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ــه  ــتیابی ب ــد و دس ــان تولی ــری زم ــش حداکث ــد، کاه ــی تولی ــش بازده ــی، افزای ــعه صنعت ــرعت توس ــش س ــروزه افزای ام
فناوری هــای جدیــد بــا کمتریــن هزینــه و بیشــترین کیفیــت، بــه عنــوان مســائلی مهــم در صنایــع مختلــف مطــرح هســتند. 

حــل موفــق ایــن مســائل تــا حــد زیــادی بــه میــزان استانداردســازی فراینــد توســعه محصــول و مستندســازی دانــش ایجــاد شــده 
طــی ایــن فراینــد وابســته اســت. رعایــت دقیــق الزامــات اســتانداردهای عمومــی و فنــی منجــر بــه دســتاوردهای قابــل توجهــی در 
راســتای اهــداف فــوق می شــود. نظــام واحــد مستندســازی طراحــی یکــی از ایــن نظام  هــا اســت کــه پیاده  ســازی آن در ســال های 
اخیــر منجــر بــه دســتاوردهای چشــمگیری بــرای فدراســیون روســیه شــده اســت. از جملــه ایــن دســتاوردها می تــوان بــه ســاده تر 
ــی و ارزش  ــش ســطح کیف ــازی، افزای ــیِن مستندس ــهای پیش ــود در روش ــای موج ــناد، حــذف پراکندگی ه ــه اس ــد تهی ــدن فراین ش
اطالعاتــی مســتندات، ســاماندهی انتقــال اســناد، و ســهولت به کارگیــری و بهره بــرداری از آنهــا اشــاره نمــود کــه در نتیجــه، زمینــه 
آمادگــی صنعــت بــرای تولیــد محصــوالت جدیــد را فراهــم می ســازد. در ایــن مقالــه ضمــن بررســی چرایــی و چگونگــی شــکل گیری 
نظــام واحــد مستندســازی طراحــی، کلیــات آن مــورد بررســی قــرار می گیــرد. بــه عــالوه، نتایــج محتمــِل به کارگیــری نظــام واحــد 

مستندســازی طراحــی نیــز مــورد بحــث قــرار می گیــرد.

استانداردسازی، نظام واحد مستندسازی طراحی، نظام واحد مستندسازی ساخت و تولید، روسیه، فرایند توسعه محصول

نیــز می باشــد. بــه عنــوان مثــال مشــخص شــد کــه توجــه 
ــه همــه مراحــل چرخــه عمــر شــامل طراحــی، ســاخت،  ب
آزمــون، بهره بــرداری، نگهــداری و تعمیــرات، و وارهایــی 
ــرای  ــن ب ــت. همچنی ــروری اس ــازی ض ــر استانداردس در ام
مدیریــت اســناد طراحــی شــامل ایجــاد، ثبــت، به کارگیــری، 
نگهــداری و اعمــال تغییــرات در آنهــا نیــز بایــد قواعــدی در 
قالــب الزامــات وضــع شــود. بــه همین دلیــل در ســال 1950 
ــر 22 اســتانداردی کــه پیــش از آن منتشــر شــده  عــالوه ب
بــود، مجموعــه ای از اســتانداردها تحــت عنــوان “نظــام تولید 

و مالکیــت نقشــه” شــکل گرفــت ]1[. 
ــوق )“نقشــه های ســاخت ماشــین  ــة ف ــم دو مجموع علی رغ
ــوز  ــه”( هن ــت نقش ــد و مالکی ــام تولی ــی” و “نظ آالت صنعت
ــرار  ــر ق ــد نظ ــل م ــور کام ــی به ط ــتندات طراح ــام مس تم
نگرفتــه بــود. برخــی از ســازمان ها و صنایــع در مــواردی کــه 
توجــه کافــی بــه فرایندهــا و الزامــات آنهــا نشــده بــود، اقــدام 
ــن  ــد. همی ــژه خــود کردن ــات وی ــن الزام ــه توســعه و تدوی ب

واژگان کلیدی:

1  مقدمه
ــر  ــاد جماهی ــه ها در اتح ــه نقش ــول تهی ــازِی اص استانداردس
ــاز  ــتاندارد آغ ــن 14 اس ــا تدوی ــال 1920 ب ــوروی در س ش
شــد ]1[.  ایــن اســتانداردها قواعــد اصلــی تدویــن و تنظیــم 
نحــوه  مقیاس هــا،  قالب هــا،  ابعــاد،  جملــه  از  نقشــه ها 
چیدمــان تصاویــر، برش هــا و قطع هــا و به طــور کلــی قواعــد 
ــتانداردها  ــن اس ــرد. ای ــه می ک ــن نقشــه ها را ارائ ــی تدوی کل
ــد و  ــرار می گرفتن ــتفاده ق ــورد اس ــال م ــدت 20 س ــه م ب
ــد. در  ــود می یافتن ــری می شــدند و بهب ــداوم بازنگ به طــور م
اواخــر ســال 1940، تعــداد ایــن اســتانداردها بــه 22 عنــوان 
ــه های  ــوان “نقش ــا عن ــی ب ــرد و در کتاب ــدا ک ــش پی افزای

ــه چــاپ رســید.  ســاخت ماشــین آالت صنعتــی” ب
ــن اســتانداردها در جنــگ  ــری ای ــه حاصــل از به کارگی تجرب
جهانــی نشــان داد کــه طراحــی محصــوالت عــالوه بــر قواعــد 
کلــی تدویــن نقشــه ها مســتلزم به کارگیــری قوانیــن دیگــری 

* دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران
** کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران

*** کارشناس مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
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امــر باعــث شــد تــا نظام هــای مختلفــی بــرای مستندســازی 
ــرای  ــی ب ــود مانع ــه خ ــد ک ــود آی ــی به وج ــناد طراح اس
یکپارچگــی اســناد بــود. عــالوه بــر ایــن ارتبــاط بیــن صنایــع 
را نیــز دچــار مشــکل می کــرد بــه نحــوی کــه در بســیاری از 
مــوارد انتقــال اســناد طراحــی از ســازمانی بــه ســازمان دیگــر 
ــود. همــه ایــن مــوارد منجــر  ــاره آنهــا ب مســتلزم تهیــه دوب
ــق  ــان تحق ــش زم ــد، افزای ــای تولی ــن هزینه ه ــه باالرفت ب
ــش حجــم  ــن افزای ــت، و همچنی محصــوالت، کاهــش کیفی
ــزوای اســتانداردها و  ــت ان ــد ارزش، و در نهای مســتندات فاق

امــر استانداردســازی شــد. 
در 11 ژانویــه ســال 1965، هیئــت وزیــران اتحــاد جماهیــر 
شــوروی نســبت بــه ایجــاد نظــام واحــد مستندســازی 
پژوهشــکده  و  گرفــت  تصمیــم  کشــور  در  طراحــی1 
استانداردســازی و گواهی کننــده تولیــدات صنعتــی کــه 
وابســته بــه ســازمان اســتاندارد اتحــاد جماهیــر شــوری بــود 
ــن نظــام انتخــاب  ــن ای ــی تدوی ــوان ســازمان متول ــه عن را ب
ــی،  ــازمان های صنعت ــکاری س ــا هم ــاش ب ــن م ــرد. ونی ک
ابتــدا بــه بررســی الزامــات تدویــن نظــام واحــد مستندســازی 
طراحــی پرداخــت چــرا کــه هــر کــدام از اســتانداردهایی کــه 
قــرار بــود در ایــن نظــام تدویــن شــوند، بایــد در کل کشــور 
و توســط تمامــی صنایــع مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد. 

بنابرایــن هــر گونــه انحــراف نســبت بــه شــرایط بهینــه منجر 
ــد. ــع می ش ــی از مناب ــل توجه ــدار قاب ــت مق ــه هدررف ب

اولیــن مجموعــه از نظــام واحــد مستندســازی طراحــی طــی 
ــه  ــن مجموع ــد. ای ــن ش ــا 1968 تدوی ــال های 1965 ت س
شــامل 92 اســتاندارد بــود و بطــور عمــده اســتانداردهایی را 
در برداشــت کــه ســاختار کلــی نظــام واحــد مستندســازی 
ــی را  ــتندات طراح ــم مس ــه و تنظی ــد تهی ــی، و قواع طراح
مشــخص می کــرد. پــس از اتمــام تدویــن ایــن نظــام، ونیــن 
ــه برگــزاری کالس هــا و دوره هــای آموزشــی  ــدام ب ــاش اق م
ــری  ــم و به کارگی ــه فه ــبت ب ــع نس ــی صنای ــا تمام ــود ت نم
نظــام واحــد مستندســازی طراحــی توجیــه شــوند. نخســتین 
ــا  ــن آنه ــد از تدوی ــال بع ــد س ــل چن ــن عم ــای ای بارقه ه
ــد  ــام واح ــه نظ ــن مجموع ــه اولی ــد، به طوری ک ــر ش ظاه
ــورت  ــال 1971 به ص ــه س ــی از 1 ژانوی ــازی طراح مستندس
یکپارچــه در کل کشــور بــه اجــرا درآمــد و طــی مــدت چهــار 
ــورد  ــب م ــور مرت ــال 1975 به ط ــر س ــا اواخ ــی ت ــال یعن س
ــداد 17  ــدت تع ــن م ــت. در ای ــرار گرف ــود ق ــری و بهب بازنگ
ــتانداردهای  ــت و اس ــرار گرف ــری ق ــورد بازنگ ــتاندارد م اس
جدیــدی نیــز بــه نظــام واحــد مستندســازی طراحــی اضافــه 
ــام  ــکل گیری نظ ــدی در ش ــد کلی ــکل )1( مواعی ــد. ش ش

ــد. ــه می نمای ــی را ارائ ــازی طراح ــد مستندس واح

1. Unified System of Design Documentation (AKA ESKD in Russian Language)
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در حــال حاضــر نظــام واحــد مستندســازی طراحــی بالــغ بــر 
180 اســتاندارد بــوده و در تمامــی شــاخه های صنعتــی مورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. فهرســت جــارِی ایــن اســتانداردها 
ــکان  ــام ام ــن نظ ــت. ای ــده اس ــه ش ــف( ارائ ــت )ال در پیوس
فعالیــت صحیــح و هدفمنــد ســازمان های طراحــی را فراهــم 
می نمایــد. نظــام واحــد مستندســازی طراحــی همچنیــن بــا 
کاهــش نفر-ســاعت کار تهیــه مســتندات طراحــی، موجــب 
افزایــش راندمــان کاری پرســنل شــاغل در عرصــة طراحــی، 

ــود. ــرداری می ش ــاخت و بهره ب س
در ادامــه ایــن مقالــه بــه بررســی نظــام واحــد مستندســازی 

طراحــی بــه ترتیــب زیــر خواهیــم پرداخــت:
•  کلیات نظام واحد مستندسازی طراحی

ــازی  ــد مستندس ــام واح ــتانداردهای نظ ــدی اس * طبقه بن
ــی طراح

* شناســه گذاری اســتانداردهای نظــام واحــد مستندســازی 
طراحــی

•  انــواع گروه هــای محصولــی در نظــام واحــد مستندســازی 
حی ا طر

ــازی  ــد مستندس ــام واح ــناد در نظ ــن اس ــل تدوی •  مراح
ــی طراح

•  فواید به کارگیری نظام واحد مستندسازی طراحی
در نهایــت خروجی هــای محتمــل به کارگیــری ایــن نظــام در 
ســازمان ها و صنایــع مختلــف مــورد بحــث قــرار می گیرنــد. 
الزم به ذکــر اســت ایــن مقالــه از حیــث روش شــناس تحقیــق 
جــزء پژوهش هــای تاریخــی  اســت. پژوهش هــای تاریخــی 
بــرای شــناخت واقعیت هــای گذشــته بــه کار رفتــه و وقایــع 
مربــوط بــه گذشــته را مــورد تعبیــر، تفســیر و ارزیابــی قــرار 
می دهنــد. در ایــن روش از تحقیــق، هــدف ایــن اســت کــه 
ــایی شــوند  ــق و درســت شناس ــور دقی ــع گذشــته به ط وقای
ــاً فاصلــه بــا وضــع مطلــوب بهتــر  تــا وضــع موجــود و احیان
ــده را  ــک پدی ــت ی ــات تاریخــی، موقعی ــردد. تحقیق درک گ
ــط  ــا رواب ــرده ی ــنهاد ک ــه ای را پیش ــه فرضی ــدون این ک ب
ــد.  ــد، توصیــف میکنن ــرار دهن ــه ق ــورد مطالع ــا را م متغیره
ــه ای  ــی توصی ــات تاریخ ــت در تحقیق ــن اس ــن، ممک بنابرای
ــج  ــه تروی ــاً جنب ــی مطــرح نشــود و صرف ــات آت ــرای اقدام ب
ــعی  ــه، س ــن مقال ــال در ای ــن ح ــا ای ــد. ب ــر باش ــم مدنظ عل
ــق، خروجی هــای  ــه موف ــک نمون ــا بررســی ی شــده اســت ب

محتمــل اســتقرار و پیاده ســازی نظــام واحــد مستندســازی 
طراحــی بــه عنــوان توصیه هایــی بــرای ســازمان ها و صنایــع 

مــد نظــر قــرار گیرنــد ]2[.
2  کلیات نظام واحد مستندسازی طراحی

نظــام واحــد مستندســازی طراحی مجموعــه اســتانداردهایی 
ــه تدویــن،  ــوط ب اســت کــه قواعــد، الزامــات و مقــررات مرب
تنظیــم، و اســتفاده از مســتندات طراحــی را در تمــام مراحــل 
چرخــه عمــر محصــول ارائــه می کنــد. اســتاندارد های نظــام 
واحــد مستندســازی طراحــی در تمــام صنایعــی کــه درگیــر 
ســاخت مصنوعــات و ابــزارآالت هســتند دارای کاربــرد اســت. 
بــه عبــارت ســاده تر اســناد طراحــِی تمــام محصوالتــی کــه 
ماشــین کاری بــر روی آنهــا صــورت می گیــرد، بایــد مطابــق 
بــا ایــن نظــام، تدویــن و تنظیــم شــده و مــورد اســتفاده قــرار 

. ند گیر
واحـد  نظـام  اسـتانداردهای  بنـدی  طبقـه   1-2

طراحـی مستندسـازی 
مجموعــه اســتانداردهای نظــام واحــد مستندســازی طراحــی 
در 10 گــروه ذیــل طبقــه بنــدی می شــوند ]1[. ایــن 

ــود. ــه نم ــدول )1( خالص ــوان در ج ــات را می ت طبق
ــام  ــات نظ ــه کلی ــت ک ــتانداردهایی اس ــامل اس ــروه 0، ش گ
واحــد مستندســازی طراحــی را دربردارنــد. بــه عنــوان مثــال 
اهــداف و کارکردهــای نظــام واحــد مستندســازی طراحــی در 

ــه می شــوند.  ــروه ارائ ــن گ ای
ــی  ــکات اصل ــه ن ــت ک ــتانداردهایی اس ــامل اس ــروه 1، ش گ
نظــام واحــد مستندســازی طراحــی را در بردارنــد. بــه عنــوان 
مثــال فازهــای چرخــه عمــر و فهرســت اســناد طراحــی کــه 
در هــر کــدام از ایــن فازهــا وجــود دارنــد، در ایــن گــروه ارائه 

می شــود ]3[.
نحــوه  کــه  اســت  اســتانداردهایی  شــامل   ،2 گــروه 
شناســه گذاری محصــوالت و اســناد طراحــی را در نظــام 

 .]4[ بردارنــد  در  طراحــی  مستندســازی  واحــد 
گــروه 3، شــامل اســتانداردهایی اســت کــه قواعــد عمومــی 
ــال  ــوان مث ــه عن ــردارد. ب ــه ها را درب ــم نقش ــه و تنظی تهی
ــروه  ــن گ ــا در ای ــاد آنه ــا، و ابع ــت آنه ــدازه نقشــه ها، فرم ان

ارائــه می شــوند ]5, 6, 7[.
گــروه 4، شــامل اســتانداردهایی اســت کــه قواعــد و الزامــات 
تهیــه نقشــه ها را بــرای گروه هایــی محصولــی مختلــف 
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ــی کــه در نمایــش چــرخ  ــوان الزامات ــه عن ــد. ب ــان می کن بی
ــه می شــوند  دنده هــا بایــد رعایــت شــوند در ایــن گــروه ارائ

.]8[
گــروه 5، شــامل اســتانداردهایی اســت کــه قواعــد و الزامــات 
ــه  ــردارد. ب ویرایــش و اســتفاده از مســتندات طراحــی را درب
ــناد  ــال اس ــالح و انتق ــازی، اص ــوه کپی س ــال نح ــوان مث عن

ــوند ]9[. ــه می ش ــروه ارائ ــن گ ــی در ای طراح
گــروه 6، شــامل اســتانداردهایی اســت کــه قواعــد و الزامــات 
ــرات را  ــداری و تعمی ــرداری و نگه ــتندات بهره ب ــه مس تهی
ــتفاده از  ــن و اس ــوه تدوی ــال نح ــوان مث ــه عن ــد. ب در بردارن
ــرداری  ــای بهره ب ــرات، و دفترچه ه ــداری و تعمی ــناد نگه اس
ــوند ]10, 11, 12[. ــه می ش ــروه ارائ ــن گ ــول در ای از محص

گــروه 7، شــامل اســتانداردهایی اســت قواعــد و الزامــات تهیه 

طرح هــای کلــی محصــوالت را دربردارنــد. بــه عنــوان مثــال 
نحــوه تدویــن و تنظیــم طــرح کلــی الکتریکــی محصــول، که 
ــه اتصــاالت و مســیرهای الکتریکــی محصــول را نشــان  کلی

ــه می شــود ]13[. ــروه ارائ ــن گ ــد، در ای می ده
گــروه 8، شــامل اســتانداردهایی اســت کــه قواعــد و الزامــات 
تهیــه اســناد بــه روش طراحــی مبتنــی بــر ماکــت را 
ــه ســاخت  ــوط ب ــات مرب ــال الزام ــوان مث ــه عن ــد. ب دربردارن

ماک-آپ هــا در ایــن گــروه ارائــه می شــوند ]14[.
ــازی  ــد مستندس ــام واح ــتانداردهای نظ ــایر اس ــروه 9، س گ
طراحــی را در بــردارد. بــه عنــوان مثــال الزاماتــی آماده ســازی 
اســناد مربــوط بــه محصــوالت صادراتــی در ایــن گــروه ارائــه 

می شــوند.

جدول )1(. طبقه بندی استانداردهای نظام واحد مستندسازی طراحی

 ()الف(نمونه )رجوع به پیوست  موضوع استانداردسازی شماره گروه

 ГОСТ 2.001-2013 کلیات نظام واحد مستندسازی طراحی 0گروه 

 ГОСТ 2.102-2013 نکات اصلی نظام واحد مستندسازی طراحی 1گروه 

 ГОСТ 2.201-80 گذاری محصوالت و اسناد طراحی نحوه شناسه 2گروه 

 ГОСТ 2.301-68 ها قواعد عمومی تهیه و تنظیم نقشه 3گروه 

 ГОСТ 2.401-68 هایی محصولی مختلف ها را برای گروه قواعد و الزامات تهیه نقشه 4گروه 

 ГОСТ 2.501-2013 قواعد و الزامات ویرایش و استفاده از مستندات طراحی 5گروه 

 ГОСТ 2.601-2013 اتتعمیرنگهداری و برداری و  قواعد و الزامات تهیه مستندات بهره 6گروه 

 ГОСТ 2.701-2008 های کلی محصوالت قواعد و الزامات تهیه طرح 7گروه 

 ГОСТ 2.801-74 قواعد و الزامات تهیه اسناد به روش طراحی مبتنی بر ماکت 8گروه 

 ГОСТ 2.915-99 سایر استانداردهای نظام واحد مستندسازی طراحی 9گروه 
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2-2 شناســه گذاری اســتانداردهای نظــام واحــد 
ــازی طراحی مستندس

اســتانداردهایی کــه در نظــام واحــد مستندســازی طراحــی 
قــرار دارنــد دارای یــک شناســه پنــج بخشــی ماننــد شــکل 

ــتند ]1[. )2( هس
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شکل )2(. نحوه شناسه گذاری استانداردها

ــوان  ــه عن ــد. ب ــتاندارد را نشــان می ده ــوع اس بخــش اول، ن
 مثــال اســتانداردهای بیــن دولتــی روســیه بــا عنــوان

ــا  ــیه ب ــه ای روس ــتانداردهای کارخان GOST (ΓΟСТ) و اس

ΟSТ (OCT) مشــخص میشــوند.

بخــش دوم، شــماره بســته اســتاندارد را نشــان می دهــد. بــه 
ــام واحــد  ــه در نظ ــتانداردهایی ک ــی اس ــال تمام ــوان مث عن
مستندســازی طراحــی قــرار دارنــد، دارای شــماره 2 هســتند.

بخــش ســوم، شــماره گــروه اســتاندارد را مطابــق بــا آنچــه در 
قســمت قبــل گفتــه شــد، نشــان می دهــد. بــه عنــوان مثــال 
ــه نقشــه ها  ــه قواعــد عمومــی تهی ــوط ب اگــر اســتاندارد مرب

باشــد، ایــن عــدد برابــر بــا 3 اســت.
بخــش چهــارم، یــک عــدد ترتیبــی اســت کــه نشــان دهنــده 

شــماره ترتیبــی اســتاندارد در گــروه مربوطــه می باشــد. 
بخش پنجم، سال تصویب استاندارد را نشان می دهد. 

 GOST 2.318-2014 به عنــوان مثــال زمانــی کــه بــا شناســه
ــزو  ــتاندارد ج ــن اس ــه ای ــم ک ــویم، درمی یابی ــه رو می ش روب
ــوده  ــی ب ــازی طراح ــد مستندس ــام واح ــتانداردهای نظ اس
ــی  ــات عموم ــد و الزام ــامل قواع ــه ش ــوم ک ــروه س و در گ
تهیــه نقشــه ها اســت، قــرار دارد. همچنیــن ایــن اســتاندارد 

ــوده و در ســال 2014  ــروه ب ــن گ ــن اســتاندارد در ای 18امی
مــورد تصویــب قــرار گرفتــه اســت.

واحد  نظام  در  محصولی  گروه های  انواع   3
مستندسازی طراحی

ــه شــد کــه جامعــه هــدِف نظــام واحــد  ــن گفت پیــش از ای
مستندســازی طراحــی، محصوالتــی صنعتــی اســت کــه عمل 
ماشــین کاری بــر روی آن هــا صــورت گرفتــه باشــد و تمــام 
ــد  ــد بای ــد می کنن ــی را تولی صنایعــی کــه چنیــن محصوالت
ــل  ــن نظــام تکمی ــات ای ــا الزام ــق ب اســناد طراحــی را مطاب

نماینــد. 
در نظــام واحــد مستندســازی طراحــی هــر شــیء یــا 
ــا  ــازمان ی ــک س ــه در ی ــی ک ــیاء صنعت ــه ای از اش مجموع
ــد.  ــول می نامن ــود را محص ــاخته می ش ــدی س ــد تولی واح
ــد  ــف می توانن ــای مختل ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــوالت ب محص
در طبقــات متفاوتــی قرارگیرنــد. بــه عنــوان مثــال محصوالت 
بــا توجــه بــه کارکردشــان بــه دو دســته محصــوالت اصلــی 
و محصــوالت کمکــی تقســیم بندی می شــوند. در ایــن 
طبقه بنــدی محصوالتــی کــه بــرای فــروش عرضــه می شــوند، 
محصــوالت اصلــی، و محصوالتــی کــه بــرای مصــارف داخلــی 
واحــد صنعتــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد، محصــوالت 

کمکــی هســتند ]3[. 
ــوان محصــوالت  ــه اجــزای تشــکیل دهنده، می ت ــا توجــه ب ب
محصــوالت  و  تخصصــی  محصــوالت  دســته  دو  بــه  را 
ــدی نمــود. محصــوالت غیرتخصصــی  غیرتخصصــی طبقه بن
صرفــاً شــامل قطعــات بــوده و فاقــد اجــزای تشــکیل دهنده 
ــاده  ــک م ــه از ی ــی اســت ک ــه محصول ــر هســتند. قطع دیگ
همگــن ســاخته شــده و عملیــات مونتــاژ بــر روی آن انجــام 
نشــده اســت. بــه عنــوان مثــال یــک فلکــه پالســتیکی، یــا 
یــک قنــدان )بــدون این کــه آب کاری روی آن انجــام گرفتــه 
ــز  ــی نی ــوالت تخصص ــتند. محص ــه هس ــک قطع ــد(، ی باش
بــه ســه دســته واحدهــای مونتــاژی، محصــوالت مرکــب، و 
بســته محصــوالت کمکــی تقســیم می شــوند. واحــد مونتاژی 
ــد  ــکیل دهنده آن در واح ــزای تش ــه اج ــت ک ــی اس محصول
ــه عنــوان مثــال یــک اتومبیــل  صنعتــی مونتــاژ می شــود. ب
یــک واحــد مونتــاژی اســت. محصــول مرکــب، مجموعــه ای 
از واحد هــای مونتــاژی اســت کــه در واحــد صنعتــی مونتــاژ 
ــد.  ــم انجــام می دهن ــا ه ــط ب ــف مرتب ــا وظای نمی شــوند، ام
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بــه عنــوان مثــال یــک پمــپ بنزیــن یــک محصــول مرکــب 
ــتم  ــزن، و سیس ــپ، مخ ــب پم ــول مرک ــه از محص ــت ک اس
ــوالت  ــته محص ــت. بس ــده اس ــکیل ش ــق تش ــاء حری اطف
کمکــی نیــز شــامل دو یــا چنــد محصــول اســت که اســتفاده 

ــه  ــوان ب ــزارآالت را می ت ــد. بســته اب ــی و کمکــی دارن عموم
عنــوان مثالــی از بســته محصــوالت کمکــی نــام بــرد. انــواع 
ــاهده  ــکل )3( مش ــوان در ش ــی را می ت ــای محصول گروه ه

نمــود.

محصول

بسته محصوالت 
کمکی محصول مرکب واحد مونتاژي شفت موتورقطعه

واحد مونتاژي

قطعه

بسته محصوالت 
کمکی

محصول مرکب

واحد مونتاژي

قطعه

بسته محصوالت 
کمکی

واحد مونتاژي

قطعه

بسته محصوالت 
کمکی

ایستگاه موتور
بسته ابزارآالتاستخراج نفت

 
شکل )3(. انواع گروه های محصولی

ــد  ــام واح ــناد در نظ ــن اس ــل تدوی 4 مراح
ــی ــازی طراح مستندس

تدویــن اســناد در نظــام واحــد مستندســازی طراحــی دارای 
ــر  ــه عم ــوان چرخ ــه عن ــه از آن ب ــت ک ــری اس ــه عم چرخ
تدویــن اســناد طراحــی یــاد می شــود. چرخــه عمــر تدویــن 

اســناد طراحــی دارای پنــج مرحلــه اســت کــه ایــن مراحــل 
ــد  ــام واح ــی و نظ ــازی طراح ــد مستندس ــام واح ــه نظ )ک
مستندســازی ســاخت و تولیــد را دربرمی گیــرد( را می تــوان 
بــا مراحــل چرخــه عمــر محصــول متناظــر کــرد ]15, 16[. 

ــن تناظــر در شــکل )4( نشــان داده شــده اســت.  ای

تحلیل نیاز طراحی مفهومی طراحی مقدماتی طراحی تفصیلی مهندسی ساخت تولید بهره برداري

تدوین سند پیشنهاد فنی تدوین اسناد 
طراحی مقدماتی

تدوین اسناد 
طراحی فنی

تدوین اسناد نمونه 
تحقیقاتی

تدوین اسناد تولید 
انبوه/محدود

بکارگیري اسناد 
بهره برداري

نظام واحد مستندسازي طراحی نظام واحد مستندسازي ساخت و تولید

...

...

چرخه عمر محصول

چرخه عمر تدوین اسناد

تدوین اسناد بهره برداري و نگهداري و 
تعمیرات

 

شکل )4( چرخه عمر محصول و چرخه عمر تدوین اسناد
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4-1 تدوین پیشنهاد فنی
اولیــن مرحلــه از چرخــه عمــر تدوین اســناد طراحــی، تدوین 
ــاز از چرخــه  ــل نی ــاز تحلی ــه در ف ــی اســت ک پیشــنهاد فن
عمــر محصــول انجــام می شــود. در ایــن مرحلــه گزینه هــای 
مختلــف محصــول شناســایی شــده و پــس از بررســی، 
ــا  ــه ی ــز گزین ــت نی ــد. در نهای ــرار می گیرن ــورد مقایســه ق م
ــی  ــنهاد فن ــند پیش ــده و س ــاب ش ــح انتخ ــای ارج گزینه ه
تدویــن می شــود. عــالوه بــر الزامــات عمومــی  کــه در نظــام 
واحــد مستندســازی طراحــی بــرای تدویــن چنیــن ســندی 
وجــود دارد )بــه عنــوان مثــال الزامــات عمومــی در خصــوص 
ــند  ــد س ــی از چن ــنهاد فن ــناد(، پیش ــه ها و اس ــه نقش تهی
ــن اســناد در فهرســت  تشــکیل شــده اســت کــه اســامی ای
ــی  ــی، یک ــای کل ــود. نقشــه نم ــه می ش ــی ارائ پیشــنهاد فن
ــی محصــول و نحــوه  ــن اســناد اســت کــه ســاختار کل از ای
ــات  ــند توضیح ــد. س ــان می ده ــزای آن را نش ــاط اج ارتب
ــا پیشــنهاد فنــی تدویــن می شــود کــه در آن  نیــز همــراه ب
تصمیمــات فنــی اتخــاذ شــده در خصــوص محصــول و دالیل 

ــوند ]17[. ــه می ش ــا ارائ آنه
4-2 تدوین اسناد طراحی مقدماتی

ــح  ــای ارج ــول، گزینه ه ــی محص ــی مقدمات ــاز طراح در ف
ــه و راه  ــرار گرفت ــتر ق ــی بیش ــورد بررس ــده م ــاب ش انتخ
حل هــای مــد نظــر توســعه داده می شــوند تــا ارزیابــی 
ــاز  ــل نی ــاز تحلی ــه در ف ــتر از آنچ ــی بیش ــا جزئیات ــا ب آنه
ــر شــود. فهرســت اســناد طراحــی  ــکان پذی انجــام شــد، ام
ــن  ــن اســنادی اســت کــه در ای ــه مهمتری ــی از جمل مقدمات
مرحلــه تدویــن می شــود. ایــن ســند شــامل کلیه مســتنداتی 
اســت کــه در طراحــی مقدماتــی محصــول تدویــن می شــوند. 
ــی  ــنهاد فن ــن پیش ــه تدوی ــه در مرحل ــات، ک ــند توضیح س
نیــز وجــود داشــت، مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه و جزئیــات 
بیشــتری از محصــول و راه حل هــای مــد نظــر بــه آن اضافــه 
ــه  می شــود. ســند توضیحــات دارای پیوســت هایی اســت ک
ــواردی چــون نقشــه ماکت هــا، محاســبات انجــام شــده و  م

تحلیل هــای انجــام شــده را در برمی گیــرد ]18[.
4-3 تدوین اسناد طراحی فنی

ــاز  ــی در ف ــازی طراح ــد مستندس ــام واح ــا نظ ــق ب مطاب
طراحــی تفصیلــی، اســناد طراحــی فنــی تدویــن می شــوند. 
ــا  ــات )ب ــند توضیح ــی، و س ــی فن ــناد طراح ــت اس فهرس

ــی بیشــتر از فازهــای قبــل( اســناد الزامــی هســتند  جزئیات
ــی،  ــه های اصل ــوند. نقش ــد می ش ــه تولی ــن مرحل ــه در ای ک
اتصــاالت، تحلیل هــای مربــوط بــه ســطح آمادگــی فنــاوری، 
تعمیرپذیــری و بهره بــرداری محصــول، و کنتــرل کیفــی 
ــند  ــل س ــه ذی ــت ک ــندهایی اس ــر س ــز از دیگ ــول نی محص

توضیحــات ارائــه می شــوند ]19[. 
4-4 تدوین اسناد نمونه تحقیقاتی محصول

ــن اســناد طراحــی  ــی و تدوی ــد از اتمــام طراحــی تفصیل بع
ــد.  فنــی، ایــن اســناد مــورد تائیــد و تصویــب قــرار می گیرن
ــناد  ــن اس ــر روی ای ــر ب ــه تغیی ــال هرگون ــس اعم ــن پ از ای
ممنــوع بــوده و اگــر کارفرمــا بخواهــد تغییــری در محصــول 
ــا دریافــت تائیدیــه،  بدهــد، تمامــی مراحــل بایــد از ابتــدا ت
ــن اســت  ــن ســخت گیری ای ــل ای مجــدداً انجــام شــود. دلی
کــه در ایــن مرحلــه تقریبــاً همــه چیــز بــرای شــروع ســاخت 
ــت،  ــده اس ــده ش ــدارک دی ــول ت ــی محص ــه تحقیقات نمون
تجهیــزات کمکــی نیــز طراحــی شــده و حتــی برخــی از اقالم 
ســفارش داده شــده اســت. از ایــن مرحلــه بــه بعــد، اســناد 
طراحــی تنهــا بــه عنــوان مرجــع مــد نظــر قــرار می گیرنــد و 
مســتندات ســاخت و تولیــد مطابــق بــا الزامــات نظــام واحــد 

ــود ]20[.  ــن می ش ــد تدوی ــاخت و تولی ــازی س مستندس
4-5 تدوین اسناد تولید محدود/انبوه

پــس از این کــه نمونــه تحقیقاتــی محصــول ســاخته شــد، فاز 
تولیــد محــدود یــا انبــوه آغــاز می شــود. در ایــن فــاز ماننــد 
فــاز گذشــته، اســناد طراحــی صرفــاً بــه عنــوان اســناد مرجع 
مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و مســتندات ســاخت و 
تولیــد مطابــق بــا الزامــات نظــام واحد مستندســازی ســاخت 
ــه ذکــر اســت کــه اســناد  ــن می شــود. الزم ب و تولیــد تدوی
ــط  ــرات توس ــداری و تعمی ــرداری و نگه ــه بهره ب ــوط ب مرب
ــوق  ــا طــی مراحــل ف ــن می شــوند و ب ســازمان طــراح تدوی

ــند ]20[. ــتری می رس ــت مش ــه دس ب
مستندسازی  واحد  نظام  به کارگیری  فواید   5

طراحی
نزدیــک بــه یــک قــرن از شــکل گیری تفکــری کــه منجــر بــه 
ایجــاد نظــام واحــد مستندســازی طراحــی شــد، می گــذرد. 
اگــر چــه نظــام واحــد مستندســازی طراحــی همچنــان مورد 
ــد،  ــود می یابن ــات آن بهب ــرد و الزام ــرار می گی ــری ق بازنگ
ــراز و نشــیب  ــر ف امــا ایــن نظــام پــس از پیمــودن راهــی پ



مل
ا ع

ه ت
اید

از 
ی: 

راح
 ط

زی
سا

ند
ست

د م
واح

ام 
نظ

13

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

95
ن 

ستا
 تاب

- 2
0 

پی
پیا

 - 
2 

اره
شم

م- 
شش

ل 
سا

بــه جایــگاه کنونــی رســیده اســت. بــا انتخــاب نظــام واحــد 
مستندســازی طراحــی بــه عنــوان یــک تجربــه موفــق 
درس  از  می تــوان  طراحــی،  اســناد  استانداردســازی  در 
ــب در  ــروعی مناس ــه ش ــوان نقط ــه عن ــای آن ب آموخته ه
ــتفاده  ــور اس ــی در کش ــتندات طراح ــودن مس ــه نم یکپارچ

نمــود. 
فدراســیون روســیه بــا به کارگیــری نظــام واحد مستندســازی 
طراحــی در صنایــع و شــاخه های مختلــف بــه عنــوان تنهــا 
مرجــع در مستندســازی طراحــی بــه نتایجــی دســت یافتــه 
ــرای کشــورهایی  ــوان اهــداف ب ــه عن ــد ب ــه می توان اســت ک
کــه قصــد دارنــد بــه بلــوغ استانداردســازی در طراحی دســت 
یابنــد، مــد نظر قــرار گیــرد. از مهمترین ایــن نتایــج )اهداف( 

می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد.
5-1 ایجاد واژگان و زبان فنی واحد

ــول و  ــی، اص ــازی طراح ــد مستندس ــام واح ــری نظ به کارگی
مقــررات  چندگانــه را برطــرف کــرده و اصــول واحــدی را در 
ــد کــه منجــر  ــه می کن ــم اســناد طراحــی ارائ ــه و تنظی تهی
بــه ایجــاد زبــان فنــی واحــد بیــن بخش هــای مختلــف یــک 

ــع مختلــف می گــردد. صنعــت و حتــی صنای
5-2 تبادل مستندات طراحی بین سازمان ها بدون 

تنظیم مجدد آنها
ــا محصــول  ــط ب ــه اســناد مرتب ــده شــده اســت ک ــا دی بار ه
حتــی در انتقــال از بخشــی بــه بخــش دیگــر یــک ســازمان 
)مثــال واحــد طراحــی بــه واحــد ســاخت( بــه درســتی درک 
ــه احتمــال خطــا را  ــن ک ــر ای ــالوه ب ــن کار ع نمی شــوند. ای
افزایــش می دهــد، منجــر بــه دوبــاره کاری و تنظیــم مجــدد 
ــی بخــش  ــان فن ــه زب ــا ب ــی ترجمــه آنه ــه عبارت اســناد و ب
مقصــد می انجامــد. نظــام واحــد مستندســازی طراحــی 
ــه در آن مســتندات طراحــی  ــد ک ــم می کن بســتری را فراه

ــوند. ــه و درک می ش ــع مبادل ــن صنای ــی بی ــه راحت ب
5-3 ارتقای سطح اجرای پروژه های طراحی

ــا رشــد ســریع  ــی ب ــزات صنعت ســاخت محصــوالت و تجهی
ــم  ــش حج ــه افزای ــی و در نتیج ــای طراح ــم پروژه ه حج
مســتندات طراحــی ارتبــاط مســتقیم دارد. ایــن امــر منجــر 
بــه طوالنی تــر شــدن زمــان طراحــی و ســاخت محصــوالت 
ــام  ــود. نظ ــی می ش ــای طراح ــن هزینه ه ــاال رفت ــد و ب جدی
ــت و  ــازی کیفی ــا بهینه س ــی ب ــازی طراح ــد مستندس واح

کمیــت اســناد طراحــی، گام بزرگــی در جهــت ارتقای ســطح 
پروژه هــای طراحــی می باشــد.

5-4 پایش و کنترل اثربخش اسناد طراحی
ــی  ــازی طراح ــد مستندس ــام واح ــرار دادن نظ ــا ق ــا مبن ب
ــور  ــی را به ط ــناد طراح ــش اس ــرل و پای ــوان کار کنت می ت
اثربخــش انجــام داد. ایــن امــر منجــر بــه تأمیــن ایمنــی در 
ــرداری، کاهــش زمــان و هزینــه، و افزایــش  ســاخت و بهره ب

ــد شــد ]21[. ــت خواه کیفی
5-5  آماده سازی سریع مستندات برای ساماندهی 

مجدد و سریع تولید
بــا به کارگیــری نظــام واحــد مستندســازی طراحــی می تــوان 
ــان از  ــل زم ــا حداق ــوالت را ب ــاخت محص ــی و س کار طراح
ــم مجــدد  ــرای فه ــالش ب ــل ســطح ت ــه و حداق دســت رفت

ــه داد.  ــاخت، ادام ــی و س ــد طراح فراین
6 جمع بندی و نتیجه گیری

از  ای  مجموعــه  طراحــی  مستندســازی  واحــد  نظــام 
استانداردهاســت کــه قواعــد، الزامــات و مقــررات یکپارچه ای 
ــرای تدویــن، تنظیــم، و اســتفاده از مســتندات طراحــی  را ب
مشــخص می کنــد. ایــن نظــام رســماً در ســال 1965 توســط 
ــت و  ــکل گرف ــوروی ش ــر ش ــاد جماهی ــران اتح ــت وزی هئی
ــود،  ــری و بهب ــتفاده، بازنگ ــال اس ــش از 50 س ــول بی در ط
ــه یکــی از صنعتی تریــن کشــورهای  فدراســیون روســیه را ب
ــازی  ــد مستندس ــام واح ــت. نظ ــرده اس ــل ک ــان تبدی جه
طراحــی بــا استانداردســازی اســناد طراحــی، فراینــد طراحی 
ــناد  ــه اس ــوری ک ــرل درآورده اســت به ط ــز تحــت کنت را نی
ــده و  ــن ش ــب تدوی ــوی مناس ــا محت ــت و ب ــان درس در زم
به صــورت یکپارچــه در فازهــای چرخــه عمــر محصــول 
گــردش می کننــد. عــالوه بــر ایــن به کارگیــری نظــام واحــد 
مستندســازی طراحــی دارای نتایــج دیگــری ماننــد: افزایــش 
ــا هزینــه کــم و  ــه محصــوالت جدیــد ب ســرعت دســتیابی ب
کیفیــت بــاال، تأمیــن ایمنــی در بهره بــرداری از محصــوالت، 
یکسان ســازی و استانداردســازی تدویــن مســتندات طراحــی 
ــناد  ــرای اس ــی ب ــدور گواه ــکان ص ــه، ام ــورت یکپارچ به ص
ــاد  ــا ایج ــد ب ــازی تولی ــل حجــم کار آماده س طراحــی، تعدی
ــای  ــه بخش ه ــم در هم ــل فه ــترک و قاب ــی مش ــان فن زب
ســازمان و همــه صنایــع، هماهنگــی بــا اســتانداردهای 
و  محصــول،  عمــر  چرخــه  از  پشــتیبانی  بین المللــی، 
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بهره بــرداری صحیــح از محصــوالت می باشــد.
ــازی  ــد مستندس ــام واح ــی نظ ــن معرف ــه ضم ــن مقال در ای
طراحــی، انــواع گروه هــای محصولــی، و نحــوه تدویــن اســناد 
ــه عــالوه برخــی از  ــان شــد. ب در چرخــه عمــر محصــول بی
مهمتریــن اســنادی کــه در ایــن نظــام وجــود دارنــد نیــز نــام 
بــرده و توضیــح داده شــد. از آن جایــی کــه ایــن مقالــه صرفــاً 
ــود  ــنهاد می ش ــش دارد، پیش ــج دان ــی و تروی ــه آموزش جنب
به کارگیــری تمــام یــا بخشــی از نظــام واحــد مستندســازی 
طراحــی در ســازمان های صنعتــی مــورد بررســی قــرار گیــرد 
و نتایــج آن بــه منظــور توســعه دانــش، بــه اشــتراک گــذارده 

شــود. 
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ГОСТ 2.411  72 Unified system for design documentation. Rules for making drawings of pipes, pipe-lines and pipe-line systems

ГОСТ 2.412  81 Unified system for design documentation. Rules for making drawings and diagrams of optical products

ГОСТ 2.413  72
Unified system for design documentation. Rules for making design documentation of products, manufactured with the use 

of electric mounting

ГОСТ 2.414  75 Unified system for design documentation. Rules for making drawings of braids, cables and wires

ГОСТ 2.415  68 Unified system for design documentation. Rules for making drawings of products with windings

ГОСТ 2.416  68 Unified system for design documentation. Designation of magnetic wires

ГОСТ 2.417  91 Unified system for design documentation. Printed circuit boards. Rules for making drawings

ГОСТ 2.418  2008 Unified system for design documentation. Rules for making design documentation for packaging

ГОСТ 2.419  68 Unified system for design documentation. Rules for making documentation for mould loft method of production

ГОСТ 2.420  69 Unified system for design documentation. Simplified representation of rolling bearings on assembly drawings

ГОСТ 2.421  75 Unified system for design documentation. Rules for making working drawings of sprockets for plate-link chain wheels

ГОСТ 2.422  70
Unified system for design documentation. Rules for making working drawings of spur gears of Novikov transmissions with 

two engagement lines

ГОСТ 2.424  80 Unified system for design documentation. Rules for making drawings of stamps

ГОСТ 2.425  74 Unified system for design documentation. Rules for making working drawings of gear chain sprockets

ГОСТ 2.426  74 Unified system for design documentation. Rules for making working drawings of dismountable chain sprockets

ГОСТ 2.427  75 Unified system for design documentation. Rules for making working drawings of sprockets for round-link chain wheels

ГОСТ 2.428  84 Unified system for design documentation. Rules of making templets

ГОСТ 2.431  2008
Unified system for design documentation. Rules for making the graphical documents of glass-ware products. Basic require-

ments

ГОСТ 2.501  88 Unified system for design documentation. Registration and storage rules

ГОСТ 2.501  2013 Unified system for design documentation. Registration and storage rules

ГОСТ 2.502  68 Unified system for design documentation. Rules of duplication

ГОСТ 2.502  2013 Unified system for design documentation. Rules of duplication

ГОСТ 2.503  90 Unified system of design documentation. Rules of making modifications

ГОСТ 2.503  2013 Unified system of design documentation. Rules of making modifications

ГОСТ 2.511  2011 Unified system for design documentation. Rules for electronic documentation. General principles

ГОСТ 2.512  2011
Unified system for design documentation. Data package making rules for transfer electronic documentation. General 

principles

ГОСТ 2.601  2006 Unified system for design documentation. Exploitative documents

ГОСТ 2.601  2013 Unified system for design documentation. Exploitative documents

ГОСТ 2.602  95 Unified system for design documentation. Repair documents
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ГОСТ 2.602  2013 Unified system for design documentation. Repair documents

ГОСТ 2.603  68 Unified system for design documentation. Rules of modification in maintenance and repair documentation

ГОСТ 2.604  2000 Unified system of design documentation. Repairing drawings. General requirements

ГОСТ 2.605  68 Unified system for design documentation. Technical educational placards. General technical requirements

ГОСТ 2.608  78 Unified system for design documentation. Order of listing of data for precious materials in operational documentation

ГОСТ 2.610  2006 Unified system for design documentation. Rules for making exploitative documents

ГОСТ 2.611  2011 Unified system for design documentation. Electronic parts catalog. General principles

ГОСТ 2.612  2011 Unified system of design documentation. Electronic logbook. General principles

ГОСТ 2.701  2008 Unified system for design documentation. Diagrams. Kinds and types. General requirements for fulfillment

ГОСТ 2.702  2011 Unified system for design documentation. Rules for presentation of electric schemes

ГОСТ 2.703  2011 Unified system of design documentation. Rules for presentation of kinematic diagrams

ГОСТ 2.704  2011 Unified system of design documentation. Rules for making hydraulic and pneumatic diagrams

ГОСТ 2.705  70
Unified system for design documentation. Rules for presentation of electric schemes of windings and products with wind-

ings

ГОСТ 2.707  84
Unified system for design documentation. Rules for presentation of electric diagrams of railway signaling centralization and 

blocking

ГОСТ 2.708  81 Unified system for design documentation. Rules for preparation of electric diagrams in digital computing technique

ГОСТ 2.709  89
Unified system of design documentation. Conventions of wires and terminal connections of electrical elements, equipment 

and sub circuits in circuit diagrams

ГОСТ 2.710  81 Unified system for design documentation. Alpha-numerical designations in electrical diagrams

ГОСТ 2.711  82 Unified system for design documentation. Diagram for dividing of product into components

ГОСТ 2.721  74 Unified system for design documentation. Graphical designations in schemes. Graphical symbols of general use

ГОСТ 2.722  68 Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes. Electric machinery

ГОСТ 2.723  68
Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes. Inductive coils, chokes, transformers, auto-

transformers and magnetic amplifiers

ГОСТ 2.725  68 Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes. Switchgear devices

ГОСТ 2.726  68 Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes. Slip rings

ГОСТ 2.727  68 Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes. Yaps, arresters and vases

ГОСТ 2.728  74 Unified system for design documentation. Graphical symbols in diagrams. Resistors, capacitors

ГОСТ 2.729  68 Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes. Electro measuring apparatus

ГОСТ 2.730  73 Unified system for design documentation. Graphical symbols in diagrams. Semiconductor devices

ГОСТ 2.731  81 Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes. Electronic tubes and valves

ГОСТ 2.732  68 Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes. Light sources

ГОСТ 2.733  68 Unified system for design documentation. Graphical symbols of radiation detectors in circuits

ГОСТ 2.734  68
Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes. Lines of microwave technology and their 

elements

ГОСТ 2.735  68 Unified system for design documentation. Graphical symbols in diagrams. Aerials and radio sets

ГОСТ 2.736  68
Unified system of design documentation. Graphical symbols in diagrams. Piezoelectric and magnetostriction elements; 

delay lines

ГОСТ 2.737  68 Unified system of design documentation. Graphical symbols in diagrams. Communication devices

ГОСТ 2.739  68
Unified system of design documentation. Graphical symbols in diagrams. Telephone sets, switchboards and switching 

telephone exchanges

ГОСТ 2.740  89 Unified system of design documentation. Graphical conventions in diagrams. Apparatus and telegraph repeaters

ГОСТ 2.741  68 Unified system of design documentation. Graphical symbols in diagrams. Acoustic devices

ГОСТ 2.743  91 Unified system for design documentation. Graphical symbols for diagrams. Elements of digital technique

ГОСТ 2.744  68 Unified system of design documentation. Graphic identifications in schemes. Electrical ignition devices

ГОСТ 2.745  68
Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes. Electro terminal electric heaters, installation 

and devices

ГОСТ 2.746  68 Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes. Quantum generators and amplifiers
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ГОСТ 2.747  68 Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes. Dimensions of graphical symbols

ГОСТ 2.749  84
Unified system for design documentation. Graphic identifications schemes. Elements and means of railway signaling, 

centralization and blocking

ГОСТ 2.752  71 Unified system for design documentation. Graphic designations in diagrams. Telemechanic devices

ГОСТ 2.755  87
Unified system for design documentation. Graphic designations in electric diagrams. Computational devices and contact 

connections

ГОСТ 2.756  76
Unified system for design documentation. Graphic designations in diagrams. The receiving part of electromechanical 

devices

ГОСТ 2.757  81
Unified system for design documentation. Graphic designations in diagrams. Computational field elements of computa-

tional systems

ГОСТ 2.758  81 Unified system for design documentation. Graphic designations in diagrams. Signal technique

ГОСТ 2.759  82 Unified system for design documentation. Graphic designations in diagrams. Elements of analogue technique

ГОСТ 2.761  84
Unified system for design documentation. Graphic designations in diagrams. Optical fiber data transmission systems 

components

ГОСТ 2.762  85
Unified system for design documentation. Graphic designations in electric diagrams. Frequencies and frequency ranges for 

transmission systems with frequency division of channels

ГОСТ 2.763  85 Unified system for design documentation. Graphic designations in electric diagrams. Devices of pulse-code modulation

ГОСТ 2.764  86
Unified system for design documentation. Graphic designations in electric diagrams. Integral optoelectronic elements of 

indication

ГОСТ 2.765  87 Unified system for design documentation. Graphical identification on electric diagrams. Storages

ГОСТ 2.766  88
Unified system of design documentation. Graphic symbols for use in electric schemes, systems of information transmission 

with temporal division of channels

ГОСТ 2.767  89 Unified system for design documentation. Graphic identifications in electrical schemes. Protective relays

ГОСТ 2.768  90
Unified system for design documentation. Graphical symbols for diagrams. Electrochemical, electro thermal and heat 

sources

ГОСТ 2.770  68 Unified system for design documentation. Graphic designations in diagrams. Cinematic elements

ГОСТ 2.780  96 Unified system for design documentation. Graphic designations. Fluid conditioners and capacitors

ГОСТ 2.781  96
Unified system for design documentation. Graphic designations. Hydraulic and pneumatic valves, control devices measur-

ing instruments, indicators, switches

ГОСТ 2.782  96 Unified system for design documentation. Graphic designations. Hydraulic and pneumatic machines

ГОСТ 2.784  96 Unified system for design documentation. Graphic designations. Pipeline elements

ГОСТ 2.785  70 Unified system for design documentation. Graphic designations. Pipeline accessories

ГОСТ 2.787  71
Unified system for design documentation. Graphic designations in diagrams. Elements, devices and arrangements of gas 

chromatograph system

ГОСТ 2.788  74 Unified system for design documentation. Graphic designations. Evaporating apparatus

ГОСТ 2.789  74 Unified system for design documentation. Graphic designations. Heat exchangers

ГОСТ 2.790  74 Unified system for design documentation. Graphic designations. Column apparatus

ГОСТ 2.791  74 Unified system for design documentation. Graphic designations. Sumps and filters

ГОСТ 2.792  74 Unified system for design documentation. Graphic designations. Drying apparatus

ГОСТ 2.793  79
Unified system for design documentation. Graphic designations. Components and arrangements of machines and apparatus 

of chemical industry. General symbols

ГОСТ 2.794  79 Unified system for design documentation. Graphic designations. Feeding and measuring devices

ГОСТ 2.795  80 Unified system for design documentation. Graphic designations. Centrifuges

ГОСТ 2.796  95 Unified system for design documentation. Graphic designations in schemes. Element of vacuum systems

ГОСТ 2.797  81 Unified system for design documentation. Rules for presentation of vacuum schemes

ГОСТ 2.801  74 Unified system for design documentation. Pattern method of projecting. Geometric form, model dimensions

ГОСТ 2.802  74 Unified system of design documentation. Mock-up method of design. Technical information on operating model

ГОСТ 2.803  77
Unified system for design documentation. Pattern method of projecting. Requirements for construction and dimensions of 

patterns and models

ГОСТ 2.804  84 Unified system for design documentation. Pattern method of projecting. Technical content of operating model

ГОСТ 2.850  75 Rock graphic documentation. Types and sets
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ГОСТ 2.851  75 Rock graphic documentation. General rules for representation of rock drawing

ГОСТ 2.852  75 Rock graphic documentation. Symbols for rock objects

ГОСТ 2.853  75 Rock graphic documentation. Symbol representation rules

ГОСТ 2.854  75 Rock graphic documentation. Symbols for terrestrial surface situation

ГОСТ 2.855  75 Rock graphic documentation. Symbols for underground working

ГОСТ 2.856  75 Rock graphic documentation. Symbols for production-technical objects

ГОСТ 2.857  75 Rock graphic documentation. Symbols for minerals, rock and for its deposition conditions




