شامل ارجاع به استانداردها، مدارك و انتشارات ديگـر بـه    يملدر تمامي استانداردهاي    6-2-2-1
ه كشود  ياز مراجع الزامي ارائه م ياست و در آن فهرست يصورت الزامي است، وجود بند مراجع الزامي اجبار

كـاربرد اسـتاندارد    يها بـرا ت مفاد آنيصورت الزامي ارجاع داده شده است و رعاها بهدر متن استاندارد به آن
ايران به مرجعي با ذكر تاريخ انتشـار ارجـاع داده شـده باشـد،      يملاست. اگر در استاندارد  يضرور ملي ايران
و تجديدنظرهاي بعدي براي آن استاندارد الزامي نيست. در مورد مراجعي كـه بـدون ذكـر تـاريخ      هااصالحيه

ها براي آن استاندارد هاي بعدي آنين تجديدنظر و اصالحيهها ارجاع داده شده است، همواره آخرانتشار به آن
 آور است.الزام

هـا بـه صـورت    ايران بايد از درج مراجعي كه در متن استاندارد به آن يملدر بند مراجع الزامي استانداردهاي 
شـود،  مـي گفتـار درج   مداركي كه به عنوان منبـع و مأخـذ در انتهـاي پـيش    الزامي ارجاع داده نشده است يا 

 خودداري شود.

 اين استاندارد باشد. 2متن آغازين بند مراجع الزامي بايد همانند بند 
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هـا بايـد هماننـد    شـوند و ترتيـب درج آن   مشـخص زيربند  ةمدارك مندرج در بند مراجع الزامي بايد با شمار
 المللـي  و سـپس مراجـع بـين    ملـي ايـران  گفتار اين استاندارد باشد، ابتـدا مراجـع    ترتيب درج منابع در پيش

 گيرد. ترتيب صعودي (از شمارة كوچك به بزرگ) و سپس ساير مدارك ديگر قرار ميبه

اسـتانداردهايي كـه بـه     اي يا سايرمنطقهمللي/المدارك فهرست شده در بند مراجع الزامي استانداردهاي بين
شرح زيربندهاي زير در بند مراجع  د، بايد بهانايران استفاده شده يملدر تدوين استانداردهاي  »منبع« عنوان

 درج شوند.در دست تدوين ملي الزامي استاندارد 

 شرح زير عمل شود: مرجع مندرج در استاندارد منبع داراي تاريخ انتشار باشد، بايد به اگر   6-2-2-2

موجـود باشـد و بـه     ،همان ويرايش مرجع مندرج دراستاندارد منبـع  بر اساسايران  يملاگر استاندارد  -الف
تـدوين شـده باشـد،     7آن مرجع به شـرح مـذكور در بنـد    » تنفيد«يا » معادل يكسان«روش پذيرش 

 شود.در بند مراجع الزامي درج مي اًعين ملي ايرانشماره، تاريخ انتشار و عنوان استاندارد 

 مثال: 

: توانـايي تحمـل اتصـال    5قسمت  -، ترانسفورماتورهاي قدرت1390: سال 2620-5شمارة استاندارد ملي ايران  2-1
 كوتاه

موجود باشد ولي به  ،همان ويرايش مرجع مندرج در استاندارد منبع بر اساسايران  يملاگر استاندارد  -ب
تدوين نشـده باشـد، يـا     7مذكور در بند  به شرحآن مرجع » تنفيد«يا » معادل يكسان«روش پذيرش 

ايران تدوين و تصويب شده باشد، شـماره، تـاريخ    يملويرايش ديگري از آن منبع به صورت استاندارد 
شود و در يك يادآوري در سطر زير آن، در در بند مراجع الزامي درج مي اًانتشار و عنوان آن مرجع عين

 شود:وضيح داده ميزير ت به شرحمربوط  يملمورد استاندارد 

، بـا اسـتفاده از   »عنـوان اسـتاندارد  «، »سـال انتشـار  .......: « ايـران شـمارة   يملاستاندارد  -يادآوري«
 يملـ گفتـار اسـتاندارد   استاندارد (سرنام سازمان مربوط و شماره و سال استاندارد منبعي كه در پـيش 

بر اسـاس   ملي ايراني كه استاندارد (در صورت» به روش ترجمة تغيير يافته«مذكور نوشته شده است) 
 »تدوين شده است.همان ويرايش و به روش ترجمة تغيير يافته تدوين شده باشد) 

 :1 مثال

2-1 IEC 60076-5:2006, Power transformers - Part 5: Ability to withstand short circuit 

: توانـايي تحمـل   5قسـمت   -، ترانسـفورماتورهاي قـدرت  1390: سـال  2620-5ايران شمارة  يملاستاندارد  -يادآوري
 تدوين شده است. »به روش ترجمة تغيير يافته« IEC 60076-5:2006اتصال كوتاه، با استفاده از استاندارد 

 :2 مثال

2-1 IEC 60076-5:2015, Power transformers - Part 5: Ability to withstand short circuit 

: توانـايي تحمـل   5قسـمت   -، ترانسـفورماتورهاي قـدرت  1390: سـال  2620-5استاندارد ملي ايران شمارة  -يادآوري
 تدوين شده است. IEC 60076-5:2006اتصال كوتاه، با استفاده از استاندارد 
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 ، تاريخ انتشاررهموجود نباشد، شما ،مرجع مندرج در استاندارد منبع بر اساسايران  يملاگر استاندارد  -پ
 شود.در بند مراجع الزامي درج مي رجع عيناًو عنوان آن م

 شرح زير عمل شود: اگر مرجع مندرج در استاندارد منبع داراي تاريخ انتشار نباشد، بايد به   6-2-2-3

موجود باشـد، شـماره و عنـوان آن     ،مرجع مندرج در استاندارد منبع بر اساسايران  يملاگر استاندارد  -الف
بدون تاريخ انتشار در بند مراجع الزامي درج و در يك يادآوري در سطر زيـر آن، در مـورد    اًمرجع عين
 شود:زير توضيح داده مي به شرحمربوط  يملاستاندارد 

اسـتاندارد (سـرنام   ، بـا اسـتفاده از   »عنوان استاندارد«، »سال انتشار« ايران شمارة.......: يملاستاندارد «
مـذكور نوشـته شـده     يملگفتار استاندارد سازمان مربوط و شماره و سال استاندارد منبعي كه در پيش

 »است) تدوين شده است.

موجود نباشد، شـماره و عنـوان آن    ،مرجع مندرج در استاندارد منبع بر اساسايران  يملاگر استاندارد  -ب
 شود.بدون تاريخ انتشار در بند مراجع الزامي درج مي اًمرجع عين

 مرجع مندرج در استاندارد منبـع بـه صـورت كـل يـك مجموعـه چندقسـمتي باشـد، بايـد          اگر   6-2-2-4
 زير عمل شود: به شرح

موجود باشـد،   ،هاي مرجع مندرج در استاندارد منبعبرخي از قسمت بر اساسايران  يملاگر استاندارد  -الف
 شـود و در يـك  در بنـد مراجـع الزامـي درج مـي     اًو عنوان آن مرجع بدون تـاريخ انتشـار عينـ    شماره

 شود:زير توضيح داده مي به شرحمربوط  يمليادآوري در سطر زير آن، درمورد مجموعه استاندارد 

ايران شماره .....، جزء مقدماتي (عمـومي) عنـوان، بـا اسـتفاده از برخـي       يملمجموعه استانداردهاي «
 »هاي مجموعه استاندارد (سرنام سازمان مربوط و شماره استاندارد) تدوين شده است.قسمت

 ،هاي مرجع چندقسمتي مندرج در اسـتاندارد منبـع  برخي از قسمت بر اساسايران  يملاگر استاندارد  -ب
 شود.در بند مراجع الزامي درج مي اًو عنوان آن مرجع بدون تاريخ انتشار عين موجود نباشد، شماره

نتيجـه آن   صورت الزامي ارجاع داده شود كـه در  ر بهيدر متن استاندارد نبايد به انواع مدارك ز   6-2-2-5
 الزم باشد كه در بند مراجع الزامي درج شوند: 

 عموم؛ يمدارك غيرقابل دسترس برا ـالف

 شود؛ها ارجاع داده ميدهنده بودن به آنه فقط از جنبة آگاهيكمداركي  ـب

 شود؛مي مراجعه شود) درج 2-4-6(به زيربند  نامهكتاب در فقط هك مداركي -پ

 درج  )شـود  مراجعـه  3-2-5-1-6 زيربنـد  گفتـار (بـه   مداركي كه به عنـوان منبـع و مأخـذ در پـيش      -ت
 شود.مي
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 اجزاي الزامي فني 6-3

 اصطالحات و تعاريف 6-3-1

   كلياصول  6-3-1-1

كـار   وجود جزء اصطالحات و تعاريف مشروط به ضرورت است، در مواردي كه ارائة اصطالحات و تعـاريف بـه  
شود. اصـطالحات بايـد فقـط بـا توجـه بـه       رفته براي درك بهتر استاندارد، ضروري باشد، درج آن توصيه مي

 شود. ريف كار رفته، تع مفهومي كه در همان استاندارد به

 ن بند درج شود:يا يد در ابتداير بايجملة ز

 »رود:يار مكر بهيتعاريف ز ون استاندارد، اصطالحات يدر ا«

 ارائه شده است. تنامه در پيوست اطالعات مربوط به واژه -يادآوري

معـادل  ر آن درج شـود.  يو اصطالح موردنظر در ز مشخصشماره  يكهر اصطالح فارسي، بايد با    6-3-1-2
شود. اصطالحات التين بايد با حـروف   چين درج صورت چپ سطر بعد به هر اصطالح فارسي به التين بايد در

 يـك ر آن و در يز بايد در زيف اصطالح نيكه اسم خاص باشند. تعركوچك الفباي التين شروع شوند، مگر اين
 شود.  سطر جداگانه درج 

 الزامات باشد.گيرندة د دربريف نبايتعر   6-3-1-3

  مـواردي كـه اصـطالح بـه     از خود اصطالح نبايد در تعريف همان اصطالح استفاده كرد، مگـر در    6-3-1-4
  شود. است و براي تعريف از صورت بسيط آن استفاده مي مركبصورت 

ــي   6-3-1-5 ــف را م ــه تعري ــوان ب ــر    ت ــارت اســمي نوشــت. در ه ــا عب ــه ي ــن دو صــورت جمل ــك از اي  ي
همان شيوه (جمله يا عبارت) نوشته شود. براي نگاشتن تعريف به شكل عبارت،  د بهيتمامي تعاريف باحالت، 

پايان تعريف، اگر به صورت جمله  صورت، در اين صورت مصدر باشد. در صورت مفرد و افعال به  بايد اسامي به
 نباشد، نيازي به گذاشتن نقطه نيست. 

ف و در سـطرهاي  يـ ر تعريـ باشـد، در ز  يادآورياز به درج مثال و يف، نيشدن تعر روشن ياگر برا   6-3-1-6
شود. در صورت وجود بـيش از يـك مثـال يـا يـادآوري،       يدرج م»  -يادآوري«و » مثال:«جداگانه، به ترتيب 

 ها ضروري است.گذاري آن شماره

استفاده شود، اسـتفاده از  مند  براي تنظيم ترتيب قرارگيري اصطالحات، بهتر است از شيوة نظام   6-3-1-7
ها (يعنـي برحسـب   مند، اصطالحات بر اساس شبكة مفهومي آن شود. در شيوة نظامشيوة الفبايي توصيه نمي

 گيرند. بندي مفاهيم) در فهرست قرار ميگروه

توان در سطر بعـد درج   در صورتي كه اصطالحي مترادف داشته باشد، آن اصطالح مترادف را مي   6-3-1-8
 كرد.
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 مثال:

 هاكنندهپاك
 هاشوينده

detergents 
 كنندگي كه پس از حـل شـدن در آب، باعـث كـاهش كشـش سـطحي مـايع       كنندگي و پاكتركيبات شيميايي با خاصيت تميز

 كشي ندارد.كند. اين تركيبات خاصيت ميكروبو سطوح را از نظر فيزيكي پاك مي شودمي

در قسـمت   مـورب آن كميت بايد با قلم  يايككه تعريف مربوط به يك كميت باشد،  صورتي در   6-3-1-9
 يادآوري در زيربند مربوط درج شود.

 مثال:

 )مستقيم جريان در( يكيتركال مقاومت

electric resistance (at direct current) 

محرك الكتريكي در رسانا (هـادي)   نيروي، هنگامي كه هيچ يكيتركحاصل تقسيم اختالف پتانسيل الكتريكي بر شدت جريان ال
 وجود ندارد.

 شود.بيان مي اهمبر حسب   يكيتركمقاومت ال -يادآوري

ار رفته است، بايد با قلـم  كف همان استاندارد بهياهايي كه در بند اصطالحات و تعاريكنمادها و    6-3-1-10
درج كـرد كـه درآن  » اصطالحات و تعاريف«بند توان در ها و يكاها را مينوشتدرج شود. نمادها، كوته مورب

 يابد.تغيير مي» ها و يكاهانوشتاصطالحات و تعاريف، نمادها، كوته«صورت، عنوان بند به 

عبارت معادل آن سـرنام يـا    ابتدا متن استاندارد، در يا سرواژه التين سرنام از استفاده صورت در   6-3-1-11
و عنـوان كامـل    درج يا سـرواژه التـين   نامسر ( )، آن داخل دوكمان ازپس  و شودمي درج سرواژه به فارسي

 شود.يم پانوشت يزن يا سرواژه التين سرنام

ها بيش از يك يا دو مورد باشـد، در يـك جـدول سـه سـتوني بـدون       ها يا سرواژهصورتي كه تعداد سرنام در
 شود.مي درج سپس سرنام يا سرواژه آنها به فارسي، بعد عنوان التين و عبارت معادل آن اولند، بپيرا

 :مثال

 World Health Organization WHO بهداشت جهاني سازمان

 Telecommunication Outlet TO مخابراتي پريز

 Consolidation Point CP نقطة تجميع
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 ديگر استاندارد يك ارجاع به تعاريف   6-3-1-12

هـاي مـورد نظـر در    شـود. اگـر در يـك زمينـه، واژه     تعريـف مـي  بـار در اسـتانداردها     هر اصطالح فقط يـك 
استاندارد(هاي) خاصي وجود داشته باشد، بدون تكرار تعريف، همانند مثال زير، بـه آن اسـتاندارد(ها) ارجـاع    

 شود: داده مي

 »رود.در اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف ارائه شده در استاندارد(هاي) ..... به كار مي«

نظـر   خاص، اصطالحات و تعاريف ديگري هم مد (هاي)وه بر اصطالحات و تعاريف موجود در استاندارداگر عال
 باشد، جمله آغازين اين بند به صورت زير خواهد بود:

ف ارائه شده در استاندارد(هاي) ........ (بـه اسـتاندارد مـوردنظر    يعالوه بر اصطالحات و تعار ،ن استاندارديدر ا«
 :»روديار مكبه)، اصطالحات و تعاريف زير نيز ارجاع داده شود

قول شـود، بايـد   كه يك اصطالح، در استاندارد ديگري تعريف شده باشد و در استاندارد ديگري نقل صورتي در
        صـورت، منبـع در زيـر تعريـف و در داخـل قـالب       اين گونه تغيير و دستكاري عيناً تكرار شود. در بدون هيچ

 شود. درج مي] منبع: ...[

 مثال:

 اين استاندارد مراجعه شود. 1-3به زيربند 

P30Fتعاريف برگرفته   6-3-1-13

1
P از استانداردهاي ديگر 

 يه در استاندارد از اصطالحات و تعاريف يك يا چند استاندارد ديگـر اسـتفاده شـده باشـد (بـرا     ك يدر صورت
ا تمـام  يـ برخـي   يف بـرا ياصطالحات و تعار آن، اوله در قسمت كمرتبطي  يمثال، در مجموعه استانداردها

آن استاندارد ارائه شده اسـت) و تغييراتـي در تعريـف داده شـده باشـد، در زيـر تعريـف عبـارت          يها قسمت
كـردن   مشـخص و در صورت امكـان همـراه بـا    » .......... (به استاندارد مورد نظر ارجاع داده شود) برگرفته از«

 شود.  تغييرات داده شده در داخل قالب درج مي

 مثال:

 اصطالح

 معادل انگليسي اصطالح
 تعريف اصطالح

 ]شده است.» تاسيسات«جايگزين كلمه » مدار«منبع: برگرفته از زيربند ... استاندارد ....، تغييرات: كلمه [

                                                 
1- Adapted  
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 هانوشت نمادها و كوته 6-3-2

ها هنگام تـدوين اسـتاندارد، ضـروري    وجود داشته باشد كه تعريف آنيي ها نوشت كه نمادها و كوته درصورتي
ها را در اين بند درج كرد. در صورت ادغام اين بند با بند اصطالحات و تعاريف، نام اين بنـد  توان آن باشد، مي

 كند. تغيير مي» هانوشت ، نمادها و كوتهتعاريف اصطالحات و«به 

 دهـد ياربرد بهتـر اسـتاندارد ارائـه مـ    كـ ا يـ و/ كدر يهاي الزم را براوشتن اين بند فهرستي از نمادها و كوته
خاصي باشد، تمام نمادها  يفن يژگيار رود تا نشانگر وكخاص به يبيه الزم است نمادها با ترتك يجز مواردبه
 ر درج شود: يب حروف الفبا و به صورت زيد به ترتيبا

 ؛( ... , A , a , B , b)ن يالفباي الت كوچكن و پس از آن حروف يابتدا حروف بزرگ الفباي الت -1

P31Fحروف بدون انديس -2

1
P ش از حـروف  يپـ  يهـاي حرفـ  انـديس  يانديس و حروف دارا يش از حروف دارايپ

 ؛ (... , B , b , C , CRmR , CR2R , c , d , dRextR , dRintR , dR1R)يانديس عدد يدارا
 ؛ (... , Z , z , A , α , B , β , ... , Λ , λ)نيپس از حروف الفباي الت يونانيحروف الفباي  -3

 هر نماد ويژة ديگر. -4

 الزامات 6-3-3

 ر باشد:يد شامل موارد زيصورت وجود، با وجود اين جزء مشروط به ضرورت است و در

P32Fها همشخص يتمام -الف

2
Pهاي/ويژگيP33F

3
P در صراحت با و دقت به خدمات بايد ايمحصوالت، فرآيندها  به مربوط 

 .شود داده ارجاع آن به يا نييتع ايرانملي  استاندارد

 شود. نييتع كمي هايها/ويژگي همشخص براي شده  الزام حدي ديرمقا -ب

ا يـ و/ داده ارجاع مربوط آزمون روش به ديها، باويژگي ها/همشخص در مورد هر يك از الزامات مربوط به -پ
 ).شود مراجعه 5-3-6 زيربند شود (به نوشته يا جداگانه بند در آزمون روش

P34Fها الزامات، بيانيه

4
P ها نامههيو توص P35F

5
Pبايد به روشني قابل تمايز باشند. 

 قوانين به مربوط الزامات و) هاهزينه پوشش ها،نيتضم ،يدعاو دربارة( قراردادي الزامات شامل دينبا بند، نيا
 .باشد

 دسـتورالعمل  الزم، اخطارهـاي  يـا /و هشـدارها  كه باشد الزم است ممكن محصول، ياستانداردها از يبرخ در
 .شود ارائه ،محصول همراه ايمني نكات و مصرف نصب،

                                                 
1- Indices 

 (به زبان فرانسه است)
2- Characteristics 
3- Specifications 
4- Statements 
5- Recommendations 
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 قسـمت  در بايـد  نيسـت،  محصـول  الزامات زمرة در كه آنجا از آن، مشابه و مصرف اي نصب به مربوط الزامات
 .شود درج مجزا ياستاندارد ا دري جداگانه

 اسـت  الزم باشـد،  نشده تعيين هاآن براي مقداري كه شود ارائه هاييها/ويژگيهمشخص استاندارد، در چنانچه
 بايـد  مقـادير  ايـن  گيرياندازه و بيان نحوة. شود بيان خريدار يا كنندهمصرف كننده،تأمين توسط مقادير اين

 .شود مشخص

 گيريبرداري/نمونه نمونه 6-3-4

الزامـي   ،استانداردهاي شامل روش آزمونضرورت است، اما در گيري، مشروط به/نمونهيبرداروجود جزء نمونه
هـا، شـرح   هاي محافظت نمونه گيري و همچنين روشبرداري/نمونههاي نمونه است. در اين بند شرايط و روش

گيري موردنظر، استاندارد مستقلي وجود داشـته  برداري/نمونهمورد روش نمونه شود. درصورتي كه در داده مي
بند در ابتداي بند توان به عنوان يك بند مستقل يا زيراين بند را مي ع داد.اارج توان به آن استانداردباشد، مي

 مراجعه شود). 5-3-6آزمون درج كرد (به زيربند  روش

 هاي آزمون روش 6-3-5

 اتكلي 6-3-5-1

ن مقـدار  يـي تع يآزمون، مشروط به ضرورت است. در اين بنـد تمـامي ضـوابط الزم بـرا     يها وجود جزء روش
  ج درج ينتـا  يريدپـذ ينـان از تجد يبررسي انطباق با الزامات اظهارشـده و حصـول اطم   ايها ويژگيها/ همشخص

P36Fهاي نوعيشود. در صورت اقتضا، انواع آزمون، شامل آزمونمي

1
Pهاي معمول، آزمونP37F

2
P، اينمونهن آزموP38F

3
P  و غيره

 شود.  مشخصبايد 

شـود.   مشـخص د ايـن ترتيـب   يباشد، باآن، چنانچه ترتيب مراحل انجام آزمون بر نتايج تأثير داشته  عالوه بر
 ترتيب، شامل موارد زير باشد:هاي آزمون ممكن است به روش

 اصول آزمون؛ -الف

 مراجعه شود)؛ 2-5-3-6ا واكنشگرها (به زيربند يمواد و/ -ب

P39Fها افزارهر/ابزاها/دستگاهل/تجهيزات/يوسا -پ

4
P  مراجعه شود)؛ 3-5-3-6(به زيربند 

P40Fها و اقالم مورد آزموننمونه يو نگهدار يسازه و آمادهيته  -ت

5
P؛ 

 روش اجراي آزمون؛  -ث

 ت؛ يعدم قطع يريگج، شامل روش محاسبه و درصورت امكان، دقت در روش آزمون و اندازهيان نتايب   -ج
                                                 

1- Type test 
2- Routine test 
3- Sample test 
4- Devices 
5- Test specimen 
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 گزارش آزمون.   -چ

وست يا بـه عنـوان قسـمتي    يا در پيا همراه با الزامات يمختلف، جداگانه  ين است در بندهاكآزمون مم روش
ايران، به يك روش آزمون ارجـاع   يملجداگانه از يك استاندارد چندقسمتي ارائه شود. اگر در چند استاندارد 

 اي تدوين شود. جداگانه يملآزمون به صورت استاندارد داده شده باشد، بهتر است اين روش

 يمحصول هسـتند و حتـ   يسازهم در استاندارد آزمون، سه جزء مرتبط به يها و روش يبردارالزامات، نمونه
د يـ ا به صورت استانداردهاي مستقلي درج شود، بايايران  يملاستاندارد  يكجداگانة  ياگر اين اجزا در بندها

 رد. ينظر قرار گ با هم مد

 هـاي  و روش آزمـون  عمـومي  هـاي  شامل روش آزمون، بايد اسـتانداردهاي روش  يهنگام نگارش استانداردها
 ه كـ  يصـورت  رد. دريـ گر مورد توجـه قرارگ يد يهاي مشابه در استانداردهاويژگيها/همشخصمون مربوط به آز

 يهـا  ن روشيگزيهاي مخرب، جاسان نسبت به آزمونيكنان يرمخرب بتواند با سطح اطميآزمون غ يها روش
 رمخرب انتخاب شود.يآزمون غيها د روشيآزمون مخرب شود، با

 گيري و تخمينگذاري، رديابي، اندازهشناختي مربوط به صحههاي آزمون با اصول اندازه روششود، توصيه مي
 آي -ايزو -ايران يملاستاندارد  5قطعيت و همچنين الزامات مربوط به تجهيزات آزمون كه در بند  ميزان عدم

 توان بـه اين ارتباط ميمدارك ديگري كه در از تشريح شده، انطباق داشته باشد.  ]4[ 17025اي سي شمارة 
 . درخصوص عدم قطعيت است Guide 99 ISO/IEC [9] و ISO/IEC Guide 98-3 [11]برد، راهنماهاي  كار

توان به مجموعه استاندارد هاي آزمون مشابه در مورد محصوالت مي هاي تجزيه شيميايي و روش درمورد روش
ISO 80000 .مراجعه شود 

عمـومي و   يآور باشـد، الزم اسـت هشـدارها   انيـ ز يا فرآينـدها يل و/يها، وسا فرآوردهآزمون شامل اگر روش 
 (بـه زيربنـد   شـود  مشـخص » نكـات ايمنـي  «يـا  و/ »هشـدار «خاص و نكات ايمني تحـت عنـوان    يهشدارها

 مراجعه كرد. ISO/IEC Guide 51  [10]توان به راهنماياين مورد مي مراجعه شود). در 6-3-7-4

 اًد به معني اجبار به انجام نوع خاصي از آزمون باشد. در استاندارد صرفيآزمون در استاندارد نباهاي ارائه روش
بايد روش ارزيابي كه درصورت الزامي بودن يا مورد ارجاع قرارگـرفتن (بـراي مثـال در همـان اسـتاندارد، در      

 ر است انجام شود، شرح داده شود.مقرضوابط قانوني يا در قراردادها) 

طور خاص تعيين شده باشد، ا خدمت بهيانطباق محصول، فرآيند  يابيارز يبرا ير استاندارد، روشي آماراگر د
P41Fهرگونه اظهار انطباق فقط مربوط به انطباق بهر

1
P  ت آن است.كليدر 

آزمـون قـرار گيـرد، هرگونـه      شده باشد كه هر يك از اقالم بايد طبق استاندارد مـورد  معيناگر در استاندارد 
انطباق محصول با استاندارد به معناي اين است كه هريك از اقالم، تك به تك  مورد آزمون قرارگرفته و  اظهار

 الزامات مربوط را برآورده كرده است.

                                                 
1- Lot 
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هاي عمومي (كه بسيار مورد پذيرش در كاربرد عمـومي  شود كه با روش آزمونهايي استفاده اگر روش آزمون
 ين روش در استاندارد درج شود.هستند) متفاوت باشند، بهتر است ا

   ا واكنشگرها يمواد و/ 6-3-5-2

ا واكنشـگرهاي  يـ رورت اسـت و در آن، فهرسـت مـواد و/   ا واكنشـگرها، مشـروط بـه ضـ    يـ مـواد و/  وجود جزء
 شود.يمورداستفاده در استاندارد، ارائه م

  ا چند مـاده ي يكجزئيات  ةهمراه با فهرست ارائه كنند ياريمحتواي اين بند معموالً شامل متن مقدماتي اخت
 ا واكنشگر است.يو/

 ،ها ارجاع متقابل داده نشده اسـت تعيين ضوابط عمومي كه در مورد آن ين بند بايد فقط برايمتن مقدماتي ا
 د آن مـورد در مـتن مقـدماتي   يـ باشـد، نبا  يمـورد ضـرور   مورد استفاده قرارگيرد. اگر ارجاع متقابل بـه هـر  

 در فهرست درج شود.  پررنگاز موارد با قلم  يكيعنوان  د بهينجانده شود و باا واكنشگرها گيبند مواد و/

ح تشـري  4-2-5عنوان يك پاراگراف آويزان به صـورتي كـه در زيربنـد    كننده ضوابط عمومي بهمتن مقدماتي تشريح -يادآوري
 شود.شده، تلقي نمي

اي از مجموعـه  ،ا واكنشـگرها يات مواد و/يجزئوان ندارد، فهرست به عن يازيمطالب مندرج در متن مقدماتي ن
ا يـ مـورد مـواد و/   نـدها و زيربنـدها، در  ب يگذاررات مربوط به شمارهمقربرخالف  .شودبندها محسوب نميريز

بـا   يا واكنشگرها نيست. حتـ ياقل دو مورد از هر يك از مواد و/وجود حد گذاري مشروط بهواكنشگرها شماره
 ر باشد.يپذانكام د انجام شود تا ارجاع به آنيبا يگذارمورد، شماره يكوجود 

مورد آن،  شرط ضرورت در ا واكنشگرها همراه با توضيح، بهيا واكنشگرها ، بايد نام مواد و/يدر فهرست مواد و/
 در يك سطر و توضيح تكميلي در سطر مجزا همانند مثال زير درج شود.

 مثال:

 واكنشگرها   3

 د.ينكا آب با خلوص مشابه آب مقطر استفاده يو آب مقطر  مشخصاي خلوص تجزيه با يفقط از واكنشگرها

 ننده است.ككع پايچند قطره ما يا آبي كه حاويبراي مثال، متانول  ننده،كزيمحيط تم 3-1

 ليوسا 6-3-5-3

 هـاي مـورد  ابزار/افزارههـا/ دستگاهل/تجهيزات/يضرورت است و در آن، فهرست وساوجود اين جزء، مشروط به 
 بـا ن بنـد  يـ الب او ارائة مط يگذار رات مربوط به ساختار، شمارهمقرشود. ياستفاده در استاندارد، شرح داده م

، مشخصه يك سازنده كد تجهيزاتي يان نباكام حد ن بند تاييكسان است. در ا» ا واكنشگرهايمواد و/«زيربند 
 يهـا يژگـ ين زيربند، بايد وينباشد، در ادسترس  ن وسايلي به سهولت دريكند، تعيين شود. اگر چند مييتول



 1393(تجديدنظر چهارم):  5ايران شمارة  ملياستاندارد 

   

39 
 

هـاي  ة طـرف يلكمقايسه، توسط  هاي قابل شرح داد كه انجام آزمون ياگونهزات موردنظر را بهيمربوط به تجه
 ر باشد.يپذانكنفع اميذ

 هاي آزمون جايگزين روش 6-3-5-4

هـا  از آن يكيآزمون وجود داشته باشد، اصوالً بايد فقط  روش يكش از يويژگي، به/مشخص يك يچنانچه برا
از  يريجلوگ يشود، براروش آزمون ارائه  يكش از يقرار است ب يليدر استاندارد شرح داده شود. اگر به هر دل

 ن كرد.ييتوان روش مرجع را تع نظر ميبروز هرگونه ابهام و اختالف

 انتخاب روش آزمون بر اساس درستي 6-3-5-5

P42Fدرستي   6-3-5-5-1

1
P ويژگي مورد ه/مشخصباشد كه امكان تعيين  ياگونهد بهيروش آزمون انتخاب شده با
 و بدون ابهام وجود داشته باشد. يارزيابي، درحدود روادار

 ان شود.يد محدودة درستي آن بيهر روش آزمون با ضرورت داشته باشد، در ينظر فن از اگر   6-3-5-5-2

 انحرافات غيرضروريكاري و  اجتناب از دوباره 6-3-5-6

بايد درنظر گرفتـه   آزمون هاي است كه در روش يسازاستاندارد يلكاز اصول  يكي، ياركگيري از دوبارهپيش
ا بـدون  يـ تفـاوت   كيا محصوالت مشابه بـا انـد  يمحصول  يكش از يب يآزمون براروش  يكرا اغلب، يشود. ز

شود كـه روش   مشخصد ياستاندارد كردن يك روش آزمون باش از يرو پ اين اربرد دارد. ازكگونه تفاوت چيه
اربرد كـ ا چنـد نـوع محصـول    يدو  يآزمون برا روش يكاستفاده ديگري از قبل وجود ندارد. اگر   آزمون قابل

داشته باشد يا احتمال كاربرد آن وجود داشته باشد، بايد استاندارد مستقلي براي آن روش آزمون تدوين شود 
مربوط به محصول موردنظر (ضمن بيان هرگونه تغيير ضروري) بايد بـه آن ارجـاع داده شـود.     و در استاندارد

 .كند يم كمك يرضروريگيري از بروز انحرافات غن عمل به پيشيا

43Fبندي طبقه 6-3-6

44Fبندي ، درجه2

45Fگذاري ، شناسه3

46Fو كدگذاري 4

5 

شـود.   ارائـه  دهنـده آگـاهي به ضرورت است و ممكن است بـه صـورت يـك پيوسـت      مشروطوجود اين جزء 
P47Fبندي /ردهبنديطبقهرا براي  توان يك روشدرصورت لزوم مي

6
P بنـدي  رتبـه /بنـدي ، درجـهP48F

7
P ، و  گـذاري هشناسـ   

منظـور تسـهيل در كـاربرد بـا     است بـه  حصوالت، فرآيندها يا خدمات تعريف كرد. اين بند ممكنمذاري گكد
 .ادغام شود 3-3-6زيربند 

                                                 
1- Accuracy 
2- Classification 
3- Grading 
4- Designation 
5- Coding 
6- Categorization  
7- Rating 
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49Fگذاري نشانه 6-3-7

50Fگذاري ، برچسب1

51Fبندي و بسته  2

3 

 اتكلي 6-3-7-1

ويـژه در  بندي وجوه مكمل هسـتند و هرجـا كـه مربـوط باشـد بايـد بـه        گذاري و بستهري، برچسبگذانشانه
گـذاري،  گـذاري و برچسـب  كاالهاي مصرفي ارائه شوند. منظور از نشـانه  استانداردهاي مربوط به محصوالت و

     بنـدي ثانويـه بـراي آگـاهي     يـه و يـا بسـته   اولبنـدي  چسـب بسـته  درج اطالعات مربوط بر روي محصول، بـر 
 كننده، رديابي محصول يا مالحظات ويژه هنگام حمل و نقل و نگهداري است.مصرف

 گذاري نيز بايد تعيين يا توصيه شود.درصورت ضرورت، نحوه و مواد الزم براي نشانه

 ارائه شده است. ISO/IEC Guide 51هاي ايمني در راهنماي ضوابط مربوط به استانداردها و جنبه

همراه با ارجاع به استانداردهاي محصول  گذارياين زيربند مربوط به عالئم انطباق محصول نيست. براي نشانه
 آي اي ســي شــمارة -ايــزو -ايــران يملــ هايو  اســتاندارد ISO/IEC Guide 23 [7]مربــوط، در راهنمــاي 

 نيز توضيح داده شده است. ]5[ 17050-2سي شمارة  اي آي-ايزو -و ايران ]4[ 1-17050

 بندي محصول و بسته گذاري، برچسبگذاري الزامات نشانه 6-3-7-2

ها و روش آزمـون محصـول   ها و/يا ويژگي گذاري بايد در استاندارد ويژگيبندي و نشانهالزامات مربوط به بسته
  بندي مربوط به آن ارجاع داده شود.مربوط، ارائه يا به استاندارد بسته

 مربوط به مستندات همراه با محصولالزامات  6-3-7-3

 ،نقـل  و حمـل ي راهنمـا اي از مستندات مانند گزارش آزمـون،  در استانداردها ممكن است الزام شود كه گونه
نيـاز محصـوالت همـراه بـا محصـول در داخـل        استفاده و نگهداري و ساير اطالعات مورد ،نصب دستورالعمل

  بندي قرار گيرد.بسته

 به مالحظات ويژه هنگام حمل و نقل و نگهداري محصولنكات مهم مربوط  6-3-7-4

ــژه هنگــام  در برخــي از اســتانداردها ممكــن اســت الزم باشــد نكــات مهمــي در ارتبــاط   ــا مالحظــات وي  ب
بندي ثانويـه آن بـراي   بندي اوليه و يا بستهچسب بستهنقل و نگهداري محصول، بر روي محصول، برو حمل 

 كننده درج شود.آگاهي مصرف

                                                 
1- Marking 
2- Labelling 
3- Packaging 
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   لزامات مربوط به نكات ايمني/بهداشتي  ا 6-3-7-5

ايران، رعايت نكات ايمني و/يا بهداشتي ضروري باشد، اين نكات بايد  يملكارگيري استاندارد چنانچه هنگام به
P52Fبا عناويني همچون هشدار

1
Pاحتياط ،P53F

2
P،P PخطرP54F

3
Pتوجه ،P55F

4  
P،زيـر درج هاي صورت به در متن استاندارد برحسب نياز 

 شود. مشخص پررنگعبارات هشداردهنده بايد با قلم . شود

 كاربرد.  دامنةدر ابتداي استاندارد قبل از بند هدف و  كليكار بردن يك عبارت هشداردهندة  به -الف

 :  1مثال 

نشده است. درصورت مواجهـه بـا چنـين مـواردي،      اين استاندارد تمام موارد ايمني و بهداشتي درج در -هشدار
 عهدة كاربر اين استاندارد است. مسئوليت برقراري شرايط بهداشت و ايمني مناسب و اجراي آن بر

 :   2مثال 

  هاي نوشته شده در اين استاندارد ممكن است موجب بروز صدماتي شود.انجام برخي از آزمون –احتياط

 هاي هشداردهندة خاص و مناسب درون استاندارد و پيش از متن مربوطعبارتعبارت يا  كار بردنبه -ب

 :3مثال 

 اسيد استيك به شدت سمي است، هنگام استفاده از آن دقت شود. -خطر

 و خاص) وجود داشته باشد. كليدو نوع عبارت هشداردهنده ( ممكن است در استانداردي هر -يادآوري

 هاي الزامي پيوست 6-3-8

ت ضوابط تعيين شده در آن، عالوه بـر  يد كه رعايآيشمار م جزء جدا نشدني يك استاندارد بهوست الزامي يپ
ضـوابط   يبـرا  يلـ يمكوسـت الزامـي، مـوارد ت   ياست. پ يضوابطي كه در متن اصلي استاندارد ارائه شده، الزام

 بـودن پيوسـت (در تقابـل بـا پيوسـت      الزامـي وضـعيت   دهـد. يموجود در متن اصـلي اسـتاندارد را ارائـه مـ    
» الزامـي «مراجعه شود)) بايد با ارجاع به آن در متن استاندارد و درج عبارت  1-4-6دهنده (به زيربند آگاهي

 وضوح مشخص شود.هم در فهرست مندرجات و هم زير عنوان پيوست به 

ه در مـتن اسـتاندارد درج   كـ  يبـ يد به همان ترتيها با وستيضرورت است. پ وست الزامي، مشروط بهيوجود پ
 شوند.  مشخص ي فارسيب حروف الفبايترت استاندارد و به يشده است، پس از متن اصل

وسـت و  يوسـت، نـوع پ  يد نوع آن (الزامي) در داخل دوكمان ( ) درج شود. عنـوان پ يوست، باير عنوان پيدر ز
ش از شمارة يباال و وسط صفحه نوشته شود. پجداگانه در  يهاسطر هم و در عنوان متن بايد به ترتيب در زير

وسـت  يه آن پمشخصـ  يد حروف الفبـا يوست بايدر پ ياضير يهاها و فرموللكها، شها، جدولربنديزبندها، 

                                                 
1- Warning 
2- Caution, precaution 
3- Danger 
4- Attention, Notice 
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د بـا  يـ وسـت با يوست وجود داشته باشـد، آن پ يپ يكه فقط ك يصورت خط فاصله جدا شود. در يكدرج و با 
 شود. مشخصحرف الف 

 مثال:

 الف وستيپ

 (الزامي)

 اهايك و هانماد

 .............................................         1-الف

 .............................................     1-1-الف

 تكميلي دهندة اجزاي آگاهي 6-4

 دهنده هاي آگاهي پيوست 6-4-1

را  يلـ يمكات تدهنده، اطالعـ وست آگاهييضرورت است. پدهنده، مشروط بهوست آگاهييپ وجود   6-4-1-1
د شامل الزامات باشد، يدهنده نباوست آگاهييكند. پاربرد بهتر استاندارد فراهم ميكا يو/ ككمك به در يبرا

وست (در تقابل با يدهنده بودن پت آگاهييشده است. وضع مشخص 2-1-4-6مگر در مواردي كه در زيربند 
 د بـا ارجـاع بـه آن در مـتن اسـتاندارد و درج عبـارت       يـ با )شـود) مراجعـه   8-3-6وست الزامي (به زيربند يپ
 شود. مشخصوضوح  به هم در فهرست مندرجات و هم زير عنوان پيوست» دهنده آگاهي«

ا الزامـات  يـ روش آزمـون   يـك مثال شـامل   يتواند برايدهنده موست آگاهييموارد، پ يادر پاره   6-4-1-2
 آن الزامات نيست.شدن  استاندارد، نيازي به برآورده مطابقت با يبرا ياختياري باشد، ول

 نامهكتاب 6-4-2

نامه فهرسـت منـابع   گيرد. در كتابميپس از آخرين پيوست قرار وجود اين جزء، مشروط به ضرورت است و 
استفاده قـرار گيـرد. در    تواند موردمورد موضوع استاندارد مي شود كه براي آگاهي بيشتر درمختلفي ارائه مي

شود. شيوه نامه، شمارة رديف، درون نشانه قالب [   ] درج ميرديف از منابع فهرست شده در كتاب ابتداي هر
 است. 3-2-5-1-6نامه همانند زيربند درج منابع در كتاب

نامـه  ها در كتابدسترس بودن آن شرط معتبر و قابلتوان بهمنابع موجود در شبكه جهاني اينترنت را نيز مي
گونه منابع در شبكه جهاني اينترنت بايد نشاني كامل و بدون ابهام اينترنتـي  مود. براي دسترسي به ايندرج ن

 نامه درج شود.ها در كتابآن

 مثال:

[1] ISO 7000/IEC 60417 [online database], Graphical symbols for use on equipment 
[viewed 2010-06-14] Available from <http://www.graphical-symbols.info/equipment> 
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كه از جمله منابع و مراجع شـرح  شرط آنبه بايدهاي آن را منابع و مراجع مذكور در متن استاندارد و پيوست
 2-2-6و زيربنـد  » منـابع و مآخـذ مـورد اسـتفاده در تـدوين اسـتاندارد      « 3-2-5-1-6داده شده در زيربند 

 نامه درج كرد.، در كتابنباشند» مراجع الزامي«

 بندي كرد.ها تحت عناوين موضوعي گروهتوان برحسب موضوع آننامه را ميمنابع فهرست شده در كتاب

 نامه بايد در فهرست مندرجات پس از آخرين پيوست درج شود.كتاب

 هانمايه 6-4-3

 نامه) (پس از كتاب استانداردوجود اين جزء در استاندارد، مشروط به ضرورت است و به عنوان آخرين جزء در 
 شود. درج مي

 مراجعه شود. 8-2-5به زيربند  -يادآوري

 دهندهساير اجزاي آگاهي 6-5

 هاي ارائه شده در متن يك استانداردها و مثاليادآوري 6-5-1

 اي كدر به كمك منظوربه يليمكت اطالعاتتأمين  يبرا فقطبايد  ،استاندارد يك متن در هامثال وها يادآوري
 هرگونه اي »بايد«(مانند استفاده از واژه  الزاماتشامل  دينبا و استفاده قرارگيرد مورد استاندارد بهتر اربردك

 در مثال و يادآوري است بهتر مراجعه شود.ث كارگيري استاندارد) باشد، به پيوست  براي به يضرور اطالعات
 .شود درج مربوطپاراگراف  از پس اي بندريز ،بند يانتها

 متنسطر  نياول يابتدا در »-يآورياد« عنوان ديبا باشد، داشته يادآوري يك فقط ربنديز اي بند هر چنانچه
 با شماره درج با ديبا باشد، يكي از شيب بندريز اي بند هر در هايادآوري تعداد چنانچه. رديگ قرار يادآوري

 . شود آن، درج و مانند -3يادآوري  ،-2 يريادآو ،-1 يادآوري صورتبه وشروع از عدد يك 

 به مربوط متن خط نياول يابتدا در »:مثال«عبارت  ديبا باشد، مثال يك يدارافقط  بندريز اي بند هر چنانچه
و با شـروع از   شماره ركذ با ديبا باشد، ييك از شيب بندريز اي بند هر در هامثال تعداد چنانچه. رديقرارگ مثال

 .شوددرج ، مانند آن و :3 مثال ،:2 مثال ،:1 مثال صورت هبو عدد يك 

 .شود انجام مستقل صورتبه ديبا و زيربند بند هر در مثال و يادآوري يگذارشماره

 ).شود مراجعه 6-6-6-6 و 9-5-6-6ي هابندزير به( كنديمي رويپي گريد قواعد از جدول و شكلي ادآوري

 هاي ارائه شده در متن پانوشت 6-5-2

ــا يلــيمكاطالعــات ت يهــاي مــتن حــاوپانوشــت  متــر اســتفاده شــود. كان بايــد از آن كــام حــد اســت و ت
 كاربرد استاندارد باشد. يو مهم برا يا هرگونه اطالعات ضروريالزامات و/ يد حاويها نباپانوشت
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 7-6-6-6و  10-5-6-6 ي(به زيربندها نندكيم يرويپ يگريها از قواعد دها و جدوللكهاي شپانوشت
 مراجعه شود).

 شـود و يمـ  مشـخص طور معمول با عدد  رد. پانوشت بهين صفحة مربوط قرارگييد در پايهاي متن باپانوشت
شـوند.   درج  و مانند آن -3، -2، -1به صورت  يطور متوالاست و اعداد به يكصفحه از عدد  شروع آن در هر

صورت باال  اي يكسان با پانوشت بههه به پانوشت ارجاع داده شده است، بايد شمارك ياا جملهيلمه ك يدر باال
Pنويس 

1 ،2 ،3
P  .در سمت چـپ   به صورت باال نويس شمارة پانوشت ،ه كلمات فارسي و التينكليبراي درج شود

 شود. كلمه درج مي

د بـدون درج  يباتوضيح فارسي الزم داشته باشد،  يبه فارس يحاتين باشد و توضيه پانوشت به التك يدرصورت
 ن درج شود.يسطر بعد مقابل پانوشت التشماره، در يك 

 مثال:

 مراجعه شود. 2-3-6زيربند  2به پانوشت مورد 

گـر  يمناسـب د  يهـا توان از عالمـت يشود، ميپانوشت موجب اشتباه م يه استفاده از عدد براك يهايدر متن
 رد.ك) استفاده *مانند ستاره (

 يفارس يهان صفحه، پانوشتيد در پاييو التين وجود داشته باشد، با يهايي به فارسچنانچه در متن، پانوشت
 يهـا درج شود. شمارة پانوشـت  يطور متوالب و بهيترتالتين در سمت چپ به يهادر سمت راست و پانوشت

شـود. در مـورد   پانوشت التين بايد بـا حـرف بـزرگ نوشـته      اولكلمة  اولن است و حرف يالتين با اعداد الت
 شود. صورت بزرگ درج  لمه بايد بهكهر اولخاص، حرف  ياسام

 مثال:

1- Codex Alimentarius Commission 

 رات عموميمقراجزا و  6-6

 نكات نگارشي براي شرح ضوابط 6-6-1

 نكات دستوري 6-6-1-1

 صورت در و شود استفاده هاي التينعبارت و هاواژه از نبايد امكان، حد ايران، در يملدر استانداردهاي  -الف
 شود.  درج صفحه ين همانيپانوشت در پا صورت به هاعبارت شرح يا/و كلمات اين اصل است بهتر نياز

صـورت كوتـاه و امـري    بايد به هاعبارت و هاجمله آزمون، گيري ونمونهبرداري/ هاي نمونه روش بيان در -ب
 .شودنوشته 

 مثال:

 را بيرون آوريد.آن  h 24كن  بگذاريد، پس از مدت زمان كنمونه را در خش  
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 از انحـراف  و است ضروري استاندارد با محصول انطباق براي هاآن رعايت كه الزاماتي دادن نشان براي -پ
باشـد (بـه    داشـته  و تأكيـد  الـزام  حالـت  عبارت، تا شود استفاده »بايد« واژة از بايد نيست، مجاز هاآن

   مراجعه شود). ثپيوست 

 مثال:

 حرارتي قرار گيرند. اتيملزنجيرها بايد تحت ع

P56Fهاي وجهيكاربرد فعل

1
P  توضيح داده شده است.ثدر پيوست ، 

         يـا  » شـود توصـيه مـي  «ماننـد  ي يهـا اي دارد از عبـارت براي نشـان دادن مـواردي كـه جنبـة توصـيه      -ت
  مراجعه شود). ث(به پيوست شود ، استفاده مي»است بهتر«

 مثال:

 هاي فنري استفاده شود.هاي اتصال بدنه، از واشربيشتر، در پشت پيچشود براي  استحكام توصيه مي

و بـراي بيـان   » مجـاز اسـت  «مجاز باشـد، از عبـارت    ،براي مواردي كه انجام آن در محدودة استاندارد -ث
(به پيوسـت  شود ، استفاده مي»ممكن است«يا » توانمي«احتمال يا امكان مادي يا فيزيكي از عبارت 

   د).مراجعه شو ث

 مثال:

 توان در توليد بيسكويت به كار برد.ز مييعالوه بر مواد اصلي ، مواد زير را ن

 از جمع مكسر استفاده نشود. بهتر است -ج

 . هاي فارسي صحيح نيست هاي جمع عربي در واژه كاربردن قواعد و عالمتبه   -چ

فرهنگسـتان زبـان و ادب    مصـوب خـط و فرهنـگ امالئـي     در نگارش امالئي واژگان زبان فارسي بايد دستور
عمل قرار گيرد.   فارسي مالك 

 هاي سجاوندينشانه 6-6-2

 اندازة يك حرف فاصله دارد.چسبد و از كلمه بعدي به هاي (. ، ؛ :) به كلمه قبلي مينشانه -الف

 استفاده شود.(«  ») ) بايد از گيومه فارسي " "جاي گيومه التين (به -ب

 با كلمـه خـارج از خـود فاصـله دارد و بـه كلمـه داخـل        ]  [و قالب (كروشه)  « »كمان ( ) و گيومه  دو -پ
 چسبد.مي

                                                 
1- Modal 
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 هاي تجاريو نشان هانام 6-6-3

 هاي تجاري، بايد توصيف و شناسه معـرف محصـول ارائـه شـود. بهتـر اسـت      ها و نشانجاي استفاده از نامبه
صـورت عـام هـم مـورد      محصول خاص استفاده نشود، حتي اگر بهبه يك  هاي تجاري مربوطها و نشاناز نام

 استفاده باشد. 

 مثال:

 PTFE(57F1» (پلي تترا فلوئور اتيلن«بنويسيد » تفلون«جاي به

 نگارش اسامي علمي 6-6-4

 شود. درج موربو غيره بايد با قلم   شناسيجانورشناسي، ميكروب شناسي،اسامي علمي موجودات در گياه

 :1مثال 

  استافيلوكوكوس، اورئوس

 : 2مثال 

 Citrus aurantifolia 

 ها شكل 6-6-5

58Fكاربرد 6-6-5-1

2  

استفاده شود. در متن   هرگاه شكل، كاراترين طريق براي ارائه و درك آسان اطالعات باشد، بهتر است از شكل
 ها ارجاع داده شود.لكبه ش اًاستاندارد بايد صريح

 لكش 59F3يبند صورت 6-6-5-2

م خطـي  يصورت ترسـ  ان تبديل عكس بهكه امك  يخطوط ترسيم شود. فقط درمواردد با استفاده از يبا  لكش
 رد.كاستفاده   سكتوان از ع يوجود ندارد، م

 ماره و عنوان شكل ش 6-6-5-3

ن يـ شـود. ا  يگـذار  شـود، شـماره   كه از عدد يك آغاز مي يو با اعداد فارس مشخص» لكش«د با واژة يبا  لكش
ل وجود داشـته  كش يكه فقط ك  يموارد ها باشد. در بندها و جدول يگذار شمارهد مستقل از يبا يگذار شماره

ــد، با  ــباش ــهي ــورت   د ب ــ«ص ــخص » 1ل كش ــرا  مش ــود. ب ــماره يش ــذار ش ــ يگ ــا لكش ــتيپ يه ــه   وس  ب
 مراجعه شود. 11-5-6-6به زيربند  يفرع يها لكش يگذار شماره يمراجعه شود. برا 6-2-5 زيربند

                                                 
1- Poly Tetra Fleour Etylen 
2- Usage 
3- Form 
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60Fجانمايي 6-6-5-4

 شكلماره و عنوان ش 1

ل قـرار گيـرد. شـماره و    كهمانند مثال بعد در زير شـ  ،نيچو وسط يصورت افق د بهيل باكو عنوان ش  شماره
 شود.ها از پيرابند استفاده نميهم جدا شود. براي شكل فاصله از  خط يكد با يل باكعنوان ش

 مثال:

 

 شكل مورد نظر

 
 

 شرح دستگاه -1ل كش

61Fگذاري، سبك حروفيحرف ينش نمادهايگز 6-6-5-5

 يگذارو برچسب 2

 يا خطـ يـ  يا هيـ زاو يها تيمكموارد عمومي مربوط به  يمعرف يها برا لكمورد استفاده در ش يحرف ينمادها
نمـاد   يـك گونـاگون   ياربردهـا كان يـ ز ميتما ياز برايصورت ن باشد و درISO 80000-3  د طبق استاندارديبا

P62Fنويس د از پائينين بايمع

3
P .استفاده شود 

ل هستند، بايـد از حـروف الفبـاي    كش يك يرو بر يگوناگون يها ه نمايانگر طولكاز نمادها  يا مجموعه يبرا
اسـتفاده  و ماننـد آن   a ،b، cا يو مانند آن  A ،B، Cو مانند آن استفاده شود. براي مثال از  lR1R ،lR2R  ،lR3Rالتين 
 نشود.

انجـام شـود. در    8100-2ايـران شـمارة    يملـ د طبق اسـتاندارد  يدر مستندات فني محصول با يگذار حروف
 استفاده شود: موربد از قلم ير بايز يها حالت

 ها؛ تيمكمربوط به  ينمادها -الف

 ها هستند؛ تيمكبه  مربوط يه نمايانگر نمادهاكها نويسپائين -ب

 .نمايانگر اعداد ينمادها -پ

 استفاده شود. موربريد از قلم غيگر بايموارد د  يگذار حروف يبرا

ها آن يها استفاده كرد و معنا اعداد نشانگر آنيتوان از حروف جاي شرح متني، مي مورد نقشه قطعات، به در
گذاري محورها نبايد با حرف يا ها، برچسبل شرح داد. در ترسيمكا پانوشت شيرا برحسب موضوع در راهنما 

   هـا زيـاد باشـد، بايـد     طوط و غيره، حتي اگر تعـداد آن ها، خعدد معرف قطعه جايگزين شود. درمورد منحني
 گذاري، از اعداد و حروف معرف قطعات استفاده شود. جاي برچسببه

                                                 
1- layout 
2- Lettering 
3- Subscript 
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 يد عبـارت مناسـب  يل باكش يسان باشد، در گوشة سمت راست بااليكت يمك يكمربوط به  ياهايكاگر تمام 
 متر). يليابعاد برحسب م  مثال: يدرج شود (برا

توان با توجه به استاندارد منبع با حروف الفبـاي التـين نيـز    يكاهايي كه در شكل وجود دارند را مينمادها و 
 :زيرمانند مثال  ؛درج كرد

 مثال:

 متر يليابعاد برحسب م

 
1l

 

2l
 

50 5R/R10 
70 15 
90 19 

 :1راهنما
 كلة مرغيم 1
  ورِ پرچكسرِ 2
 دهد. يرا نشان م   Aسرِ پرچ نوع يكل كن شيا -يادآوري
P

a
P شود.  ياركد فرزيست باكة شيناح 

P

b
P شود يم يارك روم آبكطور معمول با  به كسرِ مرغ. 

1- Key 

 وركپرچِ  - 1ل كش

63Fهاي رسم 6-6-5-6

64Fفني مهندسي مكانيك 1

65Fو نمادهاي نگاشتاري 2

3 

 نگاشــتاري يه شــود. نمادهــايــمربــوط ته يد طبــق اســتانداردهايــبا يــكانكم يفنــي مهندســ يهــا  رســم
 .مطابقت داشته باشد IEC 60417د با استاندارد يزات بايروي تجه استفاده بر مورد

                                                 
1- Drawings  
2- Mechanical engineering 
3- Graphical symbols 
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66Fنمودارها 6-6-5-7

1 

د طبـق اسـتاندارد   يآزمون، با يمثال در مورد مدارها يها، برا نمودارها، از جمله نمودار مدارها و نمودار اتصال
IEC 61082-1 وارطرح ينگاشتاري در نمودارها يه شوند. نمادهايتهP67F

2
P ي د طبق اسـتانداردها يباIEC 60417 

 8100-2ايران شمارة  يملد طبق استاندارد يگنال بايس يها معرف و شناسه يها باشد. شناسه ISO 14617 و
 باشد.

 مثال:

 
 راهنما:

 ها: هياتصاالت و تغذ                     مدار: ياجزا
C1  ،خازنμF 5/0 C =   L, N  (نول) يه با اتصال خنثيولتاژ تغذ 
C2 ،خازن nF 5/0C =      L+, L-ة يولتاژ تغذd.c. مدار آزمون يبرا 
K1 رله 
Q1 RCCBP

1 
Pيها ناليمورد آزمون (با ترم L  ،N  وPE2( 

R1  ،القاگر  μH5/0  L = 
R2  ،مقاومت Ω5R/R2  R = 
R3  ،مقاومت Ω25 R =  
S1 ينترل دستكد يلك 
Z1 فيلتر  

P

a
P اتصال زمين حفاظتي ( يبرانال) يپايانه (ترم يك يه اگر شيء مورد آزمون داراك ياتصالPE( جاد شود.يد ايباشد، با 

1- Residual Current Circuit Breaker 
2- Protective earth 

 ان ناخواستهيتأييد مقاومت در برابر قطع جر يمدار آزمون برا - 2ل كش

                                                 
1- Diagrams 
2- Schematic  

S1
K1

L

L+

L–

C1

R1

R2 R3

C2 Q1

Z1

L N

N

PE
aNL
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 دارهاي ادامه لكش 6-6-5-8

و عنوان شـكل و در پـي آن واژه   هاي بعدي شماره باشد، در صفحه  ل در چند صفحه ادامه داشته كش يكاگر 
كه شكل در چند صفحه ادامه يابد،  صورتي دار، درهاي ادامه شود. در شكل داخل دوكمان ( ) درج مي» ادامه«

 راهنما بايد در صفحه آخر درج شود.

 :مثال

 )ادامه(عنوان شكل  –1لكش

 لكش هاييادآوري 6-6-5-9

ل و كشـ  يهـا  ش از پانوشـت يد پيل باكش  يادآوريمتن باشد.  يها يادآوريد مستقل از يبا  لكش يها يادآوري
د بـا عبـارت   يـ باشـد، مـتن آن با   داشـته   يادآوريـ  يـك ل فقـط  كرد. اگر شـ يل مربوط قرارگكشماره ش يباال
 ها بايـد بـه  گذاري يادآوريباشد، شماره وجود داشته  يادآوريل چند كش يكآغاز شود. هرگاه در » يادآوري«

 يد از تـوال يـ ل باكهرشـ  يو ماننـد آن و بـرا   -3يادآوريـ و  -2يادآوري، -1يادآوريد: شو مشخصصورت اين
  استفاده شود. يا جداگانه يگذار شماره

 ياستفاده از اسـتاندارد ضـرور   يه براكا هرگونه اطالعات باشد يرندة الزامات يد دربرگينبا  لكش يها يادآوري
صورت يك پـاراگراف    ا بهيل كد در متن، در پانوشت شيل باكش يك ياست. هرگونه الزامات مربوط به محتوا

 ارائه شود.  ل و عنوان آن كن شيب

  شكل يهاپانوشت 6-6-5-10

ل مربـوط   كد درست باالي عنوان شـ يها با ن پانوشتيمتن باشد. محل ا  د مستقل از پانوشتيبا  لكش  پانوشت
 باشد.

و مثـال   5-5-6-6اع داده شود، به زيربنـد  ارج شكل ها با درج همان حرف باالنويس در شكل بايد به پانوشت
 مراجعه شود. 7-5-6-6زيربند 

نتيجه هنگام نگارش متن پانوشت، براي تمايز قائل شـدن   باشد. در ين است شامل الزاماتكمم  لكش  پانوشت
 اهميت دارد. مراجعه شود)  ث(به پيوست هاي مناسب  بين انواع مختلف ضوابط، شيوة استفاده از عبارت

 يفرع يها لكش 6-6-5-11

1-11-5-6-6 كاربرد  

 خودداري شود. يفرع يها لكار بردن شك ، در صورت امكان، از بهكليطور به

زيـرا   موضـوع ضـروري باشـد،    كدر يه براكاستفاده شود  يفقط درصورت يفرع يها لكشود، از شتوصيه مي
 موجب پيچيدگي جانمايي و ساماندهي استاندارد خواهد شد.
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صورت   د بهيدهنده نبادهنده يا شيء داراي چند جزء تشكيلجزء تشكيل كيگوناگون  يها ات و قسمتيجزئ
 9314-40و  9314-30هـاي  ايـران شـماره   يملـ د بـا اسـتانداردهاي   يش داده شود و باينما يفرع يها لكش

 باشد. داشته  مطابقت

2-11-5-6-6 و عنوان شكل فرعي جانمايي شماره  

شـود،   مشـخص  يفارسـ  يد با حروف الفبايبا يفرعل كسطح مجاز است. ش يكها فقط تا لكش يبند ميتقس
كـردن   مشـخص الـف، ب،  پ و ماننـد آن باشـد.     يفرعـ  يهـا  لكن است شامل شـ كمم 1 لكبراي مثال، ش

 ست.يمجاز ن 2-1، 1-1و  ، ...1.2، 1.1گر مانند يد يها صورت به يفرع يها لكش

ش يل نمـا كن شـ يـ دارد، در مثال بعد نشان داده شده اسـت. در ا  يفرع يهالكه شك يلكاجزا در ش ييجانما
رابنـد  ياجـزا از پ  يمنطقـ  يبند دادن گروه خاطر نشان ن مثال، فقط بهياست. در انشان داده نشده يحالت چاپ

 رابند استفاده شود.يد از پينبا  دهندة آن لكيا اجزاي تشي  لكرامون شياست، در پ  استفاده شده

 مثال :

        ها اي كميتيكمورد شرحي در 

 

 

 

 عنوان -شكل الف

 راهنما:
 هاي حاوي الزامات (درصورت لزوم)پاراگراف
 -يادآوري

P

a
P   شرح پانوشت شكل 

 

 

 

 عنوان -شكل ب

                                             

 

  

 عنوان –3ل كش

و پانوشت باشد و هرشكل فرعي در صفحة مجزايي درج  يادآوريشامل راهنما،  يفرع يها لكاز ش يكاگر هر
 يد از تواليبا يل فرعكش شماره گذاري اجزاي هر ياست) برا ن حالت در مثال نشان داده نشده يشده باشد، (ا

 استفاده شود. يمستقل يگذار شماره

 .  التين نيز استفاده كرد الفباي يحرف ياعداد و نمادها از توان يمها در شكل ـ يادآوري

 

 شكل مورد نظر

 

 شكل مورد نظر
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 ها جدول 6-6-6

 اربردك 6-6-6-1

اسـتفاده شـود. در مـتن     هرگاه جدول كاراترين طريق ارائه براي درك آسان اطالعات باشد، بهتر اسـت از آن  
 ها ارجاع داده شود.به جدول اًاستاندارد بايد صريح

 ست.يمجاز ن يفرع يها جدول به جدول يك يبند مين تقسيگر و همچنيجدول درون جدول د يكدرج 

هاي ديگر استفاده شده است مي تـوان جـدول را    پيچيده علمي تخصصي كه از منابع علمي به زبان يهابراي جدول -يادآوري
ستون مربوط بـه رديـف از سـمت راسـت     جدول آينه شده و به همان صورتي كه در منبع آمده است درج نمود. در ساير موارد، 

 گيرند.ها به ترتيب قرار ميشروع  و بقيه ستون

 ماره و عنوان جدول  ش 6-6-6-2

ن يـ شود. ا يگذار شود، شماره كه از عدد يك آغاز مي يو با اعداد فارس مشخص» جدول«د با واژة يها با جدول
جدول وجود داشـته   يكه فقط ك  يصورت ها باشد. در لكبندها و ش يگذار د مستقل از شمارهيبا يگذار شماره

 شود. مشخص» 1جدول «د به صورت يباشد، با 

 مراجعه شود.  6-2-5بند ها به زير وستيپ يها گذاري جدولشماره يبرا

 جانمايي شماره و عنوان جدول 6-6-6-3

جدول قـرار گيـرد.    ين همانند مثال زير در قسمت بااليچو وسط يد به صورت افقيو عنوان جدول با  شماره
 هم جدا شود. فاصله از  خط يكد با يشماره و عنوان جدول با

 مثال:
 يكيانكم اتيخصوص -1 جدول

    
    

68Fهاسرعنوان 6-6-6-4

1 

 شود. ر سرعنوان ستون نشان داده يد زيبا اًن، عموميستون مع يكمورد استفاده در  ياهايك

 :1مثال 

 يخط يچگال نوع
kg/m 

 يداخل قطر
mm 

 يخارج قطر
mm 

    

                                                 
1- Header 
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عبـارت مناسـب    يـك د يـ با ذكر شدهشيوة  يجا سان باشد، بهيكاها يكاين قاعده، اگر تمام  عنوان استثنا ازبه
جـدول درج   يمتر) در سطر بعد از عنوان جدول در گوشة سمت راسـت بـاال   يليابعاد برحسب م  مثال: ي(برا

 شود.

 :2مثال 

 متر يليابعاد برحسب م

 يخارج قطر يداخل قطر طول نوع
    

  .اصالح شود 4د مانند مثال يست و بايمجاز ن 3شده در مثال   داده  جدول نشان

 :3مثال 

 نوع
 بعد

A B C 

    
 اصالح شود.  4د مانند مثال يست و بايمجاز ن 3شده در مثال   داده  جدول نشان

 :4مثال 

نوع عدب 
A B C 

    

 دار هاي ادامه جدول 6-6-6-5

د در ياها بايكبه  عبارت مربوط همراه هر  باشد، سرعنوان جدول به  جدول در چند صفحه ادامه داشته يكاگر 
 شود.رار كت اولتمام صفحات پس از صفحة 

  جدول يها يادآوري 6-6-6-6

رابند جدول يد درون پيها با يادآورين يمتن باشد. ا يها يادآوريد مستقل از يبا  مربوط به جدول يها يادآوري
د بـا  يـ باشـد، مـتن آن با    داشته يادآوري يكرد. اگر جدول، فقط يجدول قرارگ يها ش از پانوشتيو پمربوط 
 مشخصر يصورت ز  د بهيباشد، با وجود داشته  يادآوريجدول چند  يكآغاز شود. اگر در » -يادآوري«عبارت 
 يا جداگانـه  يگـذار  ارهشـم  يد از تـوال يهر جدول با يبرا». -3يادآوري«و» -2يادآوري«، »-1يادآوري«شود: 

 استفاده شود.

 ياستفاده از استاندارد ضـرور  يه براكا هرگونه اطالعاتي باشد يرندة الزامات يد دربرگينبا  جدول يها يادآوري
صورت يك پاراگراف   ا بهيد در متن، در پانوشت جدول يجدول با يك ياست. هرگونه الزامات مربوط به محتوا

 ارائه شود. درون جدول 
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 مثال:

 متر ابعاد برحسب ميلي              
 يخارج قطر يداخل قطر طول نوع
 a

l1 
1d 

 

 2l 

cbd ,
2

 

 

 هاي حاوي الزامات (درصورت لزوم)پاراگراف
     ـ1 يادآوري
 ـ2 يورادآي
P

a
P    جدول پانوشت شرح 

P

b
P    جدول پانوشت شرح 

P

c
P    جدول پانوشت شرح 

 هاي جدولپانوشت 6-6-6-7

ن يرابند در قسمت پـاي يها بايد درون پمتن باشد. اين پانوشت  هايمستقل از پانوشتد يبا  هاي جدولپانوشت
 مراجعه شود).  6-6-6-6جدول قرارگيرد (به مثال زيربند 

ن يالفبـاي التـ   كوچـ كد با درج همـان حـروف الفبـاي فارسـي يـا حـروف       يها در جدول با ارجاع به پانوشت
  باالنويس، انجام شود.

باشد. درنتيجه هنگام نگـارش مـتن پانوشـت جـدول، اسـتفاده از       ياست شامل الزامات نكمم  پانوشت جدول
 ، براي بيان ضوابط خاص اهميت دارد. ثهاي مناسب طبق پيوست  عبارت

 ارجاعات 6-6-7

 ات كلي 6-6-7-1

همخـواني و همچنـين طـوالني شـدن مـتن      منظور جلوگيري از بروز خطا يـا نـا  ، بهكليبه عنوان يك قاعدة 
هاي مورد نظر متن آن مرجع ارجـاع داده شـود.   ي تكرار مطلبي از يك مرجع، بايد به قسمتجااستاندارد، به

 تــا 2-7-6-6دقــت و طبــق زيربنــدهاي د بــهيــامــا اگــر تكــرار مطلــب ضــرورت داشــته باشــد، منبــع آن با
 شود و به شمارة صفحه اكتفا نشود. مشخص 6-6-7-5

 ارجاع  به خود  استاندارد در متن همان استاندارد 6-6-7-2

 استفاده شود.» اين استاندارد«همان استاندارد، بايد از عبارت براي ارجاع به خود استاندارد در متن 
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 ارجاع به اجزاي متن استاندارد 6-6-7-3

هـاي  بند، زيربند و پيوست در خود استاندارد، براي مثال از عبـارت  اجزا مانند براي ارجاع به    6-6-7-3-1
 ر استفاده شود:يز

 به كل باشد. ءهاي چند جزئي، همواره بايد از جزنحوه نگارش ارجاع

 »اين استانداردطبق بند ................ «

 »مطابق با زيربند ............. «

 »در بند ................ شرح داده شده است.  هكگونه  همان«

 »جزئيات در بند ............................ شرح داده شده است.«

 »تعيين شده است. ...................... ندالزامات در زيرب«

 »مراجعه شود. وست .....................يبه پ«

 ».............. تعيين شده است. الزامات در بند ........ پيوست«

 » جدول ................... مراجعه شود. يادآوريبه «

 »................... مراجعه شود. ..... زيربند به مثال«

 »مراجعه شود. ................ ........... بند به فرمول«

در صورت نياز به ارجاع به يك مورد فهرست شده در يك اسـتاندارد ديگـر كـه فاقـد شـماره        6-6-7-3-2
 ترتيبي است، از شيوة نگارش طبق مثال زير بايد استفاده شود:

 مثال:

 ».شده است مشخص، ISO/IEC 15288: 1996استاندارد  3.1د زيربنهمانگونه كه در مورد دوم فهرست ارائه شده در «

 هاها و جدولارجاع به شكل 6-6-7-4

 هاي موجود ارجاع داده شود.ها و جدوليك از شكل در متن استاندارد بايد به هر

 ر استفاده شود:يهاي زبراي مثال از عبارت

 »نشان داده شده است. 6-در شكل الف«

 »مراجعه شود. 6به شكل «

 »نشان داده شده است. 2ل در جدو«

 »مراجعه شود. 2به جدول «
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 ارجاع به ساير استانداردها 6-6-7-5

1-5-7-6-6 اتكلي  

 تواند با تاريخ انتشار يا بدون تاريخ انتشار باشـد. تمـام مراجـع الزامـي داراي    ارجاع به استانداردهاي ديگر مي
 مراجعه شود). 2-2-6شود (به زيربند  مشخص» مراجع الزامي«تاريخ انتشار يا بدون تاريخ انتشار بايد در بند 

2-5-7-6-6 مراجع بدون تاريخ انتشار  

 هاي زير وجود داشته باشد:شود كه حالتارجاع به يك استاندارد بدون ذكر تاريخ انتشار فقط زماني انجام مي

 اگر امكان استفاده از تغييرات احتمالي استاندارد ارجاع داده شده در آينده وجود داشته باشد. -الف

 دهنده داشته باشد.ارجاعات صرفاً جنبه آگاهي -ب

هـا و تجديـدنظرهاي موجـود و بعـدي     ه اصالحيهكلينظر گرفت كه  گونه ارجاعات، اين نكته را بايد دردر اين
 نظر است. استاندارد ارجاع داده شده نيز مد

 مثال:

 .................»ايران شمارة  يمل........ از مجموعه استاندارد  قسمت« -

 ».مراجعه شود  ISO 8124-3استاندارد به« -

 »1562ايران شماره  يملطبق مجموعه استاندارد « -

3-5-7-6-6 مراجع داراي تاريخ انتشار  

ي از يك استاندارد با ذكر تاريخ انتشار ارجـاع  معينبه ويرايش  انتشار، مراجعي هستند كهمراجع داراي تاريخ 
 دهند.مي

 شود.هر قسمت از استانداردهاي چندقسمتي به عنوان يك استاندارد مستقل درنظر گرفته مي -يادآوري

هاي يك استاندارد ديگر بايد با ذكر تاريخ انتشار ها و جدولدر متن استاندارد، ارجاع به بندها، زيربندها، شكل
 باشد:

 ...................» : سال ........................ ايران شماره يملمطابق با/طبق بند ......... استاندارد «

 .»ISO XXXX: YYYY......... استاندارد  مطابق با/طبق جدول«

 ».................... مراجعه شود. ...................... : سال ايران شماره يملاستاندارد  ...... به شكل«

 »ه شود.، مراجع IEC XXXX: 1996، استاندارد Aبه پيوست«

 »1384: سال 7829-2ايران شماره  يملطبق استاندارد «

 »IEC 60317-2: 2012طبق استاندارد «
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» مطـابق بـا  «يـا  » طبـق «ايران، براي ارجاع، از عبارات يكسـان ماننـد:   يملشود، در نگارش استانداردهاي توصيه مي -يادآوري
 .استفاده شود

 نگارش اعداد و مقادير عددي 6-6-8

     د يـ لكنگـارش آن از   ي) باشـد و بـرا  R/Rز (يـ د مميـ ، عالمـت اعشـاري با  ياعداد اعشـاري فارسـ  در    6-6-8-1
 نويس استفاده شود.پائين

 :1مثال  

45/487 

 استفاده كرد.» ,«انگليسي  ويرگولدر اعداد اعشاري انگليسي، براي نمايش عالمت اعشار بايد از 

 :2مثال 

487,45 

 رد.يش از عالمت اعشاري، عدد صفر قرارگيد پي، بايكتر از كوچكاعداد اعشاري  يبرا   6-6-8-2

 :1مثال 

36/0   

 در متن با حروف درج شود. يرقم يكبهتر است اعداد 

 :2مثال 

 د.ينكتعداد سه نمونه را انتخاب 

د از روشي يايران با يملاز حروف استفاده شود، در تمام متن آن استاندارد  يرقم يكدرج اعداد  يه براك يصورت در –يادآوري
 سان پيروي شود.يك

با حروف درج شود و بـا   يگريها با عدد و داز آن يكيد يرد، بايهم قرار گ ناركه دو عدد مختلف ك يدر موارد
 ويرگول جدا شود.

 :  3مثال

 س شد.يتاس يدي، نوزده واحد تول1376در سال

 با حروف درج شود. يهاي متعارفسركبهتر است  يد اعداد اعشاري با عدد درج شود، وليدر متن استاندارد با

 :4مثال

 دوم، سه چهارم  يك،  5/0 
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P69Fها، ضرب عدديدر فرمول   6-6-8-3

1
P با عالمت نقطه (.) و ضرب برداريP70F

2
P ) نشـان داده  ×با عالمت ضرب (

 شود.مي

ضرب  مورد حاصل ) به جاي نقطه (.) استفاده شود. در×د از عالمت ضرب (يبراي ضرب كردن اعداد فارسي با
 شونده استفاده شود.  بردارها و موارد مشابه بايد از نقطه بين اجزاي ضرب

 مثال:       

 886×   242:  بنويسيد

 886.  242ننويسيد:  

 المللـي يكـاي مربوطـه از   هاي فيزيكي، پـس از اعـداد بايـد نمـاد بـين     براي بيان مقادير كميت   6-6-8-4
 انتخاب شود.IEC 60027 و ISO 80000 ياستانداردهامجموعه گوناگون  يها قسمت

 ها، يكاها، نمادها و عالئم كميت 6-6-9

 يالملل نياز سيستم ب د (هر جا كه امكان دارد)يها با تيمكبه مربوط يبراي نمادهاران يا يمل يدر استانداردها
 SI(P3اها (يك

Pيطبق مجموعه استانداردهاISO 80000  و IEC 60027 .يايكـ د بـا  يـ با يارهر مقداستفاده شود 
 شود.  مشخصمربوط 

 يد بدون فاصله پس از مقـدار عـدد  يمسطح)  با   هيزاو يه (برايقه و ثانيدرجه، دق ياهايكمربوط به  ينمادها
درج شـود. عالئـم و    يفاصـله، پـس از مقـدار عـدد     يـك د با يگر بايد ياهايكمربوط به  يدرج شود و نمادها

  جبـه پيوسـت   بيشـتر   باشد. بـراي كسـب اطالعـات   ISO 80000-2  استانداردد مطابق با يبا ياضير ينمادها
 شده است.هاي مورد استفاده درج ها و يكا، فهرستي از كميتج مراجعه شود. در پيوست

 هاي رياضيفرمول 6-6-10

 هاي رياضي انواع فرمول 6-6-10-1

ت دارد يـ ارجح يعـدد ر ين مقـاد يها، بر فرمول رياضي بـ تين كمياستفاده از فرمول رياضي ب   6-6-10-1-1
كه فرمول رياضي بين مقادير عـددي   ها مستقل از انتخاب يكاها است. درحالي (زيرا فرمول رياضي بين كميت
ن يالت يحرف يد با نمادهايرها باينوشته شود و متغ ياضيح ريد به شكل صحيچنين نيست). فرمول رياضي با
هـا  نمـاد «شـود، مگـر آنكـه در بنـد     يح داده مـ يضـ هاي رياضي توها در فرمولنشان داده شود كه معناي آن

 مراجعه شود). 2-3-6ذكر شده باشد (به زيربند » هانوشت وكوته

 استفاده شود. 1شده در  مثال د از روش نشان داده ياست، با ير عدديه فرمول رياضي فاقد مقادك يدر موارد

                                                 
1- Scalar product 
2- Vector product 
3- International System of Units 
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 :1مثال 

t
lv = 

 :آن در هك

3Tv   كنواخت؛يسرعت نقطه متحرك در حركت 

3Tl   شده؛يمسافت ط 

3Tt  ر.يمس يزمان ط 

 د از روش نشـان داده شـده در  يـ شـود، با اسـتفاده مـي   ير عـدد ياز مقـاد  معادلهك يدر موارد استثنا، كه در 
 استفاده شود. 2مثال 

 :2مثال 

t
l,v ×= 63 

 :آن در هك

3Tv 3لومتر بر ساعت (يكنواخت برحسب كيسرعت يك نقطه متحرك در حركت  يمقدار عددTkm/h؛( 

3Tl 3شده بر حسب متر (يمسافت ط يمقدار عددTm؛( 

3Tt  3ه (ير بر حسب ثانيمس يزمان ط يمقدار عددTs.( 

3T 3متن استاندارددرT متناظر آن استفاده  يمقدار عدد يت و هم برايك كمي يهرگز نبايد از نماد يكسان، هم برا
در همان مضمون، تلويحاً داللت بر  2و معادله رياضي مثال  1مثال، استفاده از معادله رياضي مثال  يشود. برا

 امالً غلط است.كه ك) 6R/R3=1دارد ( 6R/R3با عدد  يكبرابر بودن عدد 

 ايــهــا تيــصــورت فرمــول رياضــي نگــارش شــود. نــام كمد بــهيــيــا نــام كميــت نبا يفياصــطالحات توصــ
نمادها استفاده شود.  يد به جاياند نبانگارش شدهنويس ا پائينيو/ موربكه با قلم  يهاي چندحرفنوشتكوته

 هاي مختلف در يك استاندارد، بهتر است از نماد يكسان استفاده نشود.براي نشان دادن كميت

 :3مثال 

a-b < x < a+b 
 :4مثال 

  د:يسيبنو

V
m

=ρ 
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  : ديسيننو

 جرم

 يچگال=  

 حجم

 :5مثال 

  د:يسيبنو

)).dim(dim()dim( lFE = 
 :آن در هك

E  ؛يانرژ 

F  رو؛ين 

l   .طول 

 د:                                                              يسيننو

 )ي(انرژ ونيمانسي= د ون (طول)يمانسيد× رو) ي(ن ونيمانسيد

 :6مثال 

 د:يسيبنو

i

i
i S

S
t

   MR,

  , ME= 

  ه در آن:ك

it سيستم  يبرا يآمار مقدارi؛ 

iS  ME, سيستم  يمانده براين باقيانگيمجذور مi؛ 

iS  MR, سيستم  يون براين  در نتيجة رگرسيانگيمجذور مi.  

 د:يسيننو

i

i
i MSR

MSE
t = 

 :در آن هك

it سيستم  يبرا يمقدار آمارi؛  

iMSE سيستم  يمانده براين باقيانگيمجذور مi؛ 

iMSR سيستم  يون براين مربوط رگرسيانگيم مجذورi . 
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1-1-10-6-6 هانگارش نماد يكاي كميت 

 ر مجاز است:يهاي زصورتبه ير عدديمقاد يها برانماد يكاي كميتنگارش 

km/h
V،

m
l  و 

s
t  ياv/ (km/h)    ،l/m  وt/s  

 جدول كاربرد دارد. يهاعنوان ستوننمودار و سر يمحورها يويژه براموارد باال به

 هانگارش فرمول 6-6-10-2

 ييد از درج نمادهـا يامكان، با حد رد. تاكتوان از اعداد التين استفاده ياعداد م درج يها، برافرمولدر نگارش 
د از درج يـ ن بايشود. همچن ي)، خوددار1ا باالنويس دارد (مانند، مثال ينويس و/  ك سطح پائينيش از يكه ب

 هـا بايـد بـه   شود. فرمول ي)، خوددار3شود (مانند: مثال يش از دو خط درج ميهايي كه در بفرمولنمادها و 
 مراجعه شود.  http://www.iec.chوبگاه ها به اي شيوة نگارش فرمولصورت وسط چين درج شود. بر

   :1مثال 

DR1maxR   به DR1, maxRدرج 

 .شود يح داده ميترج 

  :2 مثال

به    a / b درج متن،  در
a
b  شود. يح داده ميترج   

 :3 مثال

] نگارش فرمول به صورت ]
)2/sin(

)2/sin(2/)1(sin
ϕ

ϕϕ NN  يبه جا،  +
2

sin

2
sin

2
)1(sin

ϕ

ϕϕ 











 + NN

 شود. يح داده ميترج  

 دهد:ها را نشان مي از شيوة نگارش فرمول يگريد يهانمونه 6تا  4 يهامثال

 :4مثال 









×+








∂
∂

−−=
∂

∂
+

∂
∂

− x
x

rotv
t

VgradQ
x

W
tx

W )(
d
d AA

&
 

 ه در آن:  ك

 W ؛يكناميل ديپتانس 

 x ها؛مختصات روي محور طول 

 t زمان؛ 

 x&  مشتق زمانيx؛ 

 Q ؛ يكيتركبار ال 
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 V ؛يكيتركل اليپتانس 

 A سي؛يل بردار مغناطيپتانس 

 3Tv 3T  .سرعت 

                         :    5مثال 

15392,1e
cos(e

)cos(e
)2/(

)( 2/

1
)2/(

1

1

1
1

1
−≈−=

π)++

+
=

+ +−

−
T

Tt

t

t

t
Ttx

tx δ
δ

δ

αω

αω
 

 :  ه در آنك

 x ها؛مختصات روي محور طول 

 tR1R  ن نقطة برگشت؛ياولزمان در 

 T   دورة تناوب؛ 

 ω ؛ياهيبسامد زاو 

 α  ه؛ياولفاز 

 δ 71يراييب ميضرF1  ؛ 

π       است. 1415926/3... برابر 

 :6مثال 

 شيوه نگارش زير كاربرد دارد: يبيان كسر جرم يبرا

S

D
m
mw = 

 ز قابل قبول است:ير نياگرچه، فرمول ز

%100×=
S

D
m
m

w
 

 نبايد استفاده شود.» يدرصد جرم«اما توجه شود كه از عباراتي مانند 

  يگذارشماره 6-6-10-3

ــرا   ــه ب ــد ك ــر الزم باش ــه ياگ ــول يتس ــه فرم ــاع، هم ــال در ارج ــ يه ــماره ي ــتن ش ــود، ك م ــذاري ش  گ
دوكمان ( ) قرار گيرند. شمارة فرمول  و از عدد يك آغاز شود و اعداد داخل يگذاري بايد با اعداد فارسشماره

 شود.چين درج ميصورت وسط در سمت راست و فرمول به

 
                                                 

1- Damping coefficient 
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 :  1 مثال

)1( 222 zyx <+ 

 يربنـد بـرا  يها مستقل باشـد. نگـارش ز  ها و شكلگذاري بندها، جدولو از شماره يپ در يد پيبا يگذارشماره
 ست.يمجاز ن )ب -2( ،)الف -2(ها مانند فرمول

ها بايد با درج حرف نشان دهندة آن پيوست و سپس يك خط فاصـله و پـس از آن    هاي داخل پيوستفرمول
 گذاري شود.شماره و فرمول شماره

 :2 مثال

 a + b = c )1-(ب

 ها       مقادير، ابعاد و رواداري 6-6-11

هـا بـه   آن يكـردن روادار  مشـخص همراه حداكثر نشان داده شوند و به يا صورت حداقل د بهير و ابعاد بايمقاد
نوشته شود. شيوة نوشتن اعـداد بايـد    يبه زبان فارسترجيحاً و بدون ابهام بيان شوند. اعداد  مشخص ،يروشن

 صورتي باشد كه در تمام متن از روشي يكنواخت استفاده شود.به

 :  1مثال 

  mm 50 × mm 25  ×mm 80 د:يسيبنو

     mm 50  ×25  ×80  د:يسيننو

  :2مثال 

 Fµ 2 ± Fµ 80) يا Fµ  )2 ± 80 د:يسيبنو

 : 3مثال 

 λ = 220 × (1 ± 0,02) W/(m.K) د:يسيبنو

 :  4مثال 

2 د:يسيبنو
080+ 

2  د:يسيننو
080+

− 

 :5مثال 

mmm80 بنويسيد: 50
25 µ+

−  

 :6مثال 

  kPa 12تا  kPa 10 د:يسيبنو

 10تا  kPa  12ا ي  kPa 12 – 10د:    يسيننو
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 :7مثال 

         C  ° 10تا C° 5 :ديسيبنو

  C ° 10 - 5  اي    C° 10تا   5 :ديسيننو

ل كشـ  د بـه يـ شـود، با يان مـ يـ صورت درصد ب ه بهكري يهاي مقادينادرست، روادار كاز در يريشگيپ يبرا
 فاصله از عدد درج شود.  يكنوشته شود. نماد درصد بايد در سمت راست عدد و با  ياضيح ريصح

 :  8مثال 

72Fدادن يك گستره نشان يبرا

1: 

    67تا  %   63از  %  بنويسيد:

  :9مثال 

 :يدادن مقدار مياني روادارنشان يبرا

 )65± 2% ( بنويسيد:

 65 ± 2%  ننويسيد:

 امالً از الزامات متمايز باشند.كد ير و ابعاد ارائه شده كه جنبة آگاهي دارند باية مقاديلك

 هاي ارزيابي انطباق جنبه 6-7

هـا و  ايران كه حاوي الزامات براي محصوالت، فرآيندها، خدمات، اشـخاص، سـامانه   يملتمامي استانداردهاي 
P73F2»طرفياصل بي«د بر طبق ينهادها هستند، با

P كه انطباق را بتوان توسط توليدكننده يا طورينگارش شوند، به
مستقل (شخص ثالث) مورد ارزيابي  )، يك كاربر يا خريدار (شخص دوم) يا يك نهاداولكننده (شخص تأمين

 قرار داد.

آي  -ايـزو  -ايران يمل هاياستانداردمجموعه ، شخص دوم و شخص ثالث در اولفعاليت هاي ارزيابي انطباق شخص  -يادآوري
 تعريف شده است. 17000اي سي شمارة 

ها و نهادها را ايران نبايد انطباق محصوالت، فرايندها، خدمات، اشخاص، سامانه يمليك از استانداردهاي   هيچ
 مجموعـه  كيفيت كنند. براي مثـال در ايـن اسـتانداردها نبايـد بـه      هاي مديريتوابسته به استاندارد سيستم

 صورت الزامي ارجاع داده شود. به ]2[ 9001ايزو شمارة  -ايران يمل هاياستاندارد

                                                 
1- Range  
2- Neutrality principle 
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74Fهاي مديريت كيفيت، قابليت اعتمـاد ربوط به سيستمهاي مجنبه 6-8

هـاي آمـاري و    و كـاربرد روش  1
 برداري نمونه

مديريت كيفيت، قابليت اعتمـاد و كـاربرد    هايسيستم هاي مربوط بهنظر گرفتن جنبه صورت ضرورت در در
المللـي تـدوين شـده    ايران، استانداردها و مدارك بـين  يملبرداري در استانداردهاي هاي آماري و نمونه روش

 زير بايد مورد استناد قرار گيرند: به شرح IECو  ISOهاي هاي فني سازمانتوسط كميته

 هاي مديريت كيفيت؛مورد سيستم در ISO/TC 176كميته فني  −

 مورد قابليت اعتماد؛ در IEC/TC 56كميته فني  −

 برداري. هاي آماري و نمونه مورد كاربرد روش در ISO/TC 69كميته فني  −

7 6Bملـي  عنوان اسـتانداردهاي  اي بهمنطقهالمللي/ پذيرش استانداردهاي بين هاي مختلفروش
 ايران

شرح  به سه روش الف، ب و پ به ملي ايرانعنوان استانداردهاي اي بهمنطقهالمللي/ پذيرش استانداردهاي بين
 شود: زير انجام مي

معـادل  «بـه عنـوان    ايمنطقـه المللي/ش استانداردهاي بينكه بر مبناي پذير ملي ايراناستانداردهاي  -الف
تخصصي كامل  ترجمةاز طريق ،  ISO/IEC Guide 21-1راهنماي 5.3.3.2زيربند  طبق ،هاآن» يكسان

و دقيق متن استاندارد به زبان فارسي و بدون هيچگونه تغييـرات در سـاختار، شـيوة ارائـه و محتـواي      
در مـورد   9000ايـزو شـمارة    -ايـران  يملـ اي ماننـد اسـتاندارد   منطقـه المللـي يـا   استانداردهاي بين

در  17000آي اي سـي شـمارة    -ايـزو  -ايـران  يملو همچنين استاندارد فيت هاي مديريت كي سيستم
 شوند.تدوين ميارزيابي انطباق، مورد 

 است. 5-شكل چ چ،پيوست  گونه استانداردها همانند طرح مندرج درطرح روي جلد اين

به اينكه براي نخستين بار تدوين شده باشند يـا مـورد    توجه گونه استانداردها با گفتار اين صفحه پيش
، 7-پ شده باشند، بايد همانند يكي از بنـدهاي  /باطلتجميع/يا تفكيكو تجديدنظر قرار گرفته باشند 

 باشد. پپيوست  9-و پ 8-پ

، »تنفيـذ «اي بـه روش  منطقـه المللي/انداردهاي بيني پذيرش استبر مبناكه  ملي ايراناستانداردهاي  -ب
كامل متن به زبان فارسي و صـرفاً بـا    ترجمةبدون  ،ISO/IEC Guide 21-1 راهنماي 5.2زيربند طبق 

هـاي اسـتاندارد   آور بـه سـاير بنـدها و پيوسـت    ارائه هـدف و دامنـة كـاربرد اسـتاندارد و ارجـاع الـزام      
 شوند.تدوين مياي پذيرفته شده، المللي/منطقه بين

                                                 
1- Dependability 
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هـاي  كـاربرد بايـد بـه سـاير بنـدها و پيوسـت       دامنـة در انتهاي متن هدف و  ،گونه استانداردهادر اين
صورت الزامي و با اسـتفاده از جملـه    ، به»تنفيذ«اي پذيرفته شده به روش منطقهالمللي/استاندارد بين

 ي..... درمـورد ايـن اسـتاندارد معتبـر و الزامـ     اي) ........... المللـي (منطقـه   تمامي بندهاي استاندارد بين«
 ، ارجاع داده شود.»است.

» تنفيـذ «ها نبايد به روش به ماهيت آنها باتوجه  نامه اي مربوط به واژهمنطقهالمللي/استانداردهاي بين
 پذيرفته شوند.

ــن ــاختار اي ــتانداردهاي س ــه اس ــرانگون ــي اي ــر  مل ــده ب ــدوين ش ــتانداردهاي   ت ــذيرش اس ــاي پ  مبن
بايد فقط شامل صفحه روي جلد، صـفحة پشـت جلـد، صـفحه     » تنفيذ«اي به روش المللي/منطقهبين

گفتـار،   استاندارد ايران، صفحه كميسيون فني تدوين اسـتاندارد، صـفحة پـيش    يملآشنايي با سازمان 
 مقدمه و هدف و دامنة كاربرد باشد.

 ، است.6-شكل چ چ،پيوست گونه استانداردها همانند طرح مندرج در طرح روي جلد اين

گونه استانداردها با توجه به اينكه براي نخستين بار تدوين شده باشند يـا مـورد   گفتار اين صفحه پيش
، 10-شده باشند بايد همانند يكي از بندهاي پ /باطلتجميع/يا تفكيكو تجديدنظر قرار گرفته باشند 

 باشد. پپيوست  12-و پ 11-پ

، »يافته تغيير ترجمة«اي به روش منطقهالمللي/ پذيرش استانداردهاي بين يمبنابر استانداردهايي كه  -پ
به زبان فارسي، همراه با ، به صورت ترجمه متن ISO/IEC Guide 21-1راهنماي  5.3.3.4طبق زيربند 

 شوند. اعمال تغييرات با توجه به مقتضيات كشور تدوين مي

 ، است.7-شكل چ چ،گونه استانداردها همانند طرح مندرج در پيوست طرح روي جلد اين

 گونه استانداردها با توجه به اينكه براي نخستين بار تدوين شده باشند يـا مـورد  گفتار اين صفحة پيش
، 13-شده باشند، بايد همانند يكي از بندهاي پ /باطلتجميعيا تفكيك/و  تجديدنظر قرار گرفته باشند

 باشد. پپيوست  15-و پ 14-پ

در ساختار و شيوة ارائه متن اين استانداردها ممكن است نسبت به استاندارد منبع و مأخـذ تغييراتـي   
گونه استانداردها بايد تمامي تغييرات اعمال شده در متن استاندارد منبع و مأخـذ در  داده شود. در اين

ن در اسـتاندارد منبـع و مأخـذ و    دهنده با ذكر بنـد مربـوط و محـل تغييـرات آ    پيوست آگاهي آخرين
 مراجعه شود). حتوضيحات الزم ارائه شود (به پيوست 
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8 7B ايران يملالگوي الكترونيكي نگارش استانداردهاي 

ها و ارائه ها، سبكايران، تعيين نوع و اندازة قلم يملاستانداردهاي منظور ايجاد يكنواختي در نگارش متون به
مايكروسـافت آفـيس    افـزاري  در يك الگوي الكترونيكي در قالب برنامه نـرم تنظيمات مربوط به شيوة نگارش 

P75Fورد

1
P  اسـتاندارد ايـران قابـل     يملشود. كه از طريق وبگاه سازمان استاندارد ايران تهيه مي يملتوسط سازمان

 دريافت است.

د اسـتفاده در  هـاي مـور  هـا و سـبك  ايران شامل قلـم  يملتنظيمات الگوي الكترونيكي نگارش استانداردهاي 
 ارائه شده است. خدر پيوست  ملي ايراننويس استانداردهاي هاي پيشنگارش متن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Microsoft Office Word 
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 الف پيوست

 )الزامي(

 ربندهايزبندها و  يگذار شيوة شمارهاز  يانمونه

(در  /زيربندانجام و عنوان هر بند يانكد از سمت راست به چپ به صورت پليبندها باريبندها و ز يگذارشماره
دهنـدة بنـد، عـدد دوم     صورت وجود) پـس از شـمارة آن، درج شـود. عـدد نخسـت در سـمت راسـت نشـان        

ن هر عدد بـا  يبند سطح دوم است. بريدهندة ز و عدد سوم در سمت چپ، نشان اولربند سطح يدهندة ز نشان
 مراجعه شود). 1-شود (به شكل الف ي، خط فاصله گذاشته ميعدد بعد

ش از يبـ  يگـذار شماره يد  بيش از شش عدد استفاده نشود. در صورت نياز، برايهر بند با يگذارشماره يبرا
 استفاده شود. يفارس يد از حروف الفبايبا، شش عدد

 رود.يار نمكبا عنوان و متن، خط فاصله به بندزير/بين شماره بند -1 يادآوري

ارائه شده خ ها، فاصله سطرها در جدول تنظيمات الگوي الكترونيكي در پيوست  ات مربوط به نوع قلممشخصة كلي -2 يادآوري
 است.

 مثال:

 (بند) 13

 )1ربند سطح ي(ز 13-5

 )2ربند سطح ي(ز 13-5-1

 )3ربند سطح ي(ز 13-5-1-1

 )4ربند سطح ي(ز 13-5-1-1-1

 )5ربند سطح ي(ز 13-5-1-1-1-1

 )6سطح ربند ي(ز الف -13-5-1-1-1-1

 )در پيوست الف (بند 1-الف

 )در پيوست الف 1ربند سطح ي(ز 1-1-الف
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   اجزاي الزامي عمومي

 

 

 كاربرد دامنةهدف و 
 مراجع الزامي

 

 

 

 

 

 

 

  اجزاي الزامي فني

 

 

 

 

 

 

 

 دهندة تكميليجزء آگاهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 پيوست الف (الزامي)

 
 

 دهنده)پيوست ب (آگاهي
 

P

*
P ربند)  يبند و پنج ز يكسطح ( شش حداكثر تا 

 گذاري بندها و زيربندها شماره -1-شكل الف
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 وست بيپ

 (الزامي)

 نگارش عنوان استاندارد

8Bعنوان  ياجزا         1-ب 

 يدرج اجزاي مقدمات     1-1-ب

نـامفهوم   ياشاره در عنـوان اصـل   فقدان، موضوع موردصورت  ه دركاست  يضرور يوقت يمقدمات اجزاي درج
 .باشد

 :1مثال 

 ايهاي آبفشان قرقره دستگاه -تجهيزات آبياري -هاي كشاورزي ماشين  عنوان درست:

 اي هاي آبفشان قرقره دستگاه -تجهيزات آبياري                             عنوان نادرست:

موضوع استاندارد را پوشش دهد، جزء  ل (در صورت وجود) بدون ابهاممكعنوان همراه با جزء م ياگر جزء اصل
 .توان حذف كردرا مي يمقدمات

 : 2مثال 

 گيري چگالي ظاهري اندازه -سديم پربورات براي مصارف صنعتي                    عنوان درست:

 گيري چگالي ظاهري اندازه -صنعتي سديم پربورات براي مصارف -مواد شيميايي  عنوان نادرست:

   يجزء اصل   2-1-ب

 د درج شود.يعنوان همواره با يجزء اصل

 مل  كجزء م   3-1-ب

ا چند جنبه از موضوع مورد اشاره ي يكنظر فقط  ه استاندارد موردكاست  يضرور يصورت در ملكم درج جزء
 را پوشش دهد.  يدر عنوان اصل

مـل نشـانگر   كجـزء م ، مجموعه استاندارد چند قسـمتي منتشـر شـود    يكصورت  ه استاندارد بهك يصورت در
 يدر مـورد عنـوان بـرا    يصورت وجـود) و جـزء اصـل    (در يها است. جزء مقدماتها و معرف آن تفاوت قسمت

 .استاندارد بايد ثابت باشد يكمختلف  يهاقسمت

 :1 مثال

 هاي مكانيكي: ويژگي3قسمت  -هاي آزمونروش -پيچيهاي سيم، سيم1386: سال 6893-2ملي ايران شمارة استاندارد 
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 يجا د بهيرا شامل شود، باموضوع مورد اشاره در جزء اصلي  يكهاي متعددي از بهجن ياگر عنوان استاندارد
ماننـد:   يلكاصطالح  يكهاي پوشش داده شده را در قالب جداگانه، جنبه به طورها يك از جنبه اشاره به هر

 رد.كدرج  »آزمون يها روش« يا »يكيانكالزامات م« ،»ها ويژگي«

 توان حذف كرد:درصورت تامين شرايط زير جزء مكمل را مي

 هاي ضروري مورد اشاره در جزء اصلي را پوشش دهد؛ جنبه ةاستاندارد هم −

 اشاره باشد. نظر، تنها استاندارد مربوط به موضوع مورد استاندارد مورد −

 :2 مثال

 هاخردكنقهوه   عنوان درست:

 هاي آزمونمقادير اسمي، روش مكانيكي، خواص ابعاد، نمادها، مواد، اصطالحات، -هاقهوه خردكن  عنوان نادرست:

 اربردكردن دامنة كاجتناب از محدود   2-ب

 اربرد استاندارد را محدود كند.ك دامنة ه ناخواسته يا تلويحاًك درج شود ياتيد جزئيعنوان نبادر 

 .ن موضوع باشديانگر ايد بياز محصول باشد، عنوان با ياگر استاندارد مربوط به نوع خاصن، يوجود ا با

 مثال:

 C˚ 235/MPa 1100، طبقه شوندههاي خود قفل مهره -هوافضا

76Fپردازي عبارت   3-ب

1  

مرتبط  يمورد استانداردها كار رود. درسان بهيكاصطالحات  م مورد اشاره،يد براي مفاهيعنوان استاندارد با در
 ر استفاده شود:يد از اصطالحات زين باشد باكهرگاه مم يشناس با اصطالح

 ه تعاريف مربوط به اصطالحات در استاندارد درج شده باشد. ك ي، هنگام»نامه واژه« −

P77F2»فهرست اصطالحات معادل« −
Pگر نيز درج شده باشد. يد يهاكه اصطالحات معادل در زبان، فقط درصورتي 

روش «از اصـطالحات   يكـي د يـ ن باشـد با كـ آزمـون، هرگـاه مم   يهامرتبط با روش ياستانداردهادرمورد  −
 روش آزمون«، »ردنك شيوش آزمار«ار بردن اصطالحات كاز به د يبااستفاده شود.  ....»عيين ت«يا » آزمون

 اجتناب شود....»  آزمون در مورد«و ...»  يريگاندازه يبرا
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 وست پيپ

 (الزامي)

 ايران يملگفتارهاي مختلف براي استانداردهاي شينمونة پ

ها بايد از متن ها متفاوت است. لذا براي هريك از آنايران با توجه به ماهيت آن يملگفتار استانداردهاي  پيش
 ارائه شده است. 16-تا پ 1-ها در بندهاي پهاي آنگفتار خاصي استفاده شود كه نمونه پيش

 هاي انجام شده تدوين شده است:پژوهش بر اساسايران كه  يملاندارد گفتار است نمونة پيش  1-پ

 گفتار پيش

ن شده است، پس يه و تدويپژوهش انجام شده ته بر اساسس آن ينوشيه پك« .............................. » استاندارد 
استاندارد .................. مورخ ...............  يملمربوط، در ....................... اجالسيه كميتة  يهاونيسيمك از بررسي در

و  استانداردن و مقررات مؤسسه يقانون اصالح قوان 3مادة  يكن استاندارد به استناد بند يا كنياب شد. يتصو
 شود. يران منتشر ميا ي، به عنوان استاندارد مل1371تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

سـاختار و شـيوة    -ايـران  يمل(استانداردهاي  5ايران شمارة  يملاستاندارد  بر اساسايران  يملاستانداردهاي 
 ةنـ يدر زم يو جهـان  يمل يها شرفتيتحوالت و پ با يو هماهنگ يحفظ همگام يبراشوند. نگارش) تدوين مي

ه كـ  يشـنهاد يپد شد و هر ندنظر خواهيلزوم تجد صورتران در يا يمل يهاع، علوم و خدمات، استاندارديصنا
قـرار   توجـه  مربوط مورد هايونيسيمكدنظر در ين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديا ليمكتاصالح و  يبرا

 ايران استفاده كرد. يملاستانداردهاي  تجديدنظربنابراين، بايد همواره از آخرين  خواهد گرفت.

 ر است:ياستفاده قرار گرفته به شرح زو تدوين اين استاندارد مورد   هينتايج پژوهشي كه براي ته
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هاي انجـام شـده تـدوين شـده     پژوهش بر اساسايران كه  يملگفتار تجديدنظر استاندارد  نمونة پيش  2-پ
 است:

  گفتارشيپ

پـژوهش انجـام شـده تـدوين و      بر اساسبار در سال .................... كه نخستين « .............................. » استاندارد 
.................. بـار مـورد    يمربوط برا يهاونيسيمكد ييو تأ يدريافتي و بررس يشنهادهايپ بر اساسمنتشر شد، 

ب شـد.  ياستاندارد .................. مورخ ............... تصو يملتة يمكگرفت و در .................... اجالسيه  دنظر قراريتجد
و تحقيقـات   اسـتاندارد ن و مقررات مؤسسـه  يقانون اصالح قوان 3مادة  يكن استاندارد به استناد بند يا كنيا

 شود. يران منتشر ميا ي، به عنوان استاندارد مل1371صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

سـاختار و شـيوة    -ايـران  يمل(استانداردهاي  5ايران شمارة  يملاستاندارد  بر اساسايران  يملاستانداردهاي 
نـه  يدر زم يو جهـان  يمل يهاشرفتيتحوالت و پ با يو هماهنگ يحفظ همگام يبرا شوند.نگارش) تدوين مي

ه كـ  يشـنهاد يد شد و هر پندنظر خواهيلزوم تجد صورتران در يا يمل يهاع، علوم و خدمات، استاندارديصنا
قـرار   توجه مربوط مورد يون فنيسيمكنظر در ديهنگام تجدن استانداردها ارائه شود، يا ليمكتاصالح و  يبرا

 ايران استفاده كرد. يملاستانداردهاي  تجديدنظربنابراين، بايد همواره از آخرين خواهد گرفت. 

 شود......... مي : سال ........ ايران شمارة يملاين استاندارد جايگزين استاندارد 

 ر است:ياين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زو تدوين   هينتايج پژوهشي كه براي ته
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هـاي انجـام شـده كـه     پـژوهش  بـر اسـاس  ايـران تـدوين شـده     يملـ گفتـار اسـتاندارد    نمونة پـيش    3-پ
 شده است: /باطل/تجميع تفكيك

 گفتارشيپ

ه يمربوط بر اساس پژوهش انجام شده ته يهاونيسيمك س آن درينوشيه پك« .............................. » استاندارد 
ب شـد.  ياستاندارد .................. مـورخ ............... تصـو   يملن شده است، در ....................... اجالسيه كميتة يو تدو

و تحقيقـات   اسـتاندارد ن و مقررات مؤسسـه  يقانون اصالح قوان 3مادة  يكن استاندارد به استناد بند يا كنيا
 شود. يران منتشر ميا ي، به عنوان استاندارد مل1371صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

 

 شده: كيتفك استاندارد به مربوط جملة

ران شمارة .............. : سال ..........، (عنـوان  يا يملاين استاندارد يكي از استانداردهاي تفكيك شده از استاندارد 
كامل) است كه با انتشار تمامي مجموعه استانداردهاي تفكيك شده از استاندارد مزبـور، آن اسـتاندارد باطـل    

 شوند. يخواهد شد و استانداردهاي تفكيك شده جايگزين آن م

 

 شده: باطل/عيتجم استانداردهاي به مربوط جملة

 )هـا (ن آنيگزين اسـتاندارد جـا  يـ زيـر باطـل و ا   بـه شـرح  ران يا يمل )هاي(با انتشار اين استاندارد، استاندارد
 :شود يم

 .......، (عنوان كامل)  ران شمارة ............ : ساليا يملاستاندارد  -

 .......، (عنوان كامل) ............ : سالران شمارة يا يملاستاندارد  -

 .......، (عنوان كامل)  ران شمارة ............ : ساليا يملاستاندارد  -

سـاختار و شـيوة    -ايـران  يمل(استانداردهاي  5ايران شمارة  يملاستاندارد  بر اساسايران  يملاستانداردهاي 
نـه  يدر زم يو جهـان  يمل يهاشرفتيتحوالت و پ با يو هماهنگ يحفظ همگام يبراشوند. نگارش) تدوين مي

ه كـ  يشـنهاد يد شد و هر پندنظر خواهيلزوم تجد صورتران در يا يمل يع، علوم و خدمات، استانداردهايصنا
 مربـوط تـدوين   يون فنـ يسـ يمكدنظر در يـ ن اسـتانداردها ارائـه شـود، هنگـام تجد    يـ ا ليمكتاصالح و  يبرا

ايـران اسـتفاده    يملـ اسـتانداردهاي   تجديدنظربنابراين، بايد همواره از آخرين رفت. گ قرار خواهد توجه مورد
 كرد.

 ر است:يو تدوين اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح ز  هينتايج پژوهشي كه براي ته
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 ايران كه با استفاده از يك يا چند منبع و مأخذ مختلف طبق زيربند يملگفتار استاندارد  نمونة پيش   4-پ
 تدوين شده است:  4-6-2

 گفتار پيش

ن شـده اسـت، در   يه و تـدو يـ مربـوط ته  يهاونيسيمك س آن درينوشيه پك« .............................. » استاندارد 
ن اسـتاندارد بـه   يـ ا كنـ ياب شد. ياستاندارد .................. مورخ ............... تصو يمل....................... اجالسيه كميتة 

و تحقيقـات صـنعتي ايـران، مصـوب      استانداردن و مقررات مؤسسه يقانون اصالح قوان 3مادة  يكاستناد بند 
 شود. يران منتشر ميا ي، به عنوان استاندارد مل1371بهمن ماه 

سـاختار و شـيوة    -ايـران  يمل(استانداردهاي  5ايران شمارة  يملاستاندارد  بر اساس ايران يملاستانداردهاي 
 ةنـ يدر زم يو جهـان  يمل يها شرفتيتحوالت و پ با يو هماهنگ يحفظ همگام يبرا شوند.نگارش) تدوين مي

ه كـ  يشـنهاد يد شد و هر پندنظر خواهيلزوم تجد صورتران در يا يمل يهاع، علوم و خدمات، استاندارديصنا
قـرار   توجـه  مربوط مورد هايونيسيمكدنظر در ين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديا ليمكتاصالح و  يبرا

 ايران استفاده كرد. يملاستانداردهاي  تجديدنظربنابراين، بايد همواره از آخرين  خواهد گرفت.

ر ياستاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زن يو تدوين ا  هيته يه براك) يمنبع و مأخذي (منابع و مآخذ
 است:
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ايران كه با استفاده از يك يا چند منبع و مأخـذ مختلـف    يملگفتار تجديدنظر استاندارد  نمونة پيش   5-پ
 تدوين شده است: 2-6-4طبق زيربند 

  گفتارشيپ

ــار در ســال .................... تــدوين و منتشــر شــد،  كــه نخســتين« .............................. » اســتاندارد  ــر اســاسب  ب
دنظر قرار گرفـت  ي.................. بار مورد تجد يمربوط برا يهاونيسيمكد ييو تأ يدريافتي و بررس يشنهادهايپ

ن استاندارد به يا كنياب شد. ياستاندارد .................. مورخ ............... تصو يملتة يمكو در .................... اجالسيه 
و تحقيقـات صـنعتي ايـران، مصـوب      استانداردن و مقررات مؤسسه يقانون اصالح قوان 3مادة  يكاستناد بند 
 شود. يران منتشر ميا ي، به عنوان استاندارد مل1371بهمن ماه 

سـاختار و شـيوة    -ايـران  يمل(استانداردهاي  5ايران شمارة  يملاستاندارد  بر اساس ايران يملاستانداردهاي 
نـه  يدر زم يو جهـان  يمل يهاشرفتيتحوالت و پ با يو هماهنگ يحفظ همگام يبرا شوند.نگارش) تدوين مي

ه كـ  يشـنهاد يد شد و هر پندنظر خواهيلزوم تجد صورتران در يا يمل يهاع، علوم و خدمات، استاندارديصنا
قـرار   توجه مربوط مورد يون فنيسيمكنظر در دين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديا ليمكتاصالح و  يبرا

 ايران استفاده كرد. يملاستانداردهاي  تجديدنظربنابراين، بايد همواره از آخرين  خواهد گرفت.

 شود.سال ....... مي:  ايران شمارة ....... يملاين استاندارد جايگزين استاندارد 

ر ين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زيو تدوين ا  هيته يه براك) يمنبع و مأخذي (منابع و مآخذ
 است:
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ايران تدوين شده با استفاده از يك يا چنـد منبـع و مأخـذ مختلـف      يملگفتار استاندارد  نمونة پيش   6-پ
 شده است: باطل/تجميع/ كه تفكيك 2-6-4ربند طبق زي

 گفتارشيپ

ن شـده اسـت، در   يه و تـدو يـ مربـوط ته  يهاونيسيمك س آن درينوشيه پك« .............................. »  استاندارد
ن اسـتاندارد بـه   يـ ا كنـ ياب شد. ياستاندارد .................. مورخ ............... تصو يمل....................... اجالسيه كميتة 

و تحقيقـات صـنعتي ايـران، مصـوب      استانداردن و مقررات مؤسسه يقانون اصالح قوان 3مادة  يكاستناد بند 
 شود. يران منتشر ميا ي، به عنوان استاندارد مل1371بهمن ماه 

 

 شده: كيتفك استاندارد به مربوط جملة

ران شمارة .............. : سال ..........، (عنـوان  يا يملرد اين استاندارد يكي از استانداردهاي تفكيك شده از استاندا
كامل) است كه با انتشار تمامي مجموعه استانداردهاي تفكيك شده از استاندارد مزبـور، آن اسـتاندارد باطـل    

 شوند. خواهد شد و استانداردهاي تفكيك شده جايگزين آن مي
 

 شده: باطل/عيتجم استانداردهاي به مربوط جملة

 شود: يم )ها(ن آنيگزين استاندارد جايزير باطل و ا به شرحران يا يمل )هاي(انتشار اين استاندارد، استاندارد با

 .......، (عنوان كامل)  ران شمارة ............ : ساليا يملاستاندارد 

 .......، (عنوان كامل) ران شمارة ............ : ساليا يملاستاندارد 

 .......، (عنوان كامل)  ران شمارة ............ : ساليا يملاستاندارد 

سـاختار و شـيوة    -ايـران  يمل(استانداردهاي  5ايران شمارة  يملاستاندارد  بر اساسايران  يملاستانداردهاي 
نـه  يدر زم يو جهـان  يمل يهاشرفتيتحوالت و پ با يو هماهنگ يحفظ همگام يبراشوند. نگارش) تدوين مي

ه كـ  يشـنهاد يد شد و هر پندنظر خواهيلزوم تجد صورتران در يا يمل يخدمات، استانداردهاع، علوم و يصنا
 مربـوط تـدوين   يون فنـ يسـ يمكدنظر در يـ ن اسـتانداردها ارائـه شـود، هنگـام تجد    يـ ا ليمكتاصالح و  يبرا

ايـران اسـتفاده    يملـ اسـتانداردهاي   تجديدنظربنابراين، بايد همواره از آخرين  رفت.گ قرار خواهد توجه مورد
 كرد.

ر ين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زيو تدوين ا  هيته يه براك) يمنبع و مأخذي (منابع و مآخذ
 است:
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 به ايمنطقهالمللي/ي پذيرش استانداردهاي بينبر مبناكه  ملي ايرانگفتار استانداردهاي  نمونة پيش   7-پ
 اند:تدوين شده استانداردها به زبان فارسيآن » معادل يكسان«عنوان 

 گفتارشيپ

پـذيرش اسـتانداردهاي    يبر مبناهاي مربوط ونيسيمكس آن در ينو شيه پك« .............................. » استاندارد 
ملـي  ، اسـتاندارد  7ران به روش اشاره شده در مورد الـف، بنـد   يا يملبه عنوان استاندارد  يا منطقه/يالملل نيب

اسـتاندارد ............................ مـورخ    يملـ تـة  يمكه و تدوين شـده، در .................... اجالسـيه   يته 5شمارة  ايران
ن و مقـررات مؤسسـه   يقانون اصـالح قـوان   3مادة  يكن استاندارد به استناد بند يا كنياب شد. ي.............. تصو

 شود. يران منتشر ميا ي، به عنوان استاندارد مل1371مصوب بهمن ماه  و تحقيقات صنعتي ايران، استاندارد

سـاختار و شـيوة    -ايـران  يمل(استانداردهاي  5ايران شمارة  يملاستاندارد  بر اساسايران  يملاستانداردهاي 
نـه  يدر زم يو جهـان  يمل يها شرفتيبا تحوالت و پ يو هماهنگ يحفظ همگام يشوند. برانگارش) تدوين مي

ه كـ  يشـنهاد يدنظر خواهند شد و هـر پ يلزوم تجد صورتدر ران يا يمل يع، علوم وخدمات، استانداردهايصنا
توجـه   مربوط، مورد يون فنيسيمك دنظر درين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديل ايمكا تياصالح  يبرا

 ايران استفاده كرد. يملاي بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهگرفت.  خواهد قرار

تهيـه و  » معـادل يكسـان  «بـه روش  زيـر   يا /منطقهيالملل نيرش استاندارد بيبر مبناي پذ ين استاندارد مليا
باشـد و معـادل يكسـان اسـتاندارد     و شامل ترجمه تخصصي كامل متن آن به زبـان فارسـي مـي   تدوين شده 

 مزبور است: يا /منطقهيالملل نيب

 

 

 



 1393(تجديدنظر چهارم):  5ايران شمارة  ملياستاندارد 

   

79 
 

  المللـي/ ي پذيرش استانداردهاي بينبر مبناكه  ملي ايرانگفتار تجديدنظر استانداردهاي پيشنمونة    8-پ
 اند:تدوين شده آن استانداردها به زبان فارسي» معادل يكسان«عنوان  به ايمنطقه

  گفتارشيپ

 يشـنهادها يپ بر اسـاس بار در سال .............. تدوين و منتشر شد، ه نخستينك« .............................. » استاندارد 
عنوان اي به المللي/منطقه بر مبناي پذيرش استانداردهاي بينمربوط  يهاونيسيمكد ييو تأ يدريافتي و بررس

.................. بار  يبرا 5شمارة  ملي ايران، استاندارد 7استاندارد ملي ايران به روش اشاره شده در مورد الف، بند 
ب ياستاندارد .................. مورخ ............... تصو يملتة يمكدنظر قرار گرفت و در .................... اجالسيه يمورد تجد

و  اسـتاندارد ن و مقـررات مؤسسـه   يقـانون اصـالح قـوان    3مـادة   يـك ن استاندارد به استناد بند يا كنياشد. 
 شود. يران منتشر ميا ي، به عنوان استاندارد مل1371يران، مصوب بهمن ماه تحقيقات صنعتي ا

سـاختار و شـيوة    -ايـران  يمل(استانداردهاي  5ايران شمارة  يملاستاندارد  بر اساسايران  يملاستانداردهاي 
نـه  يدر زم يو جهـان  يمل يهاشرفتيتحوالت و پ با يو هماهنگ يحفظ همگام يبرا شوند.نگارش) تدوين مي

ه كـ  يشـنهاد يدنظر خواهد شد و هـر پ يلزوم تجد صورتران در يا يمل يهاع، علوم و خدمات، استاندارديصنا
قـرار   توجه مربوط مورد يون فنيسيمكنظر در دين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديا ليمكتاصالح و  يبرا

 ايران استفاده كرد. يملاستانداردهاي  تجديدنظربنابراين، بايد همواره از آخرين  خواهد گرفت.

 شود....... مي : سال ايران شمارة ...... يملاين استاندارد جايگزين استاندارد 

تهيـه و  » معـادل يكسـان  «بـه روش  زيـر   يا /منطقهيالملل نيرش استاندارد بيبر مبناي پذ ين استاندارد مليا
باشـد و معـادل يكسـان اسـتاندارد     فارسـي مـي   و شامل ترجمه تخصصي كامل متن آن به زبـان تدوين شده 

 مزبور است: يا /منطقهيالملل نيب
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     المللـي/ ي پـذيرش اسـتانداردهاي بـين   بر مبناتدوين شده  ملي ايرانگفتار استانداردهاي  نمونة پيش   9-پ
 شده است: باطل/تجميع/ كه تفكيك آن استانداردها به زبان فارسي» معادل يكسان«عنوان به ايمنطقه

 گفتارشيپ

پـذيرش اسـتانداردهاي    يبر مبناهاي مربوط ونيسيمكس آن در ينو شيه پك« .............................. » استاندارد 
ملـي  ، اسـتاندارد  7ران به روش اشاره شده در مورد الـف، بنـد   يا يملبه عنوان استاندارد  يا منطقه/يالملل نيب

اسـتاندارد ............................ مـورخ    يملـ تـة  يمكه و تدوين شـده، در .................... اجالسـيه   يته 5شمارة  ايران
ن و مقـررات مؤسسـه   يقانون اصـالح قـوان   3مادة  يكن استاندارد به استناد بند يا كنياب شد. ي.............. تصو

 شود. يران منتشر ميا يبه عنوان استاندارد مل، 1371و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه  استاندارد
 

 شده: كيتفك استاندارد به مربوط جملة

ران شمارة .............. : سال ..........، (عنـوان  يا يملاين استاندارد يكي از استانداردهاي تفكيك شده از استاندارد 
تاندارد مزبـور، آن اسـتاندارد باطـل    كامل) است كه با انتشار تمامي مجموعه استانداردهاي تفكيك شده از اس

 شوند. خواهد شد و استانداردهاي تفكيك شده جايگزين آن مي
 

 شده: باطل/عيتجم استانداردهاي به مربوط جملة

 شود: ي(ها) من آنيگزين استاندارد جايزير باطل و ا به شرحران يا يمل )هاي(با انتشار اين استاندارد، استاندارد

 .......، (عنوان كامل)  شمارة ............ : سال رانيا يملاستاندارد 

 .......، (عنوان كامل) ران شمارة ............ : ساليا يملاستاندارد 

 .......، (عنوان كامل) ران شمارة ............ : ساليا يملاستاندارد 

سـاختار و شـيوة    -ايـران  يمل(استانداردهاي  5ايران شمارة  يملاستاندارد  بر اساسايران  يملاستانداردهاي 
نـه  يدر زم يو جهـان  يمل يهاشرفتيتحوالت و پ با يو هماهنگ يحفظ همگام يبراشوند. نگارش) تدوين مي

ه كـ  يشـنهاد يد شد و هر پندنظر خواهيلزوم تجد صورتران در يا يمل يع، علوم و خدمات، استانداردهايصنا
مربـوط مـورد   تـدوين   يون فنـ يسـ يمكدنظر در يهنگام تجدن استانداردها ارائه شود، يا ليمكتاصالح و  يبرا

 ايران استفاده كرد. يملاستانداردهاي  تجديدنظربنابراين، بايد همواره از آخرين  .رفتگ قرار خواهد توجه

تهيـه و  » معـادل يكسـان  «بـه روش  زيـر   يا /منطقهيالملل نيرش استاندارد بيبر مبناي پذ ين استاندارد مليا
باشـد و معـادل يكسـان اسـتاندارد     ترجمه تخصصي كامل متن آن به زبـان فارسـي مـي    و شاملتدوين شده 

 مزبور است: يا /منطقهيالملل نيب
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اي به منطقهالمللي/پذيرش استانداردهاي بين يبر مبناكه  ملي ايرانگفتار استانداردهاي  نمونة پيش   10-پ
 اند:تدوين شده» تنفيذ«روش 

 گفتار پيش

پـذيرش اسـتانداردهاي    يبر مبناهاي مربوط ونيسيمكس آن در ينو شيه پك« .............................. » استاندارد 
 ملي ايراناستاندارد ، 7در مورد ب، بند ران به روش اشاره شده يا يملبه عنوان استاندارد  يا /منطقهيالملل نيب

اسـتاندارد ............................ مـورخ ..............    يملـ تة يمكه و تدوين شده، در .................... اجالسيه يته 5شمارة 
و  استانداردن و مقررات مؤسسه يقانون اصالح قوان 3مادة  يكن استاندارد به استناد بند يا كنياب شد. يتصو

 شود. يران منتشر ميا يبه عنوان استاندارد مل، 1371تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

سـاختار و شـيوة    -ايـران  يملاستانداردهاي ( 5ايران شمارة  يملستاندارد ا بر اساسايران  يملاستانداردهاي 
نـه  يدر زم يو جهـان  يمل يها شرفتيبا تحوالت و پ يو هماهنگ يحفظ همگام يشوند. برانگارش) تدوين مي

ه كـ  يشـنهاد يدنظر خواهند شد و هر پيلزوم تجد صورتدر ران يا يمل ياستانداردهاخدمات،  ع، علوم ويصنا
توجـه   مربوط، مـورد  يون فنيسيمكدنظر درين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديل ايمكا تياصالح  يبرا

 ايران استفاده كرد. يملاستانداردهاي  تجديدنظربنابراين، بايد همواره از آخرين  قرارخواهدگرفت.

تهيه و تدوين شده و » تنفيذ«اي زير به روش /منطقهيالملل نيرش استاندارد بيبر مبناي پذ ين استاندارد مليا
باشد.  در اين استاندارد ملي بـه  كاربرد آن به زبان فارسي ميصرفاً شامل ترجمه تخصصي بند هدف و دامنة 

 آور ارجـاع داده شـده اسـت و لـذا     صـورت الـزام   بـه  يا المللي/منطقـه  بينهاي استاندارد ساير بندها و پيوست
 شوند:عنوان الزامات اين استاندارد محسوب ميبه 
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 المللـي/ ي پذيرش استانداردهاي بينبر مبناكه  ملي ايرانگفتار تجديدنظر استانداردهاي  نمونة پيش   11-پ
 اند:تدوين شده» تنفيذ«اي به روش منطقه

 گفتار پيش

 يشـنهادها يپ بر اسـاس بار در سال .............. تدوين و منتشر شد، ه نخستينك« .............................. » استاندارد 
عنوان اي به المللي/منطقه بر مبناي پذيرش استانداردهاي بينمربوط  يهاونيسيمكد ييو تأ يدريافتي و بررس

.................. بار  يبرا 5شمارة  ملي ايراناستاندارد ، 7در مورد ب، بند استاندارد ملي ايران به روش اشاره شده 
ب ياستاندارد .................. مورخ ............... تصو يملتة يمكدنظر قرار گرفت و در .................... اجالسيه يمورد تجد

و  اسـتاندارد ن و مقـررات مؤسسـه   يقـانون اصـالح قـوان    3مـادة   يـك ن استاندارد به استناد بند يا كنياشد. 
 شود. يران منتشر ميا ي، به عنوان استاندارد مل1371تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

و شـيوة   سـاختار  -ايـران  يمل(استانداردهاي  5ايران شمارة  يملاستاندارد  بر اساسايران  يملاستانداردهاي 
نـه  يدر زم يو جهـان  يمل يها شرفتيبا تحوالت و پ يو هماهنگ يحفظ همگام يشوند. برانگارش) تدوين مي

ه كـ  يشـنهاد يدنظر خواهند شد و هر پيلزوم تجد صورتدر ران يا يمل يخدمات، استانداردها ع، علوم ويصنا
توجـه   مربوط، مـورد  يون فنيسيمكدنظر درين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديل ايمكا تياصالح  يبرا

 ايران استفاده كرد. يملاستانداردهاي  تجديدنظربنابراين، بايد همواره از آخرين  .گرفت خواهد قرار

 مي شود. ........ : سال ايران شمارة ...... يملاين استاندارد جايگزين استاندارد 

تهيه و تدوين شده و » تنفيذ«اي زير به روش /منطقهيالملل نيرش استاندارد بيبر مبناي پذ ين استاندارد مليا
بـه   يباشد. در اين استاندارد ملـ كاربرد آن به زبان فارسي ميصرفاً شامل ترجمه تخصصي بند هدف و دامنة 

 آور ارجـاع داده شـده اسـت و لـذا     صـورت الـزام   بـه  يا المللي/منطقـه  هاي استاندارد بينساير بندها و پيوست
 شوند:نوان الزامات اين استاندارد محسوب ميعبه 

 
 



 1393(تجديدنظر چهارم):  5ايران شمارة  ملياستاندارد 

   

83 
 

  المللـي/ ي پذيرش استانداردهاي بـين بر مبناتدوين شده  ملي ايرانگفتار استانداردهاي  نمونة پيش   12-پ
 :شده است /باطلتجميع/ كه تفكيك» تنفيذ«اي به روش منطقه

 گفتارشيپ

پـذيرش اسـتانداردهاي    يبر مبناهاي مربوط ونيسيمكس آن در ينو شيه پك« .............................. » استاندارد 
 ملي ايـران استاندارد ، 7در مورد ب، بند روش اشاره شده ران بهيا يملعنوان استاندارد به يا منطقه/يالملل نيب

اسـتاندارد ............................ مـورخ ..............    يملـ تة يمكه و تدوين شده، در .................... اجالسيه يته 5شمارة 
و  اسـتاندارد ن و مقررات مؤسسه يقانون اصالح قوان 3مادة  يكن استاندارد به استناد بند يا كنياب شد. يتصو

 شود. يران منتشر ميا ي، به عنوان استاندارد مل1371تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

 شده: كيتفك استاندارد به مربوط جملة

ران شمارة .............. : سال ..........، (عنـوان  يا يملاين استاندارد يكي از استانداردهاي تفكيك شده از استاندارد 
ر تمامي مجموعه استانداردهاي تفكيك شده از استاندارد مزبـور، آن اسـتاندارد باطـل    كامل) است كه با انتشا

 شوند. خواهد شد و استانداردهاي تفكيك شده جايگزين آن مي

 شده: /باطلعيتجم استانداردهاي به مربوط جملة

 :شود يم )ها(ن آنيگزيجان استاندارد يزير باطل و ا به شرحران يا يمل )هاي(با انتشار اين استاندارد، استاندارد

 ران شمارة ............ : سال.......، (عنوان كامل) يا يملاستاندارد 

 ة ............ : سال.......، (عنوان كامل)رران شمايا يملاستاندارد 

 ران شمارة ............ : سال.......، (عنوان كامل) يا يملاستاندارد 

سـاختار و شـيوة    -ايـران  يمل(استانداردهاي  5ايران شمارة  يملاستاندارد  بر اساسايران  يملاستانداردهاي 
نـه  يدر زم يو جهـان  يمل يهاشرفتيتحوالت و پ با يو هماهنگ يحفظ همگام يبراشوند. نگارش) تدوين مي

ه كـ  يشـنهاد يد شد و هر پندنظر خواهيلزوم تجد صورتدر ران يا يمل يع، علوم و خدمات، استانداردهايصنا
مربـوط مـورد   تـدوين   يون فنـ يسـ يمكدنظر در ين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديا ليمكتاصالح و  يبرا

 ايران استفاده كرد. يملاستانداردهاي  تجديدنظربنابراين، بايد همواره از آخرين  رفت.گ قرار خواهد توجه

تهيه و تدوين شده و » تنفيذ«به روش اي زير /منطقهيالملل نيرش استاندارد بيبر مبناي پذ ين استاندارد مليا
به ساير  يصرفاً شامل ترجمه تخصصي بند هدف و دامنة كاربرد آن به زبان فارسي است. در اين استاندارد مل

عنـوان   آور ارجاع داده شده اسـت و لـذا بـه   به صورت الزام يا المللي/منطقه هاي استاندارد بينبندها و پيوست
 شوند:سوب ميالزامات اين استاندارد مح
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اي منطقـه /المللـي ي پذيرش استانداردهاي بينبر مبناكه  ملي ايرانگفتار استانداردهاي  نمونة پيش   13-پ
 اند:تدوين شده» تغيير يافته ترجمة«به روش 

 گفتار پيش

پـذيرش اسـتانداردهاي    يبر مبناهاي مربوط ونيسيمكس آن در ينو شيه پك« .............................. » استاندارد 
 ملي ايراناستاندارد ، 7در مورد پ، بند ران به روش اشاره شده يا يملعنوان استاندارد به يا منطقه/يالملل نيب

اسـتاندارد ............................ مـورخ ..............    يملـ تة يمكه و تدوين شده، در .................... اجالسيه يته 5شمارة 
و  استانداردن و مقررات مؤسسه يقانون اصالح قوان 3مادة  يكن استاندارد به استناد بند يا كنياب شد. يتصو

 شود. يران منتشر ميا ي، به عنوان استاندارد مل1371تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

سـاختار و شـيوة    -ايـران  يمل(استانداردهاي  5ايران شمارة  يملاستاندارد  بر اساسايران  يملاستانداردهاي 
نـه  يدر زم يو جهـان  يمل يها شرفتيبا تحوالت و پ يو هماهنگ يحفظ همگام يشوند. برانگارش) تدوين مي

ه كـ  يشـنهاد يدنظر خواهند شد و هر پيلزوم تجد صورتدر ران يا يمل يخدمات، استانداردها ع، علوم ويصنا
توجـه   مربوط، مـورد  يون فنيسيمكدنظر دريهنگام تجد ن استانداردها ارائه شود، دريل ايمكا تياصالح  يبرا

 ايران استفاده كرد. يملاستانداردهاي  تجديدنظربنابراين، بايد همواره از آخرين  گرفت. خواهد قرار

تهيه و » ترجمة تغيير يافته«اي زير به روش /منطقهيالملل نيرش استاندارد بيبر مبناي پذ ين استاندارد مليا
همـراه بـا اعمـال تغييـرات بـا توجـه بـه         شامل ترجمه تخصصي كامل متن آن به زبان فارسيو تدوين شده 

 مقتضيات كشور است:
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 المللي/ي پذيرش استانداردهاي بينبر مبناكه  ملي ايرانگفتار تجديدنظر استانداردهاي  نمونة پيش   14-پ
 اند:تدوين شده» ترجمة تغيير يافته«اي به روش منطقه

  گفتارشيپ

 يشـنهادها يپ بر اسـاس بار در سال .............. تدوين و منتشر شد، ه نخستينك« .............................. » استاندارد 
اي به عنوان  المللي/منطقه بر مبناي پذيرش استانداردهاي بينمربوط  يهاونيسيمكد ييو تأ يدريافتي و بررس

.................. بار  يبرا 5شمارة  ملي ايران، استاندارد 7استاندارد ملي ايران به روش اشاره شده در مورد پ، بند 
ب ي........ مورخ ............... تصواستاندارد .......... يملتة يمكدنظر قرار گرفت و در .................... اجالسيه يمورد تجد

و  اسـتاندارد ن و مقـررات مؤسسـه   يقـانون اصـالح قـوان    3مـادة   يـك ن استاندارد به استناد بند يا كنياشد. 
 شود. يران منتشر ميا ي، به عنوان استاندارد مل1371تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

سـاختار و شـيوة    -ايـران  يمل(استانداردهاي  5ايران شمارة  يملاستاندارد  بر اساسايران  يملاستانداردهاي 
نـه  يدر زم يو جهـان  يمل يهاشرفتيتحوالت و پ با يو هماهنگ يحفظ همگام يبرا شوند.نگارش) تدوين مي

ه كـ  يشـنهاد يد شد و هر پندنظر خواهيلزوم تجد صورتران در يا يمل يهاع، علوم و خدمات، استاندارديصنا
قـرار   توجـه مربوط مورد يون فنيسيمكنظر در دين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديا ليمكتاصالح و  يبرا

 ايران استفاده كرد. يملاستانداردهاي  تجديدنظربنابراين، بايد همواره از آخرين . خواهد گرفت

 شود.: سال..... مي ايران شمارة ...... يملاين استاندارد جايگزين استاندارد 

تهيه و » ترجمة تغيير يافته«اي زير به روش /منطقهيالملل نيرش استاندارد بيبر مبناي پذ ياستاندارد ملن يا
و شامل ترجمه تخصصي كامل متن آن به زبان فارسي همـراه بـا اعمـال تغييـرات بـا توجـه بـه        تدوين شده 

 مقتضيات كشور است:
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  المللـي/ ي پذيرش استانداردهاي بـين بر مبناتدوين شده  ملي ايرانار استانداردهاي گفت نمونة پيش   15-پ
 شده است: /باطلتجميعكه تفكيك/» ترجمة تغيير يافته«اي به روش منطقه

 گفتارشيپ

پذيرش اسـتانداردهاي   يبر مبناهاي مربوط ونيسيمكس آن در ينو شيه پك« .............................. » استاندارد 
ملـي  ، اسـتاندارد  7ران به روش اشاره شده در مـورد پ، بنـد   يا يملبه عنوان استاندارد  يا منطقه/يالملل نيب

اسـتاندارد ............................ مـورخ    يملـ تـة  يمكه و تدوين شده، در .................... اجالسـيه  يته 5شمارة  ايران
ن و مقـررات مؤسسـه   يقانون اصالح قـوان  3مادة  يكن استاندارد به استناد بند يا كنياشد.  بي.............. تصو

 شود. يران منتشر ميا ي، به عنوان استاندارد مل1371و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه  استاندارد

 شده: كيتفك استاندارد به مربوط جملة

ران شمارة .............. : سال ..........، (عنوان يا يملاين استاندارد يكي از استانداردهاي تفكيك شده از استاندارد 
كامل) است كه با انتشار تمامي مجموعه استانداردهاي تفكيك شده از استاندارد مزبور، آن اسـتاندارد باطـل   

 شوند. يخواهد شد و استانداردهاي تفكيك شده جايگزين آن م

 شده: /باطلعيتجم استانداردهاي به مربوط جملة

 )هـا (ن آنيگزين اسـتاندارد جـا  يـ زيـر باطـل و ا   به شـرح ران يا يمل )هاي(با انتشار اين استاندارد، استاندارد
 :شود يم

 ران شمارة ............ : سال.......، (عنوان كامل) يا يملاستاندارد 

 ............ : سال.......، (عنوان كامل)ران شماره يا يملاستاندارد 

 ران شماره ............ : سال.......، (عنوان كامل)يا يملاستاندارد 

سـاختار و شـيوة    -ايران يمل(استانداردهاي  5ايران شمارة  يملاستاندارد  بر اساسايران  يملاستانداردهاي 
نـه  يدر زم يو جهان يمل يهاشرفتيحوالت و پت با يو هماهنگ يحفظ همگام يبراشوند. نگارش) تدوين مي

ه كـ  يشـنهاد يد شد و هرپندنظر خواهيلزوم تجد صورتران در يا يمل يع، علوم و خدمات، استانداردهايصنا
 مـورد  مربـوط تـدوين   يون فنـ يسيمكدنظر در ين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديا ليمكتاصالح و  يبرا

 ايران استفاده كرد. يملبنابراين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي  رفت.گ قرار خواهد توجه

تهيه و » ترجمة تغيير يافته«اي زير به روش /منطقهيالملل نيرش استاندارد بيبر مبناي پذ ياين استاندارد مل
بـا توجـه بـه    و شامل ترجمه تخصصي كامل متن آن به زبان فارسي همراه بـا اعمـال تغييـرات    تدوين شده 

 مقتضيات كشور است:
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 ايران: يملة استانداردهاي يگفتار اصالح نمونة پيش   16-پ

 گفتارشيپ

ران شـمارة ................ : سـال   يـ ا يملـ ة استاندارد، اصالحيه شماره ........ مربوط بـه اسـتاندارد   ين اصالحيا
پيشـنهادهاي دريـافتي و بنـا بـه      بر اسـاس ه كاست »  ................................................ « ................. با عنوان

استاندارد  يملتة يمكن شده و در ................... اجالسيه يه و تدويمربوط ته يهاونيسيمكضرورت توسط 
 3مـادة    يكاين اصالحيه استاندارد به استناد بند  كنيد. اب شي................................ مورخ ................. تصو

، بـه  1371بهمن مـاه   مصوبو تحقيقات صنعتي ايران،  استانداردرات مؤسسه مقرن و يقانون اصالح قوان
 شود.يمنتشر مملي ايران ة استاندارد عنوان اصالحي

سـاختار و   -ايـران  يملـ (اسـتانداردهاي   5ايران شمارة  يملاستاندارد  بر اساسايران  يملاستانداردهاي 
 يو جهان يمل يهاشرفتيتحوالت و پ با يو هماهنگ يحفظ همگام يبراشوند. شيوة نگارش) تدوين مي

 د شـد و هـر  ندنظر خواهيلزوم تجد صورتران در يا يمل يع، علوم و خدمات، استانداردهاينه صنايدر زم
 يون فنـ يسـ يمكدنظر در يـ ن استانداردها ارائه شـود، هنگـام تجد  يا ليمكتاصالح و  يه براك يشنهاديپ

اسـتانداردهاي   تجديـدنظر بنابراين، بايد همـواره از آخـرين    رفت.گ قرار خواهد توجه مورد مربوطتدوين 
 ايران استفاده كرد. يمل

اسـتفاده قـرار   ن اصـالحية اسـتاندارد مـورد    يه و تدوين ايته يه براك) ي(منابع و مآخذ يمنبع و مأخذ
 ر است:يگرفته به شرح ز
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 پيوست ت

 (الزامي)

 نامهواژه

دست شدن مفهوم براي كاربران  اي روشن و يكها است كه براي از اصطالحات و تعاريف آن نامه مجموعه واژه
گنجانده » عاريفاصطالحات و ت«شود. اين مجموعه يا در داخل استاندارد با عنوان  استاندارد تهيه و تدوين مي

 شود. منتشر مي» نامه واژه«صورت استانداردي مستقل با عنوان  شده يا به

 دامنـة هـدف و  ، گفتار، مقدمهنامه شامل صفحة آشنايي با استاندارد، صفحة كميسيون فني، پيشساختار واژه
 ها است. كاربرد و اصطالحات و تعاريف آن

 ايشـود، نمايـه  اين استاندارد اسـت. توصـيه مـي    3نامه مطابق بند شيوة نگارش اصطالحات و تعاريف در واژه
 نامه درج شود.در آخر واژه با ذكر شماره زيربند هاي تعريف شده به فارسي و انگليسيالفبايي از واژه

9Bشوندمي تعريف كه هايي واژه انتخاب    1-ت 

صـورت  ي متفاوتي داشته باشد، بايد بهكه ممكن است در متون مختلف معان» نماد«يا » اصطالح«، »واژه«هر 
 شفاف و مرتبط با مفهوم موردنظر تعريف شود.

 نامه گنجانـد كـه مفهـوم خاصـي در مـتن بـراي آن،       توان در واژهاي را فقط درصورتي مي اصطالحات محاوره
 شود. گيري از عدم درك صحيح، مفهوم درست آن اصطالح تعريف ميموردنظر باشد و براي پيش

 هـا  نيـز اسـتفاده كـرد. در ايـن صـورت ايـن واژه      » منسوخ«و واژة » مترادف«توان از واژة  لزوم، مي درصورت
كـار بـرده   هايي كـه بـه دو حالـت كامـل و اختصـار بـه       شوند. براي واژه ترتيب در زير واژه اصلي نوشته ميبه

» مـرجح «مـل بـه عنـوان واژة    توان انتخاب كرد، ولي بهتر اسـت از واژة كا  ها را مي شوند، هر يك از حالت مي
 استفاده شود.

ها صرفاً بايد در محدودة موضوع ذكر شده  شوند، واژه صورت مستقل منتشر مينامه كه به در استانداردهاي واژه
مفهومي كه در همـان اسـتاندارد    بر اساسها فقط  كاربرد باشد. در ساير استانداردها واژه در بند هدف و دامنة

 شوند. يف ميكاربرد دارند، تعر

پيش از آن كه براي يك واژه تعريفي نوشته شود، بايد اطمينان حاصل شود كـه آن واژه در هـيچ اسـتاندارد    
ها بايد استفاده ترين آن كار رفته است، از رايجديگري تعريف نشده است. اگر واژه در استانداردهاي مختلفي به

توان به آن استاندارد ارجاع  ، بدون تكرار كردن تعاريف مينامه مستقلي وجود دارد شود. اگر در يك زمينه واژه
گونه تغيير عيناً  شود، بايد بدون هيچ قول مي كه يك واژه در استاندارد ديگري تعريف شده و نقلداد. درصورتي

 تكرار شود و منبع آن نيز درج شود.
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اين اسـتاندارد مراجعـه    13-1-3-6و  12-1-3-6براي استفاده از تعاريف يك استاندارد ديگر، به زيربندهاي 
 شود.

10Bها واژه گرفتن قرار  ترتيب   2-ت  

منـد باشـد. در   ها و به شيوة نظامبندي مفهومي آناولويت و گروه بر اساسها بهتر است  ترتيب قرارگيري واژه
توان براي هر دسته از  بايد پيش از مفاهيم خاص قرار گيرند. براي شفافيت بيشتر مي كلياين حالت، مفاهيم 

 ها، سرعنوان انتخاب كرد. ترتيب الفبايي از ارجحيت كمتري برخوردار است.واژه

 مثال:

 اصلي اصطالحات 2-1

   كاربرد و خواص به مربوط اصطالحات 2-2
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 پيوست ث

 (الزامي)

 ها به زبان انگليسيو معادل آن ايران يملهاي وجهي در استانداردهاي  شيوة كاربرد فعل

/ مجاز بودن/امكان داشتن«و » توصيه«، »الزام«هاي وجهي در ارتباط با  ، فعلايران يملدر متن استانداردهاي 
هـا در مـورد   سـي معـادل آن  هاي انگليوجهي انگليسي و عبارت هايرود. فعلكار مي با معاني زير به» ييتوانا

 هـاي هـاي انگليسـي معـادل فعـل    وجهي فارسي نيز جهت آگاهي ارائه شده است. عبارت هايهركدام از فعل
اسـتفاده  وجهي انگليسي قابل هايوجهي انگليسي فقط در موارد استثنايي به داليل زبانشناختي به جاي فعل

 هستند.

11Bالزام«هاي وجهي در ارتباط با  فعل   1-ث« 

 »الزام«هاي وجهي در ارتباط با  كاربرد فعل -1-جدول ث

 فعل وجهي فارسي انگليسي فعل وجهي هاي معادل انگليسيعبارت
 

 

Is to 
 

Is required to 
 

It is required that 
 

Has to 
 

Only ... is permitted 
 

It is necessary 
 

Shall بايد 

 
 

Is not allowed [permitted] [permissible] [acceptable] 
 

Is required to be not 
 

is required that … be not 
 

Is not to be 
 

 

Shall not نبايد 

P»بايستي«واژة  -1يادآوري 

a
P نبريد كاربه (بايد) الزام براي را »نبايستي« و. 

P»نيست ممكن«عبارت  -2يادآوري 

b
P نبريد. كاربه »نبايد« يبه جا را 

P

a
P  Must 

P

b
P  May not 
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12Bتوصيه«هاي وجهي در ارتباط با  فعل   2-ث« 

 »هيتوص«هاي وجهي در ارتباط با  كاربرد فعل -2-ث جدول

 فارسي فعل وجهي وجهي انگليسي فعل هاي معادل انگليسيعبارت

It is recommended that 
 

Ought to 
Should است/بهتر شودمي توصيه 

It is not recommended 
 

Ought not to 
Should not شودنمي توصيه 

13Bيي/توانامجاز بودن/امكان داشتن«هاي وجهي در ارتباط با  فعل   3-ث« 

 »يي/توانامجاز بودن/امكان داشتن«هاي وجهي در ارتباط با  كاربرد فعل -3 -ث جدول

 فارسي فعل وجهي وجهي انگليسي فعل هاي معادل انگليسيعبارت
 

Is permitted 
 

Is allowed 
 

Is permissible 
 

May توانممكن است/مجازاست/مي 

 

It is not required that 
 

No….is required 
 

Need not نيست نيازي 

 

Be able to 
 

There is a possibility of 
 

It is possible to 
 

Can مكان دارد/توانمي 

 

Be unable to 
 

There is no possibility of 
 

It is not possible to 
 

Can not تواننمي 
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 وست جيپ

 (الزامي)

 اهايكها و  تيمك

 رد:يد مورد توجه قرار گير بايران موارد زيا يمل يدر استانداردها

 ) باشد. R/Rز ( يد ممينشان اعشاري با   1-ج

 نويس استفاده شود.براي نوشتن مميز از  پائين -يادآوري

 استفاده شود:ر يز ياهايكد فقط از يبا ملي ايران ين استانداردهايدر تدو

 است؛ شده ينيتع IEC 80000 و ISO 80000 ياستانداردها در هك ،SI ياهاكي −

 ،(d)روز  ،(h)ساعت  ،(min)قه يدق يعنيشود، استفاده مي SI ياهايكهمراه  ه بهك يگريد يليمكت ياهايك −
P)درجه 

◦
P)،  متر(m)، هيثان (s)، تر يل(l)  تن ،(t)، تروولت كال(eV)  يهماهنگ جرم اتم ياهايكو )u(  طبـق ،
 ؛ISO 80000-1:2009استاندارد  6و  5جدول 

Np(P78F1نپر ( ياهايك −
P) بل ،B(P79F2

P  طبق استانداردISO 80000-1 وISO 80000-3 سونP80F

3
Pفون ،P81F

4
P تاوكو اP82F

5
P ،  طبـق

 ؛ISO 80000-8استاندارد 

Bd(P83F6بد ( ياهايك −
Pت (ي، بbit(P84F7

Pتت (ك، اo(P85F8
Pت (ي، باB(P86F9

P ) ارالنـگ ،E(P87F10
P ي، هـارتل )Hart(P88F11

P ، متعـارف   يايكـ
ــات ( nat(P89F12اطالع

P) ــانون Sh(P90F13، ش
P   ــتاندارد ــق اس var(P91F14و وار ( IEC 80000-13طب

P ــق ــتانداردا، طب          س
IEC 80000-6 است. برق و الكترونيك ارائه شده  يها يمنظور استفاده در فناور  كه به 

 

 

                                                 
1- Neper 
2- Bel 
3- Sone 
4- Phon 
5- Octave 
6 - Baud 
7- Bit 
8- Octet 
9- Byte 
10- Erlang 
11- Hartley 
12- Natural unit of information 
13- Shannon 
14- volt ampere reactive 
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 ب كرد. كيگر تريديكاها را  نبايد با يك ينمادها و اسام   2-ج

 مثال:

 »   km/h«ا ي» لومتر بر ساعتكي«د:  يسيبنو

 »لومتر/ساعتكي«ا ي» بر ساعت km«د: يسيننو

 رود بايد با ارقام درج شود.كار ميكه به صورت تركيبي با نمادهاي يكا به ير عدديمقاد   3-ج

 :  1 مثال

  »متر پنج«  يا »m 5« :بنويسيد

 »متر 5« يا » m پنج« :ننويسيد

ه كاز نوع باالنويس  ياهايكباشد، مگر در مورد نماد  فاصله وجود داشته  يكد يا بايكو نماد  ين مقدار عدديب
 بندي شود.تقسيم يده صورت ده ه درجه بهكشود، اما بهتر است ة مسطح استفاده مييزاو يبرا

 : 2 مثال

765 :بنويسيد ′′′o  

 ه)،يـ ثان يبـرا  »s«يجـا  (بـه » sec«ماننـد:  د، يـ ار نبركـ  اها بـه يك يراستاندارد را برايهاي غنوشت كوته   4-ج
»mins «يجا (به»min « يدق يبـرا  ،(قـه»hrs « بـه)  يجـا»h « يبـرا   ،(سـاعت»cc « بـه)  يجـا »cm P

3
P « يبـرا 

 يجـا  (بـه » rpm«آمپـر)،   يبـرا » A« يجـا  (بـه » amps«تـر)،  يل يبـرا » l«يجا (به» lit«عب)، كمتر م يسانت
»r/min «قه).يدور در دق يبرا 

ا يـ د با افزودن باالنويس و يـا زيرنـويس   ياند را نبااستاندارد شده يالملل نيي كه در سطح بياهايكنماد    5-ج
 ر داد. ييتغ يگرياطالعات د

 مثال:

 » URmaxR = 500 V«: ديسيبنو

 »U = 500 VRmaxR«: ننويسيد

   »5%  يجرم سرك«: ديسيبنو

 » (m/m)  % 5«: ننويسيد

 »7 % يحجم سرك«: ديسيبنو

 » (V/V) % 7«: يسيدننو 
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 د: ينكب نكياها تريكاطالعات را با نماد    6-ج

 مثال:

 »20ml/kgبرابر است با موجود آب  مقدار«: ديسيبنو

 »آب kg/20 ml« اي »ml HR2RO/kg 20«: ننويسيد

 د استفاده شود. ينبا »ppb«و »ppm« ،»pphm«هايي مانند نوشت از كوته   7-ج

 :  1 مثال

10Pبرابر است با  يسرجرمك«ا ي »μg/g 4,2برابر است با  يجرم سرك« د:يسيبنو

-6
P  ×4,2« 

  »ppm 4,2برابر است با  يجرم سرك« :ننويسيد

 :2مثال 

10برابر است با  يت نسبيقطع عدم« د:يسيبنو P

-12  
P×6,7« 

 »ppb 6,7ت برابر است با يقطع عدم« :ننويسيد

نمادهاي نمايانگر درج شود.  موربها به قلم  تيمكد با قلم عادي و نماد يبا ياها و مقدار عدديكنماد    8-ج
 ها باشد.مقادير عددي بايد متفاوت با نمادهاي نمايانگر ديگر كميت

 مثال:

m = 8 kg   

 ت دارد.يارجح ير عدديان مقاديها بر معادالت م تيمكان يمعادالت م   9-ج

ت جرم يمكشود.  يم گيري اندازه (N)وتن يبرحسب ن واست  گرانش) يروينرو (ين يك ،»وزن« تيمك   10-ج
 شود.  يگيري م اندازه »kg«لوگرم كيبرحسب 

 ار رود.ك به» واحد«  د واژهينبا يسرك يها تيمكدر مخرج    11-ج

 مثال:

  92F1»يجرم خط«ا ي» جرم بر طول« د:يسيبنو

 »جرم بر واحد طول« ننويسيد:

 ز قائل شد.يند بايد تماك يف ميشيء را توصه آن ك يتيمكشيء و  يكن يب   12-ج

 :1 مثال

 ».تانسكچ و اندويپ ميس«، »مقاومت و مقدار مقاومت«، »توده و جرم«، »سطح و مساحت«

                                                 
1- Lineic mass 
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 :2 مثال

 »         mm 12تا  mm 10« :ديسيبنو

 »mm 12-10«ا ي »mm 12تا 10« :ننويسيد

 »Cº 10تا  Cº 5« :ديسيبنو

 » Cº 10- 5«ا ي »Cº 10تا  5« :ننويسيد

 »mm 36 × mm 24« :ديسيبنو

 )»mm )36  ×24«ا ي »mm 36 × 24« :ننويسيد

 )»Cº )2 ± 23«ا ي »Cº 2 ±C º 23« :ديسيبنو

 »Cº 2 ± 23« :ننويسيد

 »60 % ± 3% « اي)» 60 ± 3( «% :ديسيبنو

   »60 ± 3 «% :ننويسيد

هـا مربـوط بـه رده      تيـ مكه كـ   مگـر آن رد، كـ ا تفريق يتوان جمع  يرا نم يكيزيت فيمكا چند يدو    13-ج
              ماننـد  ينسـب  يان رواداريـ ن روش بيانـد. بنـابرا  باشـد كـه بـا همـديگر قابـل مقايسـه       هـا  ساني از كميـت يك

 %»5 ±  V230«توان به كاربرد.هاي زير را مي جاي آن روشبه .، با قانون پايه جبر مطابقت ندارد 

 مثال:

  » ± 5%  ينسب يبا روادار V 230«و  ») V )5/11 ± 230« :ديسيبنو

 )»V %)5 ± 230« :ننويسيد

و اگـر   »logRaR« اي »lg« ،»ln« ،»lb« د:يسيها بنو تم الزم باشد، در فرموليلگار   هيردن پاك مشخصاگر    14-ج
 »log«د: يسيالزم نباشد، بنو
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 وست چيپ

 (الزامي)

 ايران يملهاي مختلف روي جلد استانداردهاي طرح

14Bاتكلي   1-چ 

ايران داراي دو بخش ثابت و متغير است. بخش ثابت مربوط به اطالعاتي از  يملطرح روي جلد استانداردهاي 
استاندارد ايران به  يملايران، نام سازمان  يملو عنوان جمهوري اسالمي ايران، عالمت استاندارد  جمله عالمت

. بخـش متغيـر شـامل    ستاINSO و سرنام   ICSالمللي استانداردهابندي بينفارسي و انگليسي، سرنام طبقه
، شـمارة  شماره استاندارد ، ITUيا ISO ،IEC مربوط مانند ايالمللي/منطقهبين سازياستانداردسازمان  سرنام

 ، ICSعنوان به فارسـي و انگليسـي، شـمارة    ،استانداردتصويب  سالتجديدنظر (درصورت موضوعيت داشتن)، 
(درصورت موضوعيت  »داراي محتواي رنگي«وجود محتواي رنگي در استاندارد و عبارت مربوط به نشانه ويژه

 بـه شـرح   معـين  هـاي تعبـار يكـي از   ايالمللي/منطقهاستاندارد بين داشتن) و نيز با توجه به روش پذيرش
 است.زيربندهاي زير 

15Bطرح روي جلد   2-چ 

ــرح ــايط ــتانداردهاي   ه ــد اس ــروي جل ــران  يمل ــدوين باتاي ــه روش ت ــه ب ــتاندارد وج ــكل اس ــايدر ش  ه
 ارائه شده است. زير به شرح مختلف
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 كليصورت  ايران به يملطرح روي جلد استانداردهاي  نمونة  1-2-چ
 

 

 

 

 رانيا ياسالم يجمهور 
Islamic Republic of Iran 

 استاندارد ايران يملسازمان 

 

 INSO رانيا يملاستاندارد 

 (.Std. No) استاندارد)شمارة (
 Iranian National Standardization Organization  

 (Year of Approval)  (سال تصويب)
 

  

 

 )عنوان فارسي(
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 (Title) 
 

 

 

 

 

 

 

 ICS: (………) 
 

 

 ايران يملنمونة طرح روي جلد پاية استاندارد   -1-شكل چ
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 رانيا ياسالم يجمهور 
Islamic Republic of Iran 

 استاندارد ايران يملسازمان 

 

 INSO رانيا يملاستاندارد 

 (.Std. No) شمارة استاندارد)(
 Iranian National Standardization Organization  

 (Year of Approval)  (سال تصويب)
 

  

 

 )عنوان فارسي(
 

 

 
 داراي محتواي رنگي

 

 
 

 
 

 

 

 (Title) 
 

 

 

 

 

 

 

 ICS: (………) 
 

 

 ايران داراي محتواي رنگي يملنمونة طرح روي جلد پاية استاندارد  -2-شكل چ
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 رانيا ياسالم يجمهور 
Islamic Republic of Iran 

 استاندارد ايران يملسازمان 

 

 INSO رانيا يملاستاندارد 

 (.Std. No) شمارة استاندارد)(
  Iranian National Standardization Organization (.…) Revision ).....(تجديدنظر 

 (Year of Approval)  (سال تصويب)
 

  

 

 )عنوان فارسي(
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 (Title) 
 

 

 

 

 

 

 

 ICS: (………) 
 

 
 

، 1st ،2nd ،3rdو غيره و براي نگارش انگليسـي آن از  ، سوم، چهارم، پنجم هاي اول، دومبراي نوشتن نوبت تجديدنظر به زمان فارسي از كلمه -يادآوري
4th ،5th .و غيره در جاي خالي مربوط استفاده شود 

 ايران براي استانداردهاي تجديدنظرشده يملنمونة طرح روي جلد استاندارد  -3-شكل چ
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 رانيا ياسالم يجمهور 
Islamic Republic of Iran 

 استاندارد ايران يملسازمان 

 

 INSO رانيا يملاستاندارد 

 (.Std. No) شمارة استاندارد)(
 (…) .Iranian National Standardization Organization Amd. No ).....(اصالحية شماره 

 (Year of Approval)  (سال تصويب)
 

  

 

 -)عنوان فارسي(
 

 ......)(اصالحية شمارة 

 

  

 
 

 
 

 

 

 (Title) - 
 

Amd. No. (.…) 
 

 

 

 

 

 

 

 ICS: (………) 
 

 

 ايران يملطرح روي جلد براي اصالحية استاندارد  نمونة -4-شكل چ
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 مبناي پـذيرش اسـتانداردهاي   ايران تدوين شده بر يملنمونة طرح روي جلد استانداردهاي  2-2-چ
   7مذكور در مورد الف، بند » معادل يكسان«اي به روش منطقهالمللي/بين

 تصويبو سال  ايران يملبايد شماره استاندارد  يملدر قسمت باالي سمت راست روي جلد اين استانداردهاي 
 آن به زبان فارسي درج شود.

سـازمان  ، سـرنام  »خط فاصله«دنبال آن نشانة و به INSOدر قسمت باالي سمت چپ روي جلد، بايد سرنام 
و سـال   ايـران  يملـ ، شـمارة اسـتاندارد    ITUيـا  ISO ،IEC مربوط مانند ايمنطقهالمللي/بين سازياستاندارد

 ايالمللي/منطقهبين سازياستانداردسازمان ،  سرنام »Identical with«آن و در سطر زير آن، عبارت  تصويب
 سـال انتشـار آن   سپس شده واي پذيرفتهمنطقهالمللي/، شمارة استاندارد بين ITUيا ISO  ،IECمربوط مانند

 به زبان انگليسي در سطرهاي جداگانه درج شود.
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 رانيا ياسالم يجمهور 
Islamic Republic of Iran 

 استاندارد ايران يملسازمان 

 

 INSO رانيا يملاستاندارد 

 (.Std. No) شمارة استاندارد)(
 Iranian National Standardization Organization  

 (Year of Approval)  تصويب)(سال 
 

  

 

 )عنوان فارسي(
 

 

Identical with 
ISO (XXXX): 

(Year of Approval) 
 

  

 
 

 
 

 

 

 (Title) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ICS: (………) 
 

 

            ي پذيرش استانداردهاي بر مبناايران تدوين شده  يملنمونة طرح روي جلد استانداردهاي  -5-شكل چ
 7اشاره شده در مورد الف، بند » معادل يكسان«اي به روش المللي/منطقهبين
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 ي پـذيرش اسـتانداردهاي    بر مبناايران تدوين شده  يملنمونة طرح روي جلد استانداردهاي  3-2-چ
   7مذكور در مورد ب، بند» تنفيذ«اي به روش المللي/منطقهبين

و  ايالمللي/منطقـه شماره استاندارد بـين بايد  يملدر قسمت باالي سمت راست روي جلد اين استانداردهاي 
 سال تصويب آن به زبان فارسي درج شود.

، سـرنام  »خـط فاصـله  «نبـال آن نشـانه   د و به INSOدر قسمت باالي سمت چپ روي جلد بايد ابتدا سرنام 
ــازمان  ــازياستانداردس ــين س ــهب ــد  ايالمللي/منطق ــوط مانن ــا  ISO ،IEC مرب ــتاندارد  ،ITUي ــماره اس               ش

ســازمان  ســرنام، »Endorsement of«عبــارت  زيــر آن،و  در ســطر  تصــويب، ســال ايالمللي/منطقــهبــين
اي المللي/منطقـه شمارة اسـتاندارد بـين   ، ITUيا ISO ،IEC مربوط مانند ايالمللي/منطقهبين سازياستاندارد
 جداگانه درج شود.شده و سال انتشار آن به زبان انگليسي در سطرهاي پذيرفته

اي بـراي درج روي جلـد   المللي/منطقـه هـاي استانداردسـازي بـين   هاي سازمانالگوي نگارش برخي از سرنام
، »تنفيـذ «اي به روش المللي/منطقهاستانداردهاي ملي ايران تدوين شده بر مبناي پذيرش استانداردهاي بين

 ارائه شده است. 1-در جدول چ

 ايالمللي/منطقههاي استانداردسازي بينسازمانهاي سرنام - 1-جدول چ

 انگليسي فارسي
 INSO-ISO ايزو -استاندارد ملي ايران
 INSO-IEC آي اي سي -استاندارد ملي ايران

 INSO-CODEX كدكس -استاندارد ملي ايران

 INSO-OIML اُ آي ام ال -استاندارد ملي ايران

 INSO-ITU آي تي يو -استاندارد ملي ايران

 INSO-EN اي ان -استاندارد ملي ايران

 INSO-ETSI اي تي اس آي -استاندارد ملي ايران

 INSO-BS EN بي اس اي ان -استاندارد ملي ايران

 INSO-DIN EN دي اي ان اي ان -استاندارد ملي ايران

 INSO- IEC TS آي اي سي تي اس -استاندارد ملي ايران

 INSO-ISO/IEC ايزو/ آي اي سي -استاندارد ملي ايران

 INSO-ISO/IEC TR ايزو/ آي اي سي تي آر -استاندارد ملي ايران
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 رانيا ياسالم يجمهور 
Islamic Republic of Iran 

 استاندارد ايران يملسازمان 

 

 INSO-ISO ايزو -رانيا يملاستاندارد 

 (.Std. No) شمارة استاندارد)(
 Iranian National Standardization Organization  

 (Year of Approval)  (سال تصويب)
 

  

 

 )عنوان فارسي(
 

 

Endorsement of 
ISO (XXXX): 

(Year of Approval) 
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 (Title) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ICS: (………) 
 

 

 ايران تدوين شده بر مبناي پذيرش استانداردهاي يملنمونة طرح روي جلد استانداردهاي  -6-شكل چ
 7اشاره شده در مورد ب، بند» تنفيذ«اي به روش المللي/منطقهبين 
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 ي پـذيرش اسـتانداردهاي  بر مبناايران تدوين شده  يملنمونة طرح روي جلد استانداردهاي  4-2-چ
   7بند مذكور در مورد پ، » تغيير يافته ترجمة«اي به روش المللي/منطقهبين

و سال انتشـار   ايران يملبايد شماره استاندارد  يملدر قسمت باالي سمت راست روي جلد اين استانداردهاي 
 آن به زبان فارسي درج شود.

و  ايـران  يملـ شماره اسـتاندارد  دنبال آن  بهو  INSOدر قسمت باالي سمت چپ روي جلد، ابتدا بايد سرنام 
        ســازياستانداردســازمان  ســرنام ،»Modification of« عبـارت  تــر،و در يــك ســطر پــايين سـال انتشــار آن 

 اي منبع و مأخذ والمللي يا منطقهشماره استاندارد بين،  ITUيا ISO ،IEC مربوطه مانند ايمنطقهالمللي/بين
 سال انتشار آن به زبان انگليسي در سطرهاي جداگانه درج شود. سپس
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 رانيا ياسالم يجمهور 
Islamic Republic of Iran 

 استاندارد ايران يملسازمان 

 

 INSO رانيا يملاستاندارد 
 (.Std. No) شمارة استاندارد)(

 Iranian National Standardization Organization  
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 ي پذيرش استانداردهايبر مبناايران تدوين شده  يملنمونة طرح روي جلد استانداردهاي  -7 -شكل چ
 7اشاره شده در مورد پ، بند » تغيير يافته ترجمة«اي به روش منطقهالمللي/بين 
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 وست حيپ

 (الزامي)

          پذيرش كه به روش ملي ايرانكردن تغييرات در استانداردهاي مشخصهايي از شيوة نمونه
 اندتدوين شده» تغييريافته ترجمة«

16Bاتكلي   1-ح 

اند، بايد تدوين شده» تغييريافته ترجمة«كه به روش پذيرش  ملي ايرانتغييرات اعمال شده در استانداردهاي 
تغييرات اعمال شده در ايـن اسـتاندارد ملـي در    «با عنوان  يملاستاندارد  در دهندهآخرين پيوست آگاهيدر 

 شود.  مشخصزير  به شرح، »مقايسه با استاندارد منبع

 اده از يكـي از عبـارات  ترتيب بندها با اسـتف  بخش استاندارد منبع و مأخذ بايد به تغييرات اعمال شده در هر
هـاي  بنـدي صـورت گـروه   مـورد بـه   در هر» شده است اضافه«يا » جايگزين شده است«، »شده است حذف«

 شود. مشخص ملي ايرانجداگانه در يك پيوست خاص در استاندارد 

در زيربندهاي زير  ايران يملكردن تغييرات اعمال شده در متن استاندارد  مشخصاز شيوة  يهايمثال   2-ح
 ارائه شده است.

 هاي حذف شدهكردن بخشمشخص    1-2-ح

منبـع و   در مقايسه با اسـتاندارد  ملي ايرانجدول متن اصلي و پيوست استاندارد  اگر در بند، زيربند، شكل و
صـورت دقيـق و    كردن محـل آن بـه   مشخصمأخذ بخشي حذف شده باشد، بايد تغيير اعمال شده، همراه با 

 شود:هاي زير بيان روشن، مانند مثال

 مثال:

 حذف شده است.» بار مضاعف«، ستون مربوط به 2: در جدول 1-1-5زيربند  -

 ، رديف آخر جدول حذف شده است.4: در جدول 4-1-5زيربند  -

 حذف شده است. 4و  3: فهرست موارد 1-1-6 زيربند -

 هاي جايگزين شدهكردن بخش مشخص   2-2-ح

منبـع و   در مقايسه با اسـتاندارد  ملي ايراناگر در بند، زيربند، شكل و جدول متن اصلي و پيوست استاندارد  
كـردن   مشـخص بخشي با متن و محتواي جديد جايگزين شده باشد، بايد تغيير اعمال شده، همراه بـا   مأخذ

 شود:هاي زير بيان محل آن به صورت دقيق و روشن، مانند مثال

 مثال:

 شده است. kg 35جايگزين جرم  kg 25جرم  ....... ...... در سطر : در پاراگراف3-4زيربند  -



 1393(تجديدنظر چهارم):  5ايران شمارة  ملياستاندارد 

   

108 
 

 .شده است«.......................» جايگزين عبارت «...................................» : عبارت 3-3-4زيربند  -

 هاي اضافه شدهكردن بخش مشخص   3-2-ح

منبـع و   در مقايسه با اسـتاندارد  ملي ايراناگر در بند، زيربند، شكل و جدول متن اصلي و پيوست استاندارد 
صـورت دقيـق و    كردن محـل آن بـه   مشخصبخشي اضافه شده باشد، بايد تغيير اعمال شده، همراه با مأخذ 

 شود:هاي زير بيان روشن، مانند مثال

 مثال:

اضـافه شـده    10-3و  9-3هاي زيربنـد در  ملـي ايـران  دليل ضرورت كاربرد در استاندارد ف جديد به: اصطالحات و تعاري3بند  -
 است.

 ستون چهارم اضافه شده است. ،6جدول : در 5-3-7زيربند  -

 .اضافه شده است 2يادآوري  :5-8زيربند  -
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 وست خيپ

 (الزامي)

 رانيا يملاستانداردهاي   نويس الكترونيكي نگارش پيش يتنظيمات الگو

 2-و خ 1-خ هـاي ايران بايـد طبـق جـدول    يملنويس استانداردهاي تنظيمات الكترونيكي نگارش متن پيش
 باشد.
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 ايران يملنويس استانداردهاي  نگارش متن پيش در استفاده مورد هاي ها و سبك تنظيمات قلم - 1 -خ جدول

Pنام سبك

a هاهم راستايي متن نام، نوع و اندازه قلم اربرد در متنكP

b فاصله بين سطرهاP

c
P  

 فاصله بين 
Pهاپاراگراف

d 
(pt) 

 توضيح

Normal عنوان روي جلد 
B Nazanin 20 (Bold) 

Centered single 
0 Before  

Times New Roman 16 (Bold) 0 After 

Normal 
ساير اطالعات روي جلد از جمله عنوان سازمان، 

 ICSسال انتشار و 
B Nazanin 14 (Bold) 

Centered single 
0 Before  

Times New Roman 13 (Bold) 0 After 

Normal 
مندرج  ملي ايرانشماره و سال انتشار استاندارد 
 B Nazanin 12 (Bold) Right single هادر باالي صفحه

0 Before  

0 After 

Normal  استاندارد ايران يملاطالعات تماس با سازمان 
B Nazanin 12 Right 

single 
6 Before  

Times New Roman 11 left 6 After 

Normal  استاندارد ايران يملآشنايي با سازمان 
B Nazanin 12 

Justify low single 
0 Before  

Times New Roman 11 6 After 

Normal 
، عنوان »كميسيون فني تدوين استاندارد«عنوان 

 » صفحه د«باالي  تجديدنظراستاندارد و نوبت 

B Nazanin 14 (Bold) 
Centered single 

0 Before  

Times New Roman 12 (Bold) 6 After 

Normal 
اعضاي هاي ستون اسامي رئيس، دبير و سرعنوان

 كميسيون فني تدوين استاندارد
B Nazanin 14 (Bold) 

 Justify low single با خط زيرين
0 Before  

6 After 

Normal 
 ات رئيس، دبير و اعضايمشخصاسامي و 

 استانداردتدوين كميسيون فني 
B Nazanin 12 

Justify low single 
0 Before  فاصله بين اطالعات هر عضو

 Times New Roman 11 0 After باشد. 12 (pt)با عضو بعدي 

Normal در صفحه فهرست مندرجات» عنوان« سرعنوان B Nazanin 14 (Bold) Justify low single 
0 Before  

12 After 
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Pنام سبك

a هاهم راستايي متن نام، نوع و اندازه قلم اربرد در متنكP

b فاصله بين سطرهاP

c
P  

 فاصله بين 
Pهاپاراگراف

d 
(pt) 

 توضيح

Normal 
و » عنوان«، »فهرست مندرجات«سرعنوان 

 B Nazanin 14 (Bold) Centered single فهرست مندرجاتدر صفحه » صفحه«
0 Before 

 

12 After 

Normal 
فهرست » عنوان«ها در ستون عنوان نگارش

 مندرجات

B Nazanin 14 

Justify low single 

0 Before 
Pتورفتگي

e
P  زيربندها در سطوح

فهرست  شابهمختلف بايد م
و  مندرجات اين استاندارد

 باشد. 2-مطابق جدول خ
Times New Roman 12 0 After 

Normal 
فهرست » صفحه«ستون  در هاشماره صفحه

 مندرجات
B Nazanin 14 Centered single 

0 Before  

0 After 

Normal  مقدمه«و » گفتار پيش«عنوان« B Nazanin 14 (Bold) Justify low single 
0 Before  

12 After 

Normal 
گفتار، مقدمه و متن هاي پيش متن پاراگراف

 اصلي استاندارد

B Nazanin 14 
Justified low single 

6 Before  

Times New Roman 12 6 After 
 

Normal  استاندارد اولعنوان استاندارد در صفحه 
B Nazanin 16 (Bold) 

Centered single 
12 Before  

Times New Roman 14 (Bold) 30 After 

Heading 1 عنوان بند 
B Nazanin 14(Bold) 

Justify low single 
18 Before  

Times New Roman 12 (Bold) 12 After 

Heading 2  1عنوان زيرزبند سطح 
B Nazanin 13(Bold) 

Justify low single 
12 Before  

Times New Roman 11(Bold) 6 After 

Heading 3  2عنوان زيرزبند سطح 
B Nazanin 13(Bold) 

Justify low single 
12 Before  

Times New Roman 11(Bold) 6 After 
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Pنام سبك

a هاهم راستايي متن نام، نوع و اندازه قلم اربرد در متنكP

b فاصله بين سطرهاP

c
P  

 فاصله بين 
Pهاپاراگراف

d 
(pt) 

 توضيح

Heading 4  3عنوان زيربند سطح 
B Nazanin 13(Bold) 

Justify low single 
12 Before  

Times New Roman 11(Bold) 6 After 

Heading 5  4زيربند سطح عنوان 
B Nazanin 13(Bold) 

Justify low single 
12 Before  

Times New Roman 11(Bold) 6 After 

Heading 6  5عنوان زيربند سطح 
B Nazanin 13(Bold) 

Justify low single 
12 Before  

Times New Roman 11(Bold) 6 After 

Normal پانوشت 
B Nazanin 12 Right single 0 Before  

Times New Roman 10 left single 0 After 

Normal عنوان يادآوري و مثال B Nazanin 12 (Bold) Justify low single 
0 Before  

6 After 

Normal متن يادآوري و مثال 
B Nazanin 12 

Justify low single 
0 Before  

Times New Roman 11 6 After 

Normal  هشدارعنوان و متن 
B Nazanin 12 (Bold) 

Justify low single 
12 Before  

Times New Roman 11 (Bold) 12 After 

Normal 
 باالي، شماره و نوع آن در »پيوست«كلمه 

 هاي پيوستصفحه

B Nazanin 14 (Bold) 
Centered single 

0 Before :مثال 
 پيوست پ
 Times New Roman 12 (Bold) 6 After (الزامي)

Normal ها  عنوان پيوست 
B Nazanin 14 (Bold) 

Centered single 
12 Before  

Times New Roman 12 (Bold) 20 After 
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Pنام سبك

a هاهم راستايي متن نام، نوع و اندازه قلم اربرد در متنكP

b فاصله بين سطرهاP

c
P  

 فاصله بين 
Pهاپاراگراف

d 
(pt) 

 توضيح

Normal و جدول  عنوان شكل 
B Nazanin 12 (Bold) 

Centered single 
12 Before  

Times New Roman 11(Bold) 12 After 

Normal متن داخل شكل و جدول 
B Nazanin 12 Right/left/ 

center/justify 
 برحسب مورد)(

single 
0 Before  

Times New Roman 11 0 After 

Normal راهنما، پانوشت، يادآوري داخل شكل و جدول 
B Nazanin 10 Right 

single 
0 Before  

Times New Roman 9 left 0 After 

 
Normal نامهكتاب 

B Nazanin 14 Right 
single 

0 Before  

Times New Roman 12 left 6 After 

 
Normal نمايه 

B Nazanin 14 Right 
single 

0 Before  

Times New Roman 12 left 0 After 

 است. cm 1فرض  پيش Tab Stopدر كل استاندارد  -1يادآوري 
هـا در ابتـداي   ، چنانچه جدول در بيشتر از يك صفحه ادامه يابد (مانند همين جدول)، بايد گزينه امكان تكـرار سـرعنوان  مايكروسافت وردافزاري  ها بايد با قلم پررنگ باشند و همچنين با استفاده از امكانات برنامه نرم ها، سرعنوان در جدول -2يادآوري 

 جدول انتخاب شود.
 استفاده شود. Ctrl + Tabدر جدول از تركيب  Tabال براي اعم -3 يادآوري

P

a
P  Style 

P

b
P  Alignment 

P

c
P  Line Spacing 

P

d 
P Paragraph Spacing 

P

e
P  Identation 
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 زيربندهاتنظيمات تورفتگي  – 2-جدول خ

 مترابعاد بر حسب سانتي
 

Pها تب تورفتگي سطح زيربند محل تورفتگي

a 
Pمتنقبل از 

b بعد از متنP

c  ويژهP

d  محل توقف تبP

e 

زيربندها در صفحه 
 فهرست مندرجات

1 3R/R0 5 ندارد صفرR/R1 
2 7R/R0 25 ندارد صفرR/R2 
 1 ندارد صفر 1 3
4 3R/R1 3 ندارد صفرR/R1 

زيربندها در متن 
 استاندارد

 صفر صفر 1
Hanging  

2R/R1 
 صفر

 صفر صفر 2
Hanging 

7R/R1 
 صفر

 25R/R2 ندارد صفر صفر 3
 25R/R2 ندارد صفر صفر 4
 75R/R2 ندارد صفر صفر 5

P

a   
PTabs 

P

b
P  Before text 

P

c
P  After text 

P

d
P  Special 

P

e
P  Tab stop position 
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 نامهكتاب
 ارزيابي انطباق و كيفيت 

Conformity and quality 
 واژگانمباني و  -هاي مديريت كيفيت، سيستم1387: سال 9000 شمارة ايزو -ايران ملياستاندارد  ]1[

 الزامات -هاي مديريت كيفيتسيستم ،1388: سال 9001 شمارة ايزو -ايران ملياستاندارد  ]2[

اصـول   واژگـان و  -، ارزيـابي انطبـاق  1387: سـال:  17000 شمارة آي اي سي -ايزو -ايران ملياستاندارد  ]3[
 عمومي

، الزامات عمومي براي احراز صـالحيت  1386: سال 17025 شمارة آي اي سي -ايزو -ايران ملياستاندارد  ]4[
 هاي آزمون و كاليبراسيونآزمايشگاه

  اظهارنامه انطبـاق   -، ارزيابي انطباق1384: سال 17050-1 شمارة آي اي سي -ايزو -ايران ملياستاندارد  ]5[
 : الزامات كلي1سمت  -كنندهتامين

   اظهارنامه انطبـاق   -، ارزيابي انطباق1384سال  :17050-2 شمارة آي اي سي -ايزو -ايران ملياستاندارد  ]6[
 : مستندات پشتيباني2قسمت  -كنندهتامين

[7] ISO/IEC Guide 23, Methods of indicating conformity with standards for third-party 
certification systems 

 اصطالحات استاندارد شده
Standardized terminology 
[8] ISO/IEC Guide 2: 2004, Standardization and related activities — General vocabulary 
[9] ISO/IEC Guide 99, International vocabulary of metrology — Basic and general concepts 

and associated terms (VIM) 
 ايمني

Safety 
[10] ISO/IEC Guide 51, Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards 

 هاي آماريروش
Statistical methods 
[11] ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of 

uncertainty in measurement (GUM:1995) 
 هاي مرتبطRRوبگاه

Related websites 
[12] 1Thttp://www.persianacademy.ir 
[13] http://www.iec.ch   

http://www.persianacademy.ir/
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