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لزوم اجراي استاندارد هاي ايزو در مديريت پسماند 
 

   ابوالفضل كريميان
 شهرداري مشهد تبديل مواد سازمان بازيافت و

 
 

چكيده  
 

امروزه افزايش روز افزون جمعيت و توسعه شهري موجب شده است كه مديريت پسماند جايگاه ويژه اي در مباحث 
خدمات شهري پيداكند . از اينرو با توجه به اهميت بحث هاي زيست محيطي پيرامون موضوع و اثرات ناشي از دفع 

نامناسب زباله هاي شهري، لزوم هماهنگ سازي سيستم ها در جهت كيفيت بهتر كامالً احساس مي شود . اجراي 
استاندارد همواره بعنوان يكي از راهكارها جهت كنترل ، مديريت و افزايش كيفيت مطرح بوده است . موضوع اين 

تحقيق بررسي لزوم اجراي قوانين و مقرراتي منظم تحت عنوان استاندارد با سطوح مختلف در مديريت پسماند مي 
باشد،كه در آن تعاريف و تقسيم بندي هاي استانداردهاي بين المللي ايزو كه مهمترين آنها ايزوهاي كيفيتي و زيست 
محيطي مي باشند ارايه شده است. عوامل استاندارد بسيار جامع بوده و در كليه قسمت هاي اجرايي يك سازمان قابل 

استقرار است كه مي تواند در بخش هاي كنترلي، از نظر بررسي عيوب و اقدامات اصالحي و غيره بسيار موثر باشد و 
همچنين در سيستم كيفيت عالوه بر اطمينان خاطر مشتري ، افزايش سطح كيفيت و بسياري از مزاياي ديگر را به 

همراه خواهد داشت. 
 

 استاندارد- ايزو - سطح كيفيت – : مديريت پسماند كلمات كليدي
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 مقدمه 
كسب موفقيت جهت حضور مداوم در بازارهاي ملي ، منطقه اي و بين المللي تحت تاثير رقابت هاي فشرده و 

افزايش عرضه بر تقاضا همواره به دو عامل اساسي كيفيت و قيمت بستگي دارد . گرچه عوامل مهم ديگري از جمله 
محيط زيست ، دوام ، ايمني ، خدمات بعد از فروش ، به روز بودن و رضايت مشتريان را نيز نمي توان ناديده گرفت .  

آنچه كه در اين ميان تمام مزاياي مورد نظر مديريت كامل را فراهم مي كند برقراري سيستمي منظم جهت 
برنامه ريزي، پيگيري وتصميم گيري است كه در چارچوب قواعد وضوابط مدوني عنوان مي شود. امروزه اكثريت 

كشورهاي در حال توسعه در تمامي قسمتهاي توليدي، مديريتي، اجرايي وغيره از اين راهكار استفاده نموده و توانسته 
اند با استانداردسازي بر بسياري از مشكالت ناشي از بي نظمي و ناهماهنگي هاي بين سيستمي فايق آيند.  
 مي ISO1سازمان هاي مختلفي در جهان اين فرآيند را دنبال مي كنند كه مهمترين آنها سازمان بين المللي 

 مي توان اشاره OIML7 و  IUPAP 6   و IUPAC5 وIFCC 4 وIEC 3  وBIPM 2باشد. از ديگر سازمان ها در اين زمينه به
  كرد.

 الزامات يك سازمان در زمينه كيفيت را ارائه مي نمايند، ولي نه فقط كيفيت 9000استانداردهاي سري ايزو 
محصول نهايي ، بلكه كيفيت عملكرد صحيح در كليه بخش هاي يك سازمان كه در مجموع در كيفيت محصول         

( توليدي يا خدماتي ) عرضه شده توسط يك سازمان يا به عبارتي ديگر در كيفيت كل سازمان تجلي مي يابد .  
 در مورد مديريت كيفيت و تضمين كيفيت در اواخر دهه هفتاد 9000تدوين استانداردهاي سري ايزو 

 ) به بهره گيري از استاندارد ملي كشور انگلستان و ساير استانداردهاي مربوط به سيستم هاي كيفيت 1978ميالدي( 
) تحت عنوان مديريت كيفيت و  176ISO/TC سازمان بين المللي استاندارد ( 176طراحي شده در كميته فني شماره 

 ميالدي پس از بحث و بررسي هاي علمي و تخصصي گسترده و تاييد پيش نويس 1987تضمين كيفيت آغاز و در سال 
هاي تهيه شده توسط كشورهاي عضو اين كميته فني به صورت مجموعه اي از سوي دبيرخانه سازمان بين الملي 

 تغييرات 2000 ، در سال 1994 ) منتشر گرديد . اين استانداردها پس از ويرايش مختصر در سال ISOاستاندارد (
عمده اي نمودند . كه اهم آن رويكرد بيشتر به رضايت مشتري و فرآيند گرايي سيستم مديريت كيفيت براساس اصول 

مديريت كيفيت مي باشد.  
وضعيت كنوني محيط زيست در جهان پديد آورنده نگراني هاي زيادي براي انسان بوده و دانشمندان و 

پژوهشگران و سازمان هاي اقتصادي و عامي را بر آن داشته كه هر كدام به سهم خويش به مالحظات زيست محيطي 
توجه بيشتري مبذول داشته و سيستم هايي را ابداع نمايند كه بتوان با كاربرد آنها در بخش هاي مختلف صنعت و 

كشاورزي و اقتصادي جامعه وضعيت محيط زيست را بهبود بخشيد . يكي از سيستم هاي موثر در نگرش مالحظات 
 تحت عنوان سيستم مديريت زيست محيطي است . رويدادي كه موجب 14000محيط زيست استانداردهاي سري ايزو 

 در سوئد تحت عنوان 1972شد بين كسب و كار و محيط زيست ارتباطي بوجود آيد ، كنفرانس سازمان ملل در سال 
محيط زيست بود . اين كنفرانس نشانه اي بود از شناخت جهان صنعتي كه آن را وادار نمود با مسائل محيط زيستي كه 

موجب توسعه صنعتي كنترل نشده بود ، مواجه شود .  
در سال هاي اخير با اوج گيري مسئله حفاظت از محيط زيست ، تعداد زيادي از استانداردهاي زيست 

محيطي به صورت ملي ، منطقه اي و بين المللي بوجود آمدند، هر يك ازاين استانداردها در راه به تحقق رساندن اهداف  
 1- International Organization for Standardization . 

2- International Bureau of Weight and Measures  
3- International Electrotechnical Commission .  
4- International Federation of clinical .  
5-  International Union of pure and applied chemistry .  
6-  International Union of pure and applied physics .  
7-  International Organization of legal Metrology . 
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خود ، يك سري موانع تجاري نيز ايجاد مي كردند . افزايش حساسيت نسبت به نيازهاي زيست محيطي منجر شد كه 
 در كنفرانس ملل متحد در مورد محيط زيست و توسعه در برزيل ، مفهوم توسعه پايدار مطرح و بيش از 1992ژوئن 
 كشور جهان در مورد نياز به وجود استانداردهاي بين المللي مديريت زيست محيطي توافق نمايند .  100

 واستقبال چشمگير موسسات توليدي و خدماتي و چاره 9000در تداوم تدوين استانداردهاي سري ايزو 
جويي اساسي پيامدهاي زيست محيطي در عرصه صنعت و خدمات ، كارشناسان تدوين سازمان بين المللي استاندارد 

ISO در كميته 14000 ، استانداردهاي سري ايزو 9000 را بر آن داشت تا در ادامه تدوين استانداردهاي سري ايزو 
 مورد بررسي و تدوين قرار گيرد .  ISO/TC207فني 

 تدوين گرديد . نگاهي به آمار گواهينامه هاي صادر 1996 در سال 14000اولين سري استانداردهاي ايزو 
 تاكنون ) اين اهميت و گسترش را نشان مي دهد .  1996شده در جهان و روند گسترش آن در دهه اخير ( 

 در اداره كل نظارت بر اجراي سيستم هاي كيفيت 14000 ايزو –كميسيون تدوين استاندارد هاي ملي ايران 
 تحت ISO 14001 را با تدوين استاندارد 14000 امر تدوين استانداردهاي سري ايزو 1376موسسه استاندارد در سال 

 مشخصات همراه با راهنما ) آغاز كرد و ساير – ( سيستم هاي مديريت زيست محيطي 14001 ايزو –عنوان ايران 
 نيز ترجمه و تدوين گرديده است .  14000استانداردهاي سري ايزو 

 

استاندارد چيست ؟ 
استاندارد مجموعه اي از قواعد ، ضوابط ، دستورالعمل ها يا روش هاي آزمايش است كه توسط گروهي واجد 

صالحيت و ذي نفع تعيين ، مدون ، تصويب و منتشر مي گردد و بر چند نوع كارخانه اي ، ملي ، منطقه اي و بين 
المللي مي باشد . در اين حالت سازمان هاي توليدي و خدماتي ملزم به رعايت اين نوع استاندارد ها مي شوند و توليد و 
توزيع آن نوع كاال يا خدمات منوط به انطباق با آن استانداردهاست . در اجراي اختياري ، مديريت سازمان مي باشد كه 

به منظور اعالم قابليت و صالحيت سازمان و اعتماد بخشيدن به مشتريان و برتري بر ساير رقبا رعايت الزامات يك يا 
چند استاندارد را به اختيار خود پذيرا مي شود . و آن را اعالم مي دارد و تائيده هاي مربوطه را از نهادهاي تائيد 

صالحيت كننده ملي يا بين المللي اخذ مي نمايد.  رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي روش مطمئن در جهت 
كسب رضايت و اعتماد مشتريان به شمار مي رود .  

در راستاي ايجاد راهكاري براي افزايش اعتماد به سيستم هاي اندازه   ) ISOسازمان بين المللي استاندارد ( 
گيري وكاليبراسيون و همچنين هماهنگ كردن استانداردها و روش هاي اجرايي و تسهيل همكاري بين سيستم ها 
سازمان هاي مختلف ديگر اقدام  به تدوين استانداردي در اين زمينه نموده است . آخرين ويرايش اين استاندارد در 

انتشار يافت .   ISO/IEC 17025 به شماره 1999سال 
 تامين ISO 9001 تامين كننده ساير نيازمندي هاي صالحيت فني كه توسط ISO/IEC 17025استاندارد 

 به تنهايي نمايانگر يك سيستم كيفي معتبر نيست و ISO 9002 و ISO 9001نمي شوند ، مي باشد و دارا بودن گواهي 
 خالصه " الزامات فني" و " الزامات مديريتي "با اين استاندارد كامل مي گردد . الزامات اين استاندارد در دو بخش 

شده اند .  
استانداردهاي مرتبط با نيازمندي هاي سيستم كيفيت كه مي توانند براي مقاصد مربوط به تضمين كيفيت 

برون سازماني بكار رود . الگوهاي تضمين كيفيتي در سه استاندارد بيان شده اند كه نمايانگر سه شكل متفاوت از 
نيازمندي هاي سيستم كيفيت اند كه هم براي آن كه يك عرضه كننده بتواند به وسيله آنها توانايي خود را به اثبات 

برساند مناسب اند و هم براي ارزيابي توانايي يك عرضه كننده توسط سازمان هاي بيروني ( شخص ثالث ) .  
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  9000استانداردهاي سري ايزو 
 در واقع تعيين كننده ويژگي ها با مشخصات فني براي محصول نيستند بلكه 9000استانداردهاي سري ايزو 

استانداردهايي هستند كه برفرآيند و عملكرد كليه فعاليت ها كه بر كيفيت محصول يا خدمات نهايي تاثير مي گذارند 
توجه دارد و به همين رو براي هر نوع صنايع توليدي و خدماتي كاربرد دارد .  

 مي گويد كه كيفيت محصول ، فقط از طريق كنترل و بازرسي صد در صد 9000استانداردهاي سري ايزو 
بصورت پيوسته قابل تامين نيست بلكه كيفيت بايد در فرآيند توليد و آن هم در كليه بخش هاي يك سازمان بوجود 
آيد و به همين سبب است كه كيفيت و ارزش نهادن بر كيفيت را مسئوليت مشترك كليه كاركنان در تمامي بخش 

هاي يك سازمان به همراه رضايت مشتريان تلقي مي نمايد .   
 بطور كلي در چهار گروه طبقه بندي مي شوند :  9000استانداردهاي سري ايزو 

 )  9004 ، ايزو 9001 ، ايزو 9000 استانداردهاي مربوط به سيستم هاي مديريت كيفيت ( ايزو –الف 
)  10000 استانداردهاي مربوط به مديريت كيفيت ( سري ايزو –ب 
 )  19011 استانداردهاي راهنما و پشتيباني كننده ( ايزو –ج 
  ) ISO/TC 29001- ISO/TC 16949 استانداردهاي كيفيت در صنايع خاص ( –د 

انگيزه ها و علل استقرار سيستم كيفيت از جمله عبارتند از :  
- جلب رضايت مشتري و برآورده كردن انتظارات روز افزون مشتريان  1
- توسعه تجارت جهاني  2
- دريافت گواهي نامه بعنوان ابزار بازاريابي بهتر  3
- دستيابي به منافع بيشتر نسبت به رقباي اقتصادي  4
- بهبود مداوم كيفيت  5
- كاهش ضايعات  6
- انجام به موقع تعهدات  7
- افزايش انگيزه هاي كاري  8

 داراي بخش هاي زير 1380 سال 9001 ايزو –سيستم مديريت كيفيت براساس الزامات استاندارد ايران 
  )ISO 9001-2000است :(معادل استاندارد 

 : هدف و دامنه كاربرد   1الزام 
 : مراجع الزامي  2الزام 
 : اصطالحات و تعاريف  3الزام 
 : سيستم مديريت كيفيت  4الزام 
 : مسئوليت مديريت  5الزام 
 : مديريت منابع  6الزام 
 : پديد آوري محصول  7الزام 
 : اندازه گيري ، تحليل و بهبود  8الزام 
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  9000گواهينامه هاي ايزو 
 تا كنون ) 1987نگاهي به آمار گواهينامه هاي صادر شده در جهان و روند گسترش آنها در دو دهه اخير ( 

اين اهميت و گسترش را نشان مي دهد در دهه اخير استقرار سيستم مديريت كيفيت براساس استانداردهاي ايزو 
 آغاز گرديد اين 1374 و با تدوين اين استانداردها توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در سال 9000

استانداردها زير نظر كميته تدوين استانداردهاي مديريت كيفيت در اداره كل نظارت بر اجراي سيستم هاي كيفيت 
 تدوين گرديده و مورد استقبال سازمان ها و شركت هاي توليدي و 9000 ايزو –تحت عنوان استانداردهاي ايران 

خدماتي ايراني قرار گرفت .  
 

 سيستم هاي كيفيت  – 9001 ايزو –الف ) استاندارد ايران 
الگو براي تضمين كيفيت در طراحي ، توسعه ، توليد ، نصب و ارائه خدمات مي باشد اين استاندارد هنگامي 

كه عرضه كننده بايد مطابقت با نيازمندي هاي تعيين شده را در مراحل طراحي ، توسعه ، توليد ، نصب و ارايه خدمات 
تضمين نمايد ، بكار مي رود .  

 
 سيستم هاي كيفيت – 9002 ايزو –ب ) استاندارد ايران 

 الگو براي تضمين كيفيت در توليد ، نصب و ارايه خدمات مي باشد . اين استاندارد هنگامي كه عرضه كننده 
بايد مطابقت با نيازمندي هاي تعيين شده را در مراحل توليد ، نصب ، ارايه خدمات تضمين نمايد به كار مي رود . 

 
 سيستم هاي كيفيت – 9003 ايزو –ج ) استاندارد ايران 

الگو براي تضمين كيفيت و بازرسي و آزمون نهايي مي باشد . اين استاندارد هنگامي كه عرضه كننده يابد 
مطابقت يا نيازمندي هاي تعيين شده را فقط در بازرسي در آزمون نهايي تضمين نمايد به كار مي رود .  

نيازمندي هاي سيستم كيفيت كه در اين سه استاندارد تعيين شده از مكمل نيازمندي هاي فني مشخص 
شده محصول هستند ( و نه جايگزين آنها ) . نيازمندي هاي مشخص شده در اين استانداردها فقط تعيين مي كند كه 
سيستم كيفيت بايد داراي چه اجزايي باشد ، اما هدف اين سه استاندارد تحميل و مدت و يكسان سازي سيستم هاي 

كيفيت نيست . اين استاندارد ها كلي و فراگير و نيز مشتعل از هر صنعت معين يا هر بخش اقتصادي هستند . طراحي 
و بكارگيري يك سيستم كيفيت ، تحت تاثير نيازهاي متغير هر سازمان ، اهداف ويژه آن ، محصوالت و خدمات عرضه 

شده و فرآيندها و عمليات اختصاصي ( روش هاي علمي ) بكار گرفته شده قرار مي گيرد .  
اين استانداردها نيازمندي هاي سيستم كيفيت را براي بكارگيري در مواردي مشخص مي كند كه توانايي 

عرضه كننده در طراحي و عرضه محصول منطبق الزم است به اثبات برسد . هدف از نيازمندي هاي تعيين شده ، در 
گام اول تامين رضايت مشتري از طريق پيگيري از بوجود آمدن عدم انطباق در تمامي مراحل از طراحي تا ارايه خدمات 

مي باشد  واين در شرايطي كاربرد دارد كه طراحي مورد نياز است و نيازمندي هاي محصول اصوالً برحسب عملكرد 
بيان شده اند و يا مي بايستي تعيين گردند و اعتماد به انطباق محصول را بتوان از طريق اثبات كفايت توانايي عرضه 

كننده در طراحي ، توسعه ، توليد ، نصب و ارايه خدمات بدست آورد .  
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  14000استانداردهاي ايزو 
 به طور كلي در سه گروه طبقه بندي مي شوند : 14000استانداردهاي سري ايزو 

 )  14004 ، ايزو 14001 استانداردهاي سيستم هاي مديريت زيست محيطي ( ايزو –الف 
 )  14040 ، سري 14030 ، سري 14015ب- استانداردهاي مديريت زيست محيطي ( ايزو 

 )  14050 ، ايزو 19011 ، ايزو 14063 استانداردهاي راهنما و پشتيبان ( سري ايزو –ج 
 

 بصورت خالصه در شش قسمت 14001سيستم مديريت زيست محيطي براساس الزامات استانداردهاي ايزو 
مجزا بحث مي شود. 

 : هدف و دامنه كاربرد  1الزام 
 : مراجع الزامي  2الزام 
 : اصطالحات و تعاريف  3الزام 
 : الزامات سيستم مديريت زيست محيطي  4الزام 
 : الزامات كلي  1-4الزام 
 : خط مشي زيست محيطي  2-4الزام 
 : طرح ريزي  3-4الزام 
 : اجرا و عمليات  4-4الزام 
: بررسي  5-4الزام 
 : بازنگري مديريت  6-4الزام 

 

خط مشي كيفيت  
مديريت سازمان عرضه كننده  كه داراي مسئوليت اجرايي است بايد خط مشي خود را در زمينه كيفيت و از 

جمله اهداف كيفيت و تعهد خود را به كيفيت معين و مدون كند . خط مشي كيفيت بايد با اهداف سازماني عرضه 
كننده و انتظارات نيازهاي مشتريان مرتبط باشد عرضه كننده يايد اطمينان يابد كه اين خط مشي در تمامي سطوح 
سازمان درك شده ، به اجرا در آمده و حفظ مي شود . مسئوليت ، اختيار و ارتباط دروني بين كاركناني كه كارهاي 
موثر بر كيفيت را اداره ، اجرا و تصديق مي كنند بايد تعيين و مدون گردد.  همچنين مسئول اجرايي بايد سيستم 

كيفيت را در فواصل زماني معين و در حد كفايت مورد بازنگري قرار دهد بطوري كه از تداوم ، مناسب بودن و كارآيي 
سيستم كيفيت در برآورده كردن نيازمندي هاي ذكر شده و اهداف خط مشي كيفي بيان شده توسط عرضه كننده 

اطمينان حاصل شود .  
وضعيت محصول از نظر بازرسي و آزمون بايد به طريق مناسب مشخص شود به طوري كه انطباق يا عدم 

انطباق محصول را با توجه به بازرسي ها و آزمون هاي انجام گرفته نشان دهد . مشخص بودن وضعيت بازرسي يا آزمون 
در مورد محصول همان گونه كه در طرح كيفيت و روش هاي اجرايي مدون تعيين گرديده است بايد در سراسر مراحل 
توليد ، نصب و ارائه خدمات حفظ گردد تا اطمينان حاصل شود كه فقط محصول پذيرفته شده از بازرسي ها و آزمون 

هاي مقرر ارسال ، استفاده و يا نصب مي گردد .  
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مميزي هاي داخلي كيفيت  
عرضه كننده  بايد روش هاي اجرايي مدوني براي برنامه ريزي و اجراي مميزي هاي داخلي كيفيت ايجاد 

نموده وبرقرار نگه دارد تا بتواند انطباق فعاليت هاي كيفيت و نتايج مربوط به آن ها را با ترتيب برنامه ريزي شده 
تصديق نمود و كارايي سيستم را تعيين كند . مميزي هاي داخلي كيفيت بايد براساس وضعيت و اهميت فعاليت هاي 

مورد مميزي زمان بندي شده و اين مميزي بايد بوسيله كاركناني مستقل از آن هايي كه مسئوليت مستقيم در فعاليت 
مورد مميزي را به عهده دارند انجام گيرد . 

 تحت كميته هاي فني مشخصي به اين هدف مي پردازد از جمله ISOسازمان بين المللي استاندارد سازي 
 مسئول تدوين به روز نگه داشتن استانداردهاي مديريت كيفيت و كميته فني TCمهمترين اين كميته ها ، كميته فني 

TG  . مسئول تدوين و به روز نگه داشتن استانداردهاي مديريت زيست محيطي است 
 ابزاري مديريتي براي مديريت بر پايه ارزش نهادن بر كيفيت بوده و براي 9000استانداردهاي سري ايزو 

مشخص كردن اختيارات ، مسئوليت ها ، فعاليت ها و فرآيندها و هدايت صحيح و برنامه ريزي قابل استفاده اند . از اين 
استانداردها در جهت اطمينان بخشي به خود و اعتماد دهي به مشتري و پيشگيري از اتفاقات ممكنه و در نهايت براي 

برنامه ريزي صحيح ، يافتن كمبودها و راه حل هاي مفيد مي توان سودجست بخاطر داشته باشيم اثر بخشي اين 
استانداردها نه فقط در درك مندرجات آن است ، بلكه به عمل كردن به مندرجات آن وابسته است .  

 

بازنگري  
بازنگري از اصول مهم استانداردسازي به شمار مي رود  كه ورودي آن شامل نتايج مميزي ها . بازخور و 

عكس العمل هاي مشتريان ، عملكرد فرآيند و انطباق محصول ، وضعيت پيگيري مربوط به بازنگري هاي قبلي مديريت 
، تغييرات موثر بر سيستم مديريت كيفيت ، توصيه هاي براي بهبود است . خروجي اين بازنگري بهبود اثر بخشي 

سيستم مديريت كيفيت و فرآيندهاي مرتبط با آن و بهبود محصول در رابطه با خواسته هاي مشتري و نيازهاي مربوط 
به منابع است .  

 

كاليبراسيون  
امروزه با رشد سريع فن آوري توليد انبوه ، رقابت در توليد كنندگان و كاهش منابع طبيعي ، دقت در اندازه 

گيري اهميت ويژه اي يافته است. از اين رو كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري در كليه استانداردها جايگاه مهمي دارد 
. و الزم است كه كليه مديران در زمينه فعاليت خود با اين مقوله آشنايي داشته باشند .علم اندازه گيري يكي از پايه 

هاي اصلي در پيشرفت هاي بشري بوده است و آميزه اي از دانش و هنر به شمار مي رود . زيرا براي تبديل اندازه گيري 
از يك مفهوم مجرد به كاربرد عملي عوامل كارشناسي  و مهارت انسان و يا به عبارتي تجربه دخيل مي باشند . اين 

ارتباط منطقي الزم است تا نتايج و اطالعات بدست آمده از اندازه گيري ؛ نتايج مفيد ، قابل اعتماد و كاربردي باشند .  
 ميالدي بسياري از كشورها سيستم متريك را پذيرفتند و در همين سال در پاريس براي امضاء قراردادي 1875در سال 

 دور هم گرد آمدند و دفتر بين المللي اوزان و مقياس ها در موزه سور بوجود آمد و هنوز " پيمان جهاني متريك "بنام 
هم اين موسه بعنوان يك مرجع جهاني استاندارد پابرجاست . 
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اصول هشتگانه مديريت  
اصول هشتگانه مديريت را مي توان در قالب هشت عنوان در نظر گرفت در صورتيكه در مورد هر عامل در 

 استانداردهاي مذكور جايگاه ويژه اي وجود دارد و مي توان انطباق منطقي بين آنها ايجاد كرد. 
مشتري گرايي   -1
 رهبري -2
 مشاركت افراد  -3
 رويكرد فرآيندي  -4
 رويكرد سيستمي مديريت  -5
 بهبود مستمر  -6
 رويكرد واقع بينانه به تصميم گيري  -7
 روابط سودمند متقابل با تامين كننده  -8

عناصر اصلي استاندارد  
هدف و دامنه كاربرد   -1
 مراجع الزامي  -2
 اصالحات و تعاريف  -3
 سيستم مديريت كيفيت -4
 مسئوليت مديريت  -5
 مديريت منابع  -6
 تكوين محصول  -7
 اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود  -8
 

نتيجه گيري 
باتوجه به مزايايي كه از برقراري واستقرار سيستم هاي استاندارد در يك سازمان بحث شد، نتيجه مي شود 
روي آوردن به استاندارد سازي واستاندارد كردن سيستم هاي داخلي يك سازمان نظام يافته نه تنها مفيد بوده بلكه 

ضروري است بطوريكه بايد در بحث هاي مديريتي از آن بعنوان يك مبناي اساسي ياد شود. بسياري از استانداردهاي 
كيفيتي وزيست محيطي ايزو داراي اصول اوليه و ساده اي هستند كه اگر در يك مجموعه برقرار شود بسياري از 

مشكالت كاهش مي يابد ودر بعضي موارد بايد استانداردهاي مناسب منطقه اي تدوين وتصويب گردد كه اغلب در 
مورد محصوالت خاصي نظير كمپوست مطرح مي باشد. متاسفانه در كشورمان استاندارد مشخصي در اين زمينه وجود 

ندارد اما اخيراً تالش هايي در جهت تهيه و تدوين اين استانداردها توسط سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري 
مشهد با مشاركت اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان رضوي انجام شده است.   
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