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استانداردسازیسازمان،فرایندومحصول

مجتبيبحیرایي

چکیده:
تاریخ دریافت: 92/1/30
تاریخ پذیرش: 93/2/22

ــه یــک محصــول اســتاندارد اســت کــه حاصــل ســازمان و فراینــد اســتاندارد می باشــد.  هــدف استانداردســازی دســتیابی ب
یــک محصــول اســتاندارد محصولــی اســت کــه کمینــه الزامــات الزم را داشــته باشــد. محصــول اســتاندارد از نظــر حاکمیــت، 

ــه یــک  ــرای رســیدن ب ــه خطــر نینــدازد، باشــد. ب ــی را ب ــع مل ــرای اینکــه مناب ــه الزامــات الزم ب ــی اســت کــه دارای کمین محصول
ــا کیفیــت دســت  ــه یــک محصــول ب ــوان ب ــد از مســیر استانداردســازی ســازمان و فراینــد گذشــت. نمی ت ــا کیفیــت بای محصــول ب
ــرداری  ــد و بهره ب ــرای طراحــی، تولی ــردی کــه ب ــت کــرد. راهب ــات منــدرج در اســتانداردها را رعای ــه الزام ــت مگــر اینکــه کمین یاف
یــک محصــول اســتاندارد درنظــر گرفتــه می شــود براســاس چرخــه ی اکتســاب ســازماندهی می شــود. چرخــه ی اکتســاب هنگامــی 
منجــر بــه شــکل گیری یــا اکتســاب یــک محصــول اســتاندارد می شــود کــه از کمینــه بخش هــای امکان ســنجی، طراحــی، ســاخت 
ــرای فعالیت هــای خــود نیازمنــد ســازماندهی هســتند؛ به همیــن دلیــل  ــن بخش هــا ب ــرداری تشــکیل شــود. هــر یــک از ای و بهره ب
بــرای انجــام فعالیت هــا و اســتفاده از فرایندهــای اســتاندارد نیــاز بــه ســازماندهی و ایجــاد بســتر مناســب وجــود دارد. در چرخــه ی 
اکتســاب محصــول به طــور معمــول چهــار ســازمان امکان ســنجی، طراحــی، تولیــد و بهره بــرداری طرح ریــزی می شــود. لــزوم توجــه 
بــه ســازماندهی از ایــن منظــر اهمیــت دارد کــه بســتر مناســبی را بــرای جاری ســازی فعالیت هایــی کــه انگیــزه ی تشــکیل ســازمان 
بــوده اســت، فراهــم می کنــد. همچنیــن بــرای اینکــه فعالیتــی صــورت گیــرد نیازمنــد فراینــد اســت و توصیــه می شــود فرایندهــا را 

ــا نقــش ســازمانی کــه در آن دارنــد طرح ریــزی کــرد.  متناســب ب

واژگانکلیدی:

استانداردسازی، سازمان، فرایند، محصول استاندارد، چرخه ی عمر محصول

1( مقدمه

اســتانداردها و استانداردســازی نقــش مهمــی در توســعه و 
ایجــاد اقتــدار یــک کشــور دارنــد و توصیــه می شــود نقــش 
ــی  ــت، در تمام ــای کیفی ــازی در ارتق ــر استانداردس و تأثی
حوزه هــا و بــاال بــردن بهــره وری مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
ــت  ــول در مرغوبی ــال آن تح ــه دنب ــدار و ب ــعه ی پای توس
محصــوالت و خدمــات از محورهای اساســی استانداردســازی 
اســت. در واقــع می تــوان گفــت استانداردســازی نمــاد 
حاکمیــت عقالنیــت و تعهــد جمعــی در یــک کشــور اســت و 
یکــی از مهم تریــن راه هــای افزایــش بهــره وری، رضایتمنــدی 

ذی نفعــان و رشــد اقتصــادی یــک کشــور اســت.
استانداردســازی حاصــل یــک فراینــد اســت. فراینــدی کــه 

متناســب بــا فضــای به کارگیــری می توانــد به صــورت 
ســاده تــا پیچیــده طرح ریــزی شــود. به همیــن دلیــل 
ــا راهبــرد ســازمانی کــه آن  طرح ریــزی فراینــد متناســب ب
ــد داشــت.  ــی خواه ــای متفاوت ــرد ویژگی ه ــه کار می گی را ب
ــرای طراحــی و تولیــد یــک ســامانه ی  ســازمان هایی کــه ب
پیچیــده تأســیس می شــوند بــا چالش هــای بســیار زیــادی 
ــه ســازمان هایی کــه مأموریــت طراحــی و تولیــد  نســبت ب
یــک ســامانه ی به نســبت ســاده را بر عهــده می گیرنــد، 

ــه رو هســتند ]1[. روب
فراینــد استانداردســازی بــرای یــک محصــول و ایجــاد 
یــک  در  استانداردســازی  زیرســاختی  فرایندهــای 
ــت  ــتند. فعالی ــاوت هس ــاًل متف ــوع کام ــازمان دو موض س
ــع وجــود  ــک محصــول تاب ــد ی ــه ی ســاخت و تولی در زمین
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ســخت افزاری  و  )دانــش(  نرم افــزاری  زیرســاخت های 
اســت. همچنیــن خلــق یــک محصــول اســتاندارد نیازمنــد 
ــاخت ها  ــن زیرس ــت. ای ــی اس ــاخت های اساس ــود زیرس وج
ــتاندارد  ــول اس ــک محص ــق ی ــرای خل ــا ب ــود آن ه ــه وج ک
ضــروری اســت، نیازمنــد اســتاندارد شــدن و مدیریــت 

حوزه هــای ســازماندهی و فراینــد هســتند.
استانداردســازی به معنــای طرح ریــزی کمینــه الزامــات 
الزم در حــوزه یــک فعالیــت اعــم از ســازماندهی، فراینــدی 
ــه  ــردن هزین ــه بهینه ک ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس و محصول
کیفیــت عملکــرد و نیــز زمان بنــدی )زمــان مطلــوب 
ــع  ــد. در واق ــک کن ــر کم ــورد نظ ــدف( م ــه ه ــیدن ب رس
از  جلوگیــری  و  منابــع  حفــظ  استانداردســازی  هــدف 

ــت. ــن آن هاس هدررفت
ســند اســتاندارد، حاصــل تجربــه و تکــرار یــک روش اســت 

ــتند  ــته، مس ــراه داش ــوب به هم ــج مطل ــواره نتای ــه هم ک
شــده و دیگــران نیــز از بــه کار بــردن روش و نتایــج مطلــوب 
آن بهره منــد می شــوند. بــرای اینکــه ایــن موفقیت هــا 
جنبــه ی عمومــی پیــدا کــرده و کاربــردی شــوند در ســند 
ــه  ــات الزم ک ــه الزام ــه کمین ــول ب ــور معم ــتاندارد به ط اس
هزینــه، زمــان و کیفیــت محصــول را مدیریــت کنــد، 
ــت اســت ]2[.  ــوالً صاحــب آن دول بســنده می شــود و معم
ــناد  ــران در اس ــر کارب ــب نظ ــرای جل ــتر ب ــات بیش الزام
اســتاندارد تولیدکننــده ایجــاد مزیــت رقابتــی کــرده و 
ــع،  ــان صنای ــی اســت و صاحب ــات حاکمیت ــر الزام ــزون ب اف
ــن  ــاط بی ــای آن هســتند. شــکل )1( ارتب مســئول پیامده
الزامــات حاکمیتــی منــدرج در اســتانداردهای ملــی و 
ــع  ــان صنای ــه ای صاحب ــی و اســتانداردهای کارخان بین الملل

را نشــان می دهــد.

Aالزامات=حداقلکیفیتازطریقالزاماتاستاندارد
Bکیفیت=مزیترقابتی

الزامات

سازمان

حاکمیت

هزینه

B

A

شکل1:ارتباطبینالزاماتحاکمیتیومزیترقابتی)مأخذ: نگارنده(

2(تعاریف

2-1(چرخهیعمرمحصول

ــه  ــا اکتســاب محصــول اســتاندارد، توصی ــرای تحقــق و ی ب
ــد و  ــی، تولی ــی طراح ــه متول ــازمانی ک ــر س ــود ه می ش
ارائــه ی یــک محصــول بــه بــازار اســت، متناســب بــا رشــد 
فنــاوری و زیرســاخت های موجــود و همچنیــن متناســب بــا 
محصــول مــورد نظــر خــود، چرخــه ی عمــری را کــه منجــر 
بــه تحقــق و اکتســاب محصــول می شــود، طرح ریــزی کنــد.

مأموریتــی کــه  بــا  متناســب  ســازمان های گوناگــون، 
متناســب  را  متفاوتــی  چرخه هــای  دارنــد  بر عهــده 
ــد:  ــوع آن مانن ــول و ن ــادگی محص ــا س ــی ی ــا پیچیدگ ب
طرح ریــزی  خدمــات،  یــا  نرم افــزاری  ســخت افزاری، 

ــی  ــت اصل ــار فعالی ــازمان ها در چه ــی س ــد. تمام می کنن
ــذف در  ــل ح ــه و غیرقاب ــده و کمین ــر ش ــر ذک ــه در زی ک

چرخــه ی عمــر هســتند، مشــترک انــد:
1. نیازسنجی و امکان سنجی،

2. طراحی،
3. ساخت و تولید،

4. بهره برداری/ وارهایی/ تمدید عمر.
در  استانداردســازی  می شــود  توصیــه  دلیــل  به همیــن 
چرخــه ی عمــر محصــول، ایــن چهــار فعالیــت را در حــوزه ی 
ســازمان و فراینــد پوشــش دهــد. به طــور معمــول به دلیــل 
اینکــه ایــن فعالیت هــا عمومیــت داشــته و بــا میــزان 
توســعه یافتگی و منابــع دولت هــا ارتبــاط دارنــد بــرای 
ــرمایه ها،  ــت س ــری از هدررف ــی و جلوگی ــع مل ــظ مناف حف
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ــاری از  ــتانداردهای اجب ــب اس ــی در قال ــات حاکمیت الزام
ســوی دولت هــا اعمــال می شــود ]2[.

ــورت  ــل آن به ص ــه مراح ــول و کمین ــر محص ــه ی عم چرخ
ــه شــده اســت. طــرح واره در شــکل )2( ارائ

ساختوتولید بهرهبرداری/
وارهایی/بازسازی

نیازسنجیو
امکانسنجی

طراحی

شکل2:چرخهعمرمحصول]2[

2-2(سازماناستاندارد

الزم اســت راهبــردی کــه بــرای طراحــی و تولیــد و 
بهره بــرداری یــک محصــول اســتاندارد درنظــر گرفتــه 
می شــود، براســاس چرخــه ی اکتســاب، ســازماندهی  شــود. 
ــر  ــی منج ــه ی محصول ــد چرخ ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
ــه از  ــود ک ــی می ش ــاب محصول ــا اکتس ــکل گیری ی ــه ش  ب
کمینــه بخش هــای امکان ســنجی، طراحــی، ســاخت و 

بهره بــرداری تشــکیل شــده اســت ]3[.
هــر یــک از ایــن بخش هــا بــرای فعالیت هــای خــود 
نیازمنــد یــک ســازماندهی هســتند؛ به همیــن دلیــل بــرای 
انجــام فعالیت هــا و اســتفاده از فرایندهــای اســتاندارد نیــاز 
ــه ی  ــود دارد. در چرخ ــاد بســتر وج ــازماندهی و ایج ــه س ب
تحقــق یــا اکتســاب محصــول به طــور معمــول چهــار 
ســازمان امکان ســنجی، طراحــی، تولیــد و بهره بــرداری 
ــازمان  ــار س ــن چه ــک از ای ــه هری ــوند ک ــزی می ش طرح ری
ــود را  ــی خ ــه و توانای ــت گرفت ــازه ی فعالی ــه اج ــرای اینک ب
ــدرج در  ــات من ــه الزام ــانند بایســتی کمین ــات برس ــه اثب ب
قوانیــن، آیین نامه هــا و اســتانداردها را بــرآورده ســازند؛ 
ــالح  ــع ذی ص ــز از مراج ــت را نی ــی فعالی ــن گواه همچنی
کــه معمــوالً ارگان هــای استانداردســازی دولتــی در کشــور 
هســتند، دریافــت کننــد ]3[. در واقــع بهتــر اســت قابلیــت 
ــازمان های  ــک از س ــر ی ــت ه ــود را در مدیری ــی خ و توانای

ــات برســانند.  ــه اثب مذکــور ب
ــازمان  ــک س ــود ی ــه می ش ــه توصی ــی ک ــه ویژگی های کمین

ــر اســت: اســتاندارد داشــته باشــد به شــرح زی
1. وجود آیین نامه ها، قوانین و استاندارها،

2. وجــود افــراد بــا مهــارت و صاحــب صالحیــت در زمینه ی 
فعالیــت مــورد نظر،

3. وجود زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری ]4[،

4. وجود فرایندهای مشخص برای فعالیت مورد نظر.

2-3(فراینداستاندارد

نیازمنــد  راهبــردی  هــر  گفتــه شــد  کــه  همان طــور 
از  ســازماندهی  بــه  توجــه  لــزوم  اســت.  ســازماندهی 
ــرای  ــبی را ب ــتر مناس ــه بس ــت دارد ک ــر اهمی ــن منظ ای
تشــکیل  انگیــزه ی  کــه  فعالیت هایــی  جاری ســازی 
ــرای  ــی ب ــر فعالیت ــد. ه ــم می کن ــد، فراه ــازمان بوده ان س
ــا را  ــد اســت. فراینده ــد فراین ــرد نیازمن اینکــه صــورت گی
ــا نقــش ســازمانی کــه در آن  ــر اســت متناســب ب ــز بهت نی

مثــال: به عنــوان  کــرد.  دارنــد، طرح ریــزی 
    •فعالیــت طراحــی در یــک ســازمان از طریــق فراینــد 
طراحــی مدیریــت می شــود و یــا مدل ســازی فعالیتــی 

اســت کــه نیازمنــد یــک فراینــد بــرای اجراســت.
    •ســاخت، فعالیتــی اســت کــه بــه یــک فراینــد بــرای 
مدیریــت آن نیــاز دارد و یــا جوشــکاری فعالیتــی اســت کــه 

نیازمنــد یــک فراینــد بــرای اجراســت.
    •امکان ســنجی، فعالیتــی اســت کــه بــه یــک فراینــد 
ــران نهایــی، طــرح و ســرمایه گذار  ــرای ارتبــاط بیــن کارب ب

نیــاز دارد.
ــه یــک فراینــد  ــرداری، فعالیتــی اســت کــه ب     •بهره ب
ــرای مثــال: اســتفاده از خــودرو نیازمنــد یــک  نیــاز دارد، ب

فراینــد اســت.
ــی  ــه الزامات ــد کمین ــا نیازمن ــدن فراینده ــاری ش ــرای ج ب
نماینــد.  تعییــن  را  مطلــوب  نتیجــه ی  کــه  هســتیم 
ــادی  ــک زی ــه کم ــن زمین ــدی در ای ــتانداردهای فراین اس
ــول در  ــور معم ــد. به ط ــوب می کنن ــج مطل ــذ نتای ــه اخ ب
ــه  ــا و اساســی ک ــای مبن کشــورهای توســعه یافته، فراینده
ــع جلوگیــری  ــی را تأمیــن و از هــدر رفتــن مناب ــع مل مناف
می کنــد از وظایــف حاکمیــت بــوده و جــاری بــودن آن هــا 
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را کنتــرل و پایــش می کنــد.

2-4(محصولاستاندارد

ــول  ــک محص ــه ی ــتیابی ب ــازی دس ــدف از استانداردس ه
اســتاندارد اســت کــه حاصــل ســازمان و فراینــد اســتاندارد 
ــه  ــی اســت ک ــک محصــول اســتاندارد محصول می باشــد. ی

ــد.  ــته باش ــات الزم را داش ــه الزام کمین
ــت  ــی اس ــت، محصول ــر حاکمی ــتاندارد از نظ ــول اس محص
ــی را  ــع مل ــه مناب ــی ک ــات الزم ــه الزام ــامل کمین ــه ش ک
ــوان  ــات را می ت ــن الزام ــد. ای ــدازد، باش ــر نمی ان ــه خط ب

ــرد: ــام ب ــر ن ــرح زی به ش
1. مشخصه های عملکردی،

2. ایمنی، 
3. محیط زیست، 

4. صرف منابع مطلوب برای تولید متناسب با نیاز،

سازمانوفراینداستاندارد
ورودی خروجی)محصولاستاندارد(

نیاز
طراحی
ساخت

بهرهبرداری/وارهایی/بازسازی/ارتقا/تمدیدعمر

5. هدر ندادن منابع در طول بهره برداری.
محصــول اســتاندارد از نظــر بــازار عرضــه و تقاضــا، محصولی 
اســت کــه عالوه بــر بــرآورده کــردن الزامــات حاکمیــت، در 
ــز مزیت هــای اســتانداردی داشــته باشــد.  ــی نی ــازار رقابت ب

ــرد: ــان ک ــر بی ــرح زی ــوان به ش ــا را می ت ــن مزیت ه ای
1. راحت بودن،

2. زیبا بودن،
3. اقتصادی بودن،

4. خدمات پس از فروش و ... .
ــا  ــتاندارد و ب ــه اس ــت ب ــر اس ــول بهت ــا محص ــه ب در رابط
ــکل  ــت. ش ــه داش ــودن( توج ــوب ب ــودن )مرغ ــت ب کیفی
ــول  ــد و محص ــازمان، فراین ــان س ــی می ــاط منطق )3( ارتب

اســتاندارد را نشــان می دهــد.

شکل3:ارتباطبینسازمان،فرایندومحصولاستاندارد)مأخذ: نگارنده(

2-5(استانداردسازیوکیفیت

بــرای رســیدن بــه یــک محصــول بــا کیفیــت بایــد از مســیر 
ــت  ــا کیفی ــول ب ــک محص ــه ی ــت. ب ــازی گذش استانداردس
نمی تــوان دســت یافــت مگــر اینکــه کمینــه الزامــات 
ــات  ــت الزام ــرد. رعای ــت ک ــتانداردها را رعای ــدرج در اس من
ــه ی  ــم در چرخ ــوع مه ــه موض ــتانداردها س ــدرج در اس من

ــد: ــن می کن ــول را تضمی ــاب محص ــا اکتس ــق ی تحق
1. کیفیت عملکرد،
2. مدیریت هزینه،

ــری از فعالیت هــای تکــراری و  ــان و جلوگی ــت زم 3. مدیری
بــدون نتیجــه )عامــل کاهــش هزینــه و کیفیــت(]4[.

در واقــع می تــوان گفــت: استانداردســازی، کیفیــت را ارتقــا 
داده و تثبیــت، کنتــرل و تضمیــن نمــوده و از آن فهــم 
ــتاندارد  ــن اس ــد. همچنی ــاد می کن ــترک ایج ــان مش و زب

ــت و  ــط زیس ــش داده و از محی ــت را افزای ــی و امنی ایمن
ــد. ــت می کن ــع حفاظ مناب

3(مدلمفهومیتحقیق

حوزه هــای  تمامــی  در  استانداردســازی  اصلــی  محــور 
ســازمان، فراینــد و محصــول، طراحــی الزامــات اســت کــه 
بهتــر اســت در ســند اســتاندارد هــر یــک از ایــن حوزه هــا 
درج شــود. الزامــات، نقــش مهمــی در استانداردســازی 
ــق  ــت دقی ــی و مدیری ــات و طراح ــه الزام ــه ب ــد، توج دارن
ــه  ــه کمین ــود ک ــی ش ــه محصول ــر ب ــد منج ــا می توان آن ه
هزینــه و زمــان و بیشــینه کیفیــت را داشــته باشــد. توصیــه 
می شــود در حــوزه ی استانداردســازی بــه مــوارد زیــر 

ــژه داشــت: ــه وی توج
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1. طراحی یا مهندسی الزامات،
2. مدیریت الزامات.

مهندســی الزامــات از طریــق فرموله کــردن و مستندســازی، 
ــه  ــت ک ــی اس ــزی الزامات ــی طرح ری ــده و به معن ــام ش انج
ــد  ــی و تولی ــه طراح ــی را ک ــت محصول ــت مأموری موفقی
خواهــد شــد متناســب بــا نیازهــای مصــوب تضمیــن 
ــه  ــت ک ــدی اس ــات فراین ــت الزام ــن مدیری ــد. همچنی کن
ــی را  ــدی الزامات ــی و الویت بن ــل، ردیاب ــازی، تحلی مستندس
مدیریــت می کنــد کــه برســر آن هــا توافــق شــده اســت ]3[.

ــه  ــه کمین ــندی ک ــب س ــات در قال ــول الزام ــور معم به ط
ــد  ــه تأیی ــر  باشــد مســتند شــده و ب دارای قســمت های زی
ــه  ــل ب ــتقرار و عم ــزوم اس ــد و ل ــع ذی صــالح می رس مراج

ــود: ــالغ می ش ــات آن اب الزام
1. هدف و دامنه ی کاربرد،

2. مراجع الزامی،
3. الزامات،

4. آزمون/ بازرسی/ ارزیابی/ ممیزی ]5[.
استانداردســازی در حوزه هــای ســازمان، فراینــد و محصــول 
بــدون وجــود ســند اســتاندارد مصــوب در حوزه هــای مــورد 
ــودن  ــل مســتند ب ــن دلی ــر نیســت. به همی نظــر، امکان پذی

و تدویــن اســتاندارد نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد.
ــت  ــول، فعالی ــد و محص ــازمان، فراین ــوزه ی س ــر ح در ه
استانداردســازی طــی مراحــل زیــر صــورت می گیــرد:

1. تدوین استاندارد،
2. استقرار استاندارد،

3. ارزیابی استقرار استاندارد،
4. صدور گواهی نامه استاندارد،

5. پایش استمرار استاندارد استقرار یافته.
بــر همیــن مبنــا مدل ســه ســطحی فراینــد استانداردســازی 
برمبنــای چرخــه ی عمــر محصــول در قالــب مــدل مفهومــی 

شــکل )4( پیشــنهاد می شــود.

سازمان استاندارد
فرایند استاندارد

محصول استاندارد

استقرار

ارزیابی،
صدور

گواهینامهو
استمرار

تدوین

شکل4:مدلمفهومیتحقیق)مأخذ: نگارنده(

4(بحث

ــت،  ــده اس ــش داده ش ــکل )4( نمای ــه در ش ــور ک همان ط
ــی محصــول  ــد اصل ــق دارای ســه بع ــی تحقی ــدل مفهوم م
اســتاندارد، فراینــد اســتاندارد و ســازمان اســتاندارد اســت. 
ــن،  ــد شــامل تدوی فعالیت هــای استانداردســازی در هــر بع
اســتقرار، ارزیابــی، صــدور گواهی نامــه و اســتمرار اســت کــه 
ــم.  ــاد می کنی ــازی ی ــه ی استانداردس ــوان چرخ از آن به عن
ــه ی  ــاد در چرخ ــک از ابع ــر ی ــه در ه ــا ک ــن معن ــه ای ب
استانداردســازی بــه دنبــال تدویــن الزامــات، اســتقرار 
و  اســتاندارد  گواهی نامــه  صــدور  و  ارزیابــی  الزامــات، 

پــس از آن اســتمرار هســتیم. هــدف از ارائــه ی ایــن مــدل 
استانداردســازی  حــوزه ی  در  ســازمان ها  توانمندکــردن 
ــر کــه  ــدار و تکرارپذی ــد پای ــه تولی ــرای رســیدن ب اســت. ب
حاصــل تحقــق ســه ویژگــی اصلــی مدیریــت هزینــه، زمــان 
ــدار وجــود دارد  ــام پای ــک نظ ــه ی ــاز ب ــت اســت نی و کیفی
کــه همــواره خروجــی آن یــک محصــول اســتاندارد پایــدار 

ــر اســت: ــه ی زی ــا ســه مؤلف ــر ب و تکرارپذی
1. قیمت تمام شده مناسب،

2. زمان تحویل به موقع،
3. کیفیت عملکرد مورد انتظار.
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ــان مناســب و  ــا قیمــت و زم ــر ب ــدار و تکرارپذی ــتاندارد پای ــه محصــول اس ــد ک ــن می کن ــدار، تضمی ــن نظــام پای ــع ای در واق
کیفیــت مــورد انتظــار به دســت مشــتریان خواهــد رســید. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مــدل یــک چرخــه را تبییــن می کنــد، بــا 

ــد.  ــا می یابن ــات ارتق ــه و ســطح الزام ــود یافت ــان و به طــور مســتمر، بهب گذشــت زم
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بــرای رســیدن بــه یــک محصــول اســتاندارد و بــا کیفیــت، توصیــه می شــود طرح ریــزی مناســبی را در حوزه هــای ســازماندهی 
و فراینــدی کــه منجــر بــه محصــول اســتاندارد می شــود، در نظــر داشــت و بــرای رســیدن بــه آن بــه مــوارد زیــر توجــه نمــود:

1. طرح ریزی سازمان استاندارد متناسب با راهبرد،
2. طرح ریزی فرایندهای استاندارد متناسب با فعالیت های حوزه ی سازماندهی شده،

ــک محصــول اســتاندارد  ــات، ی ــه الزام ــا در نظــر داشــتن کمین ــوان ب ــد اســتاندارد را می ت ــک ســازمان و فراین 3. خروجــی ی
درنظــر گرفــت.

4. مهندســی و مدیریــت الزامــات در تدویــن اســناد اســتاندارد موضــوع مهمــی اســت کــه می توانــد منابــع و منافــع ملــی را 
تحــت تأثیــر مثبــت و یــا منفــی قــرار دهــد.
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