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 به نام خدا

 استاندارد ایرانآشنایی با سازمان ملی 

 صنعتی و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 1مادۀ  یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

 استانداردهای ملی )رسمی( ایران نشر و تدوین تعیین، که وظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 3193 ماه بهمن مصوب ایران،

  .دارد عهده به را

نظران مراکز و مؤسسات صاحب ،های فنی مرکب از کارشناسان سازمان های مختلف در کمیسیوناستاندارد در حوزه تدوین

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می

کنندگان، صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف ۀفانفناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منص
نویس  شود. پیشدولتی حاصل میهای دولتی و غیرکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

و پس از دریافت شود  های مربوط ارسال می نفع و اعضای کمیسیوناستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چاپ و  ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب ۀنظرها و پیشنهادها در کمیت

 شود.منتشر می

کنند  نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می صالحذیمند و  های عالقه که مؤسسات و سازمان نویس استانداردهایی پیش

شود. بدین ترتیب،  چاپ و منتشر می ملی ایران بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ،ملی طرحدرکمیته 

ملی استاندارد مربوط  ۀتدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقررات شود که بر اساس استانداردهایی ملی تلقی می
 صویب رسیده باشد.به ت شود تشکیل میایران استاندارد  در سازمان ملیکه 

 المللی الکتروتکنیک کمیسیون بین ،3(ISO) المللی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار

(IEC)2 شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین (OIML)1 کمیسیون کدکس غذایی 5است و به عنوان تنها رابط 

(CAC)9 های خاص  ر تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندیکند. د در کشور فعالیت می
 شود. گیری می المللی بهره های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین کشور، از آخرین پیشرفت

کنندگان، حفظ سالمت  صرفبینی شده در قانون، برای حمایت از م تواند با رعایت موازین پیش سازمان ملی استاندارد ایران می

محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از  و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست
استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری 

المللی برای محصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و  به منظور حفظ بازارهای بینتواند . سازمان میکند

ها و مؤسسات فعال در  کنندگان از خدمات سازمان به استفاده بخشیدن. همچنین برای اطمینان کندبندی آن را اجباری  درجه

ها و  محیطی، آزمون گاه یریت کیفیت و مدیریت زیستمد هایسیستمگواهی  مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور ۀزمین
ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام  گونه سازمان استاندارد این سازمان ملیوسایل سنجش،  (الیبراسیون)کمراکز واسنجی 

ها و بر عملکرد آنها اعطا کند و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن تأیید صالحیت ایران ارزیابی می

المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی  کند. ترویج دستگاه بین نظارت می
 .است سازمانبرای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این 

                                                 
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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 کميسيون فنی تدوین استاندارد.

: عمليات سطح 9قسمت های اپتيكیسامانهنقشه های قطعات و  زیساآماده -فوتونيكاپتيك و  »

  « نشانیالیه و 

 )تجدید نظر اول(

 سمت و/ یا محل اشتغال رئيس: 

 علی، هدی آل

 )دکتری فیزیک(

 پژوهشگاه استاندارد -شناسیعضو هیئت علمی گروه پژوهشی اندازه

  دبير:

 میرزایی کجانی، مریم

 )دکتری فیزیک(

پژوهشـگاه   -علمـی گـروه پژوهشـی مهندسـی پزشـکی     عضو هیئت 

 استاندارد

  ()اسامی به ترتیب حروف الفبااعضا:

 سرخوش، لیال

 )دکتری فیزیک(

 سازمان انرژی اتمی ایران -کارشناس مرکز نظام ایمنی

 
 

 طاهرخانی، فاطمه

 (و الکترونیک برقمهندسی )کارشناسی ارشد 

 ظهور رحمتی، الله

 شناسی ارشد مدیریت(کار-)کارشناسی فیزیک

 پژوهشگاه استاندارد -کارشناس گروه پژوهشی برق

 
 

 سازمان ملی استاندارد ایران -رییس اداره نظارت مهندسی پزشکی

 عجمی، عاطفه 

 )کارشناسی ارشد فیزیک(
 

 مدیر آزمایشگاه اپتیک جهاد دانشگاهی شریف

 فرجی، رحیم

 )کارشناسی ارشد شیمی(

 
 معینی، گیتا

 ارشد مهندسی شیمی( )کارشناسی 
 

 معینی، محمد علی

  (ی عینک سازی)کارشناس

 ویراستار:

 فرجی، رحیم

 )کارشناسی ارشد شیمی(

پژوهشــگاه  -کارشـناس مسـئول گـروه پژوهشـی مهندسـی پزشـکی      

 استاندارد

 
 پژوهشگاه استاندارد -کارشناس مسئول گروه پژوهشی برق

  
 

 کارشناس مستقل

 
 

 

پژوهشــگاه  -مهندسـی پزشـکی  کارشـناس مسـئول گـروه پژوهشـی     

 استاندارد
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 فهرست مندرجات

   حهعنوان                                                                                                                      صف

 2 تعاریف  اصطالحات و 1

 2 کلیات 5

 1 هاعالئم در نقشه  9

 1 کلیات  9-3

 1 کارکردی هاینشانیالیهنمایش  9-2

 5 تیمحافظ نمایش عملیات 9-1 

 5 کارکردی نشانیالیههای نقص  9

 5 ها مثال  9

 4 (ISO 9211-1:2010) از استاندارد کارکردی  نشانیالیه (دهندهآگاهی) پیوست الف

  نشانیالیهلی از نقشه های اپتیکی با استفاده از نمایش امث (دهندهآگاهی) پیوست ب

 5 به شکل جدول کارکردی 

 38 نشانیالیهویژگی  سندی از مثال (دهندهآگاهی) پیوست پ

  جهت نشان دادن دوکارکردی  نشانیالیهلی از نمایش مثا( دهندهآگاهی) پیوست ت

 33 سطحیک مختلف در  نشانیالیه

 32  نامهکتاب

 

 

 

 گفتار پیش

 مقدمه

 و 

 ز

 3  هدف و دامنه کاربرد 3

 3  مراجع الزامی 2
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 گفتارپيش

 و : عملیات سطح5قسمت اپتیکی هایسامانهقطعات و  یها نقشه سازیآماده -فوتونیکاپتیک و » استاندارد 
تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و 3149که نخستین بار در سال « نشانیالیه

عنوان استاندارد ملی ایران ای به المللی/منطقه بین های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهایتأیید کمیسیون

ین بار مورد تجدیدنظر قرار اول، برای 9، استاندارد ملی ایران شمارۀ 9به روش اشاره شده در مورد الف، بند 
 کمیتــۀ ملــی اســتاندارد مهندســی پزشــکی       اجالســیه و پنجــاه و یکمــین    هفتصــد گرفــت و در 

قانون اصالح قوانین و مقررات  1ن استاندارد به استناد بند یک مادۀ تصویب شد. اینک ای29/89/3159مورخ 

عنوان استاندارد ملی ایـران منتشـر    ، به3193ماه  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن
 شود. می

و شـیوۀ   ساختار -)استانداردهای ملی ایران 9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

های ملی و جهانی در زمینه شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتنگارش( تدوین می
های ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که صنایع، علوم و خدمات، استاندارد

توجه قرار ر کمیسیون فنی مربوط موردنظر دبرای اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. خواهد گرفت.

 شود.می3149: سال 33819-5 این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شمارۀ

تهیـه و  « معـادل یکسـان  »ای زیر به روش  المللی/منطقه این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین

باشـد و معـادل یکسـان اسـتاندارد     تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می
 ای مزبور است: المللی/منطقه بین

ISO 10110-9:2016, Optics and photonics - Preparation of drawings for optical elements and 

systems - Part 9: Surface treatment and coating 
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 مقدمه

قطعات و  یها نقشهرسم -اپتیک و تجهیزات اپتیکی :3149، سال33819-1استاندارد ملی ایران شماره  -
 ها یناخالصو  ها حباب -نقایص ماده : 1قسمت  -اپتیکی هایسامانه

قطعات و  یها نقشهرسم -جهیزات اپتیکیاپتیک و ت: 3149، سال33819-5استاندارد ملی ایران شماره  -

 هاناهمگنی و خش -نقایص ماده: 5قسمت  -اپتیکی هایسامانه

قطعات و  یها نقشهرسم -اپتیک و تجهیزات اپتیکی :3149، سال33819-39استاندارد ملی ایران شماره  -

 آستانه تخریب تابش لیزر: 39قسمت  -اپتیکی  هایسامانه

- Part 1: General 

- Part 2: Material imperfections - Stress birefringence 

- Part 6: Centring tolerances 

- Part 7: Surface imperfection tolerances 

- Part 8: Surface texture; roughness and waviness 

- Part 9: Surface treatment and coating 

- Part 10: Table representing data of optical elements and cemented assem- Part 11: Non-
toleranced data 

- Part 12: Aspheric surfaces 

- Part 14: Wavefront deformation tolerance 

- Part 19: General description of surfaces and components 

 

 باشد.، می33819این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره  -یادآوری
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 اپتيكی هایسامانههای قطعات و نقشه سازیآماده -فوتونيكاپتيك و 

 نشانیالیه و  : عمليات سطح9قسمت 

 هدف و دامنه کاربرد   3

های هـای اپتیکـی در نقشهامانهس قطعات و عملکردی و طراحی الزامات هارائ ،هدف از تدوین این استاندارد

 .باشدمی مورد استفاده برای ساخت و بازرسیفنی 

برای اپتیکی  وحکـار رفتـه بـر روی سـطهب هاینشانی الیه عملیات و3نمایش اعدی را برایاین استاندارد قو 

 .کندمی مشخص را فظتیاحمیا /و کارکردیاهداف 

 یمراجع الزام   2

 شده است. ها ارجاع دادهصورت الزامی به آن ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به راجع زیردر م

 شوند. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می

ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای شده باشد، اصالحیه که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع دادهدرصورتی
شـده اسـت،    ها ارجـاع داده آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناستاندارد الزاماین 

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الزامهمواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

: 3قسمت -اندودهای اپتیکی  -تونیک و: اپتیک و ف3151، سال39432-3استاندارد ملی ایران شماره  2-3

 تعاریف

2-2  ISO 128-24, Technical drawings - General principles of presentation - Part 24: Lines on 

mechanical engineering drawings. 

:خطـوط در  25قسـمت  -اصـول کلـی نمـایش    -فنی یها نقشه :3159سال ،5135-25استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است. ، ISO 128-24:2014مهندسی مکانیک با استفاده از استاندارد  یها نقشه

2-3  ISO 9211-2, Optics and optical instruments- Optical coatings – Part 2: Optical properties. 

 خواص نوری :2قسمت –اندودهای اپتیکی -اپتیک و فوتونیک  :3151، سال 39432-2استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 ، تدوین شده است. ISO 9211-2:2010با استفاده از استاندارد 

                                                 
1- Indicating  
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 اصطالحات و تعاریف  1

 .رودکار میه این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر ب در

1-3 

 کارکردی نشانیالیه

functional coating 

 شطیفی و یا ایجاد قطب  موجطولنواحی جداسازی برای  بر بازتاب سطحه برای تأثیرگذاری نازکی ک فیلم

 .شودخواص ویژه نشانده میسایر معین یا 

 تیمحافظیا  رسـانانشانی الیه ،طول موجکننده انتخاببازتابی، ضدبازتابی،  مانندکارکردی  نشانیالیه زیادیانواع  -3یادآوری

)به جـدول  سـت درج شده ا، 39432-3ملی ایران شماره  استاندارد درکارکردی نشانی الیهجزئیات بیشتر در مورد . وجود دارد
 .(شودمراجعه  3-الف

1-2  

 تیظفاحمعمليات سطح 

protective surface treatment 

آینه  آنها شتیح پسط هایی کهآینه سطوح اپتیکی، به ویژه اعمال شده بر محافظتی رنگ کردن یا آبکاری
 .باشد می اثرات محیطی و دیگر عوامل جابجایی،ز صدمات ناشی از ابرای جلوگیری است، 

آنها برای کنتـرل   های مـؤثر اپتیکـیمحدود کردن دهانهبه منظور  معینیدر نواحی ممکن است  سـطوحهمچنین  -یادآوری

 .یا پوشانده شوندشده رنگ زده نور سرگردان، 

 تاکلي 4

، ابعاد بنابراین .رود میکـار ه برای محصول تمـام شـده ب الئمعهمه  اساساً که کندتصریح می داستانداراین  

-الیه، مربوط به ابعاد پس از عملیات یا کنداشاره می نشانیالیهعملیات سطح یـا به ها که داده شده در نقشه

ابعاد یک قسمت قبل از عملیات ممکن است ، خاص موارددر  هر چند،(. مراجعه شود 3شکلبه است )  نشانی

نشان داده شود که این ابعاد مربوط به  ه وضوحبایـد در نقشه ب مواردیچنـین در حائز اهمیت باشـد.  ،سطح
  .صـورت نگرفته است یعملیـاتروی آن بخشی اسـت کـه 
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 ها نقشهدر  عالئم 5

 کليات   5-3

  تعریف شده است.، ISO 9211-2 در استاندارد نشانیالیههای ویژگینحوه نشان دادن 

به آنها ارجاع  هابایـد در نقشه شوندبیان می ایویژگی جداگانه اسنادای که در چندالیهعملکردی  الزامات

مطابق  ، نمادهـای زیـرموردشود. در این اگر ویژگی ساده باشد، مستقیماً در نقشه نمایش داده میشود. داده 

 .بایـد استفاده گردد، 39432-3 استاندارد ملی ایران شماره با
τ(λ)، ؛حرف یونانی)تاو( برای عبور طیفی 

ρ(λ) ،  ؛طیفی بازتابحرف یونانی )رو( برای 

α(λ)  ، ؛جذب طیفیحرف یونانی )آلفا( برای 

مـورد اسـتفاده    تواننـد  یم T(λ), R(λ) and A(λ)، نمادهای درست تشخیص داده نشوندیونانی  حروفکه  هر جا -یادآوری 

 قرار گیرند.

 ومتر باشند.باید برحسب نان ها موجطول

 کارکردی هاینشانیالیهنمایش   5-2

که  یطور بهبه شکل جدول  تواند یم هایا منشور، دادهعدسی ، به طور خاص موردنظر اپتیکی یک قطعهبرای 

تـرجیح  جدولی  شکل کارکردی، نشانینمایش الیهبرای . شرح داده شده، باشد  ISO 10110-1در استاندارد

 شده است. ارائه بپیوست  در یک مثال. شودداده می

در یـک   اینقشـه  باید در شـکل باشد خیلی طوالنی  جدولدر  قرار گرفتنجهت  نشانیالیه های یژگیواگر 

 قرار گیرد. یک مثال نشانیالیه در سند ویژگی جداگانه طور به و یا شده دادهشرح  که در زیر طور همان باکس

 است. شده دادهدر پیوست پ نشان 

نشـانی  الیـه . اگـر  نمـایش داده شــود        یدایره شامل حرف یونان ه وسیله یکب دبایکارکردی  ینشانالیه 

کارکردی در  نشانیالیهاگر در شروع ویژگی قرار گیرد.  بایدنماد این  ،نشان داده شود در یک جدول کارکردی

. قرار گیرد شود یم نشانیالیهقطعه و مماس بر سطحی که  از خارجاین نماد باید  نشان داده شود یک نقشه
)یـا بـه   قطعـات  و  شـود  یموسیله یک الیه محافظ، حفاظت  هشده ب نشانیالیهدر موارد خاصی که قطعات 

باید داخل قطعه اپتیکی قرار  نشانیالیه نمـاد ،دشونبه هم چسبانده می( در تماس باهم باشندصورت اپتیکی 

 مراجعه شود(.  1و  2 یها شکلبه داده شود )
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دهد که روی کدام دو سطح متصل بـه هـم   نشان می        نشانیالیه نماد مکانهای زیر مجموعه، در نقشه
از سرهم کـردن پوشـش داده    قبل که اپتیکی در قسمت داخلی قطعه این نماد انجام شده است: نشانیالیه

 مراجعه شود(. 1 یها شکل)به  گیرد یمقرار  شده،

 شامل مرجع ویژگی یا ویژگی متصل گـردد.  3باکسبه یک  راهنماک خط باید با ی نشانیالیهنماد 

 ارائه شده است. 9تا  2های هایی در شکلمثال

 هـا  یژگـی واین  ،شود نوشتهبه گونه دیگر  در صورتیکه .گنجانده شود باکسدر داخل باید  نشانیالیهکارکرد 

بـر روی سطوحی که بـه  کارکردی  نشانیالیهد ارجاع داده شود. در مور نشان داده شده،باید تنها به سطح 
 یا بعد از آن رود یماندن به کار که این ویژگی قبل از چسب نشان داده شود شوند، بایدیکدیگر چسبانده می

 مراجعه شود(.  1)به شکل 

د. اگیرسطح مؤثر اپتیکی را فر تمامل باید حداق نشانیالیهدیگر نمایش داده شود،  ایدر صورتی که به گونه 
از مناطق مختلف داده شود. در مـواردی کـه  ابعاد با رواداریشده  نشانیالیه صورت لزوم، باید برای ناحیهدر 

د شوند، الزم است هریک از مناطق با ارائه ابعـاد، نمایش داده شـو می الیه نشانییک سطح به طور متفاوت 

  مراجعه شود(.ت )به پیوست 

 محافظتینمایش عمليات  5-1

 ضـــخیم2نقطـــه -بایـــد بـــه وســـیله یـــک خـــط  محـــافظتیعملیـــات  از قبیـــلیــات ســـطح  عمل
کـه بایـد    ای یهناحمجاور سـطح نشان داده شود. طول این خط  )  ISO 128-24استاندارد، 04.2 )خط نوع

 .ابعاد این ناحیه ارائه گردد بایدصـورت نیـاز . در دهـدظت شود را نشان میمحاف

متصـل شـده، نشان  ضخیمنقطه  -که به خط با یـک خـط نشـانه باکسک ویژگی عملیات سطح باید در ی
 .اندارائه شده 2و 3های در شکل ییهاداده شود. مثال

 کارکردیهای الیه نشانی هاینقص  6

استاندارد ملی در  شرح داده شده الیه نشانی هاینقصقابـل قبـول  سطحنمایش ،  ISO 10110-7استاندارد

 .کندمشخص می را ،39432-3 ایران شماره

                                                 
1- Box 

2- Chain line  
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 ها مثال 1

ارائــه شـده    9تــا   3 یها شکلدر  محافظتی سطح و عملیات کارکردی نشانیالیههای هایی از نمایشمثال

 .ستا

 

 کاریمربوط به قطعه بعد از رنگmm (05/0 ±44 ))قطر خارجی محافظتیمثالی از نمایش عمليات سطح  - 3شكل 

 (است

 

 

 دیکارکر نشانیالیهترکيب شده با  محافظتیمليات سطح مثالی از نمایش ع -2 شكل
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 اپتيكی نهادی های ویژگیبا  کارکردی نشانیالیهمثالی از نمایش  -1 شكل

 

 های جداگانهویژگی با ارجاع به کارکردیالیه نشانی مثالی از نمایش  -4شكل
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 ماده ویژگیبا  کارکردی نشانیالیهمثالی از نمایش  - 5شكل
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 پيوست الف

 (دهندهآگاهی)

 (ISO 9211-1:2010) از استاندارد  کارکردی نشانیالیه

 (ISO 9211-1:2010) از استاندارد  کارکردی نشانیالیه -3جدول
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 پيوست ب

 (دهندهآگاهی)

 به شكل جدول کارکردی نشانیالیهاپتيكی با استفاده از نمایش  های نقشهمثالی از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3191 سال :)تجدیدنظر اول(33011-9 ایران شمارۀ ملیاستاندارد 

   

38 
 
 

 پيوست پ

 (دهندهآگاهی)

 نشانیالیهویژگی  مربوط به سندمثالی از 
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 پيوست ت

  (دهندهآگاهی)

 سطح  یك مختلف در الیه نشانی جهت نشان دادن دو  کارکردی نشانیالیهمثالی از نمایش 
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