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مانیدورة زکیفیتیي فعالیت هاات و تفکر

1900-1700.می شدن نمایاان سعی صنعتگرش و سیلۀ تالوبه اره کیفیت همو

1930-1900.دئه کره را اراشتباون احین تولید بددر سی زرباو سی زرباد خوژ، مونتاي شهارد روفوي هنر

1901.نگلیس تاسیس شدر اکشودر ها اردستانده امایشگاآزلین او

1908-1907.دنموز غااد را آموت و مایش سیستماتیک محصوالو آزسی زرباAT & Tموسسه 

شرکت ري در ماة آکیفیت به شیول مینۀ کنتررا در زفعالیت هایی ، گاست. اسبلیو د
.م دادنجاااینس ـگزي اـنوشابه س

1908

1915-1911.دنموز غان را آهی تامین کنندگاانگلیس یک برنامۀ گوالت دو

به  ، یهدتحااین ا. تشکیل شدن نگلستادر ا( TIA)سی فنی زریۀ بادتحاا
.م داداـتضمین کیفیت تغییر نينستیتوا

1919

و ی ـسزربا، تـر کیفیـبد و تاسیس نمود را بخش کیفیت خوAT & Tبل ه مایشگاآز
.یدورزتاکید ت محصوالن طمیناات ـقابلیو ایش ـمآز

1920

د برراـکو (DOE)هاـمایشآزی ـحاطررد وـمرا در ی ـساست امقاالي از یک سر، فیشرآر 
.دمنتشر نموورزي کشام وـعلدر ا ـنهآ

1922-1923



مانیدورة ز(ادامه)کیفیتیي فعالیت هاات و تفکر

1924.دبل معرفی کري هاه مایشگال را در آزکنتري هادارنمول صورت، ابلیو شوهاا د

اچ اف داج و اچ سیلۀ وبه موسسه به م ورودي قالا( ردیا )شجهت پذیري نمونه گیرروش 
.شدد داده بهبوو ئه ارابل ي هاه مایشگادر آزگ ـمینروی ـج

1928

ه  دــد شـتولیت والـت محصـکیفیدي قتصال اکنتر”ان تحت عنواي طی مقاله رت کتر شوهاد
ـــک“ ـــه کـ داد، می ن نشارا کنترلی ي هادارهمچنین نموو تولید ري را در ماي آهاد روش برراـ

.دمنتشر نمو

1931

1933-1932.نددنموده ستفاا(DOE)مایشها آزحی اطراز نگلیس انساجی ب و صنایع چو

و تجزیه اي برل کنتري هادارنموده از ستفاص اخصورا در هنما هایی ، رامریکاآجنگ وزارت 
.دادئه ارایند آفري اـهداده تحلیل 

1940

1943–1940.دین نمووتدش را پذیرر به منظوي نمونه گیري هاح طري از لین سر، اوبلي هاه مایشگاآز

1944.یددکیفیت صنعتی منتشر گرل ماهنامۀ کنتر

1946.قبلی شکل گرفتي نجمن هان ابا ملحق شد(ASQC)مریکا آکیفیت ل نجمن کنترا



مانیدورة ز(ادامه)کیفیتیي فعالیت هاات و تفکر

1946.یددتشکیل گر(JUSE)پن ان ژانشمندن و دایۀ مهندسادتحاا

1947.ددسما تاسیس می گرر( ISO)ها اردستاندالمللی ابین ن ساما

1950یس رمریکا جهت تداز آمینگ ر دفسووپرت از عودبا ، پنژاساسی افعالیت ز غاآ

1950.دمعرفی کرم را هایی با همین نادارنمووا یشی کار افسووپن پردر ژا

1951.یددمنتشر گرم فگنباا وي کتر دتوسط TQMمینۀ ب در زلین کتااو

1951رانجوك هندبوآن در تشریح و کیفیت ي هزینه هام جدید به مفهوش نگرز غاآ

1951.دمینگ بنا نهادکتر م دبه نارا کیفیتی ة لین جایز، اوپنژاJUSEنجمن ا

1954.  نگلیسیردان اماآیی پیج ي اسواز ( CUSUM)يهادارمعرفی نموو پن ران در ژاجور فسووپري فعالیت ها

1956“  سیستم کیفیتي یژگی هاو”ان مریکا با عنوآنظامی ن گادر ار MIL-Q-9858ارد ستانداین وتد

1957.دمنتشر نمورا کیفیت ل کنتري هنماب راکتاران جوزف جو



مانیدورة ز(ادامه)کیفیتیي فعالیت هاات و تفکر

1959.دمعرفی نمورا (EWMA)ك میانگین متحرل کنتردار برتس نمورا

1960.یددگرح پن مطروا در ژایشی کار افسووکیفیت توسط پري حلقه هاع موضو

1961(ASQ)مریکا آجامعۀ کیفیت در COQتاسیس کمیتۀ مختص 

1960هۀ د.ددمی گرح مریکا مطردر آ(Zero defect)صفر ن نقصاع موضو

1975-1978مهندسیم علود در بررمایشها با کاآزحی امینۀ طردر زکتبی ر نتشاا

ي ین سروتددر صلی اپایۀ ارد ستانداین ا)نگلیس در ا BS 5750ارد ستانداین وتد
( .یددگر ISO 9000ارد ستاندا

1979

1979در آنCOQتشریح و بی ازتوسط فیلیپ کر”Quality is free“ب کتار نتشاا

ي ه هاـهزیني گیرراـبکو ین ـتعیي اـهنمرا(  BS 6134)ن، نگلستاارد استاندانشریۀ موسسه 
.ساندپ ربه چارا “ ا کیفیتـرتبط بـم

1981

1987.دمی شواري مریکا پایه گذدر آیج ربالدم کیفیت ملی مالکوة جایز

رز در موتوال شرکت جنري سوه  از شدي گیرازه ندي اهاداده تحلیل و تجزیه ي هنمارالین او
.منتشر شدو ه ـمریکا تهیآ

1987



مانیدورة ز(ادامه)کیفیتیي فعالیت هاات و تفکر

ISO 90001988ان تضمین کیفیت با عنوو مدیریت ي هااردستاندي از الین سرر اونتشاا

1989.دمریکا منتشر کردر آMSAص خصوي را در یگري دهنمارد، راشرکت فو

تحت ي گیرازه ندانایی سیستم ا»تعیین توان هنمایی با عنو، را“شبوت بررو”وه توسط گر
.یددمنتشر گرن لمادر آقعی« وااتی ـیط عملیارـش

1990

ن لمادر آ MSAاي جراي ابري را یگري دهنما، را(بنز فعلی-یملردا)بنز سابق س شرکت مرسد
.دمنتشر کر

1994

ن تامین کنندگازي و سادروصنایع خواي بر ISO/TS 16949:1999ارد ستاندر انتشاا
نهاي آتولید

1999

ISO 90002000ارد ستاندا2000ي سرر نتشاا

زي و اـسدرونایع خوـصاي رـب ISO/TS 16949:2002ارد تاندـساجدید ي سرر نتشاا
نهاي آتولیدن دگاـتامین کنن

2002

ISO 90002008ارد  ستاندرم ایش چهاایرر ونتشاا

ISO 90002015اردستاندایش پنجم ایرو



W. Edwards Deming

:دمينگ
برآورده سازي 

خواسته هاي مشتري

چه در حال و چه در آينده



Joseph M. Juran

:جوران

ادهشايستگي جهت استف



Philip Crosby

:کرازبي

انطباق برخواسته هاي مشتري



Armand V. Feigenbaum

:فگينبام
،مهندسي،بازاريابيمشخصاتکليه

کهخدمتياومحصولنگهداريوتوليد
ميبرآوردهمشتريهايخواستهطريقاز

.شود



به کیفیتش نگرل در سیر تحو
که بر ن موامحیط پیره در شدد یجاات اتغییرد بعاامهمترین 

:یندافزاهمیت توجه به کیفیت می ا

ژيتکنولوون فزروزاشد ر
بیرحمانهد وقابت حار
ن مشتریاي سته هااتغییر خو
یربطذجع قانونی اتشکیل مر
نکنندگاف مصراز نین حمایت اتصویب قودر شد ر
فمصري لگوهادر اسریع ات تغییر



سير تحول در نگرش به كيفيت



كيفيت از ديدگاه هاي گوناگون
ي هاکیفیت یعنی مطابقت با مشخصات و نیازمند
کیفیت یعنی رضایت مشتري
کیفیت یعنی به وجد آوردن مشتري
کیفیت یعنی مناسب بودن براي منظور
گرددکیفیت یعنی مشتري برگردد اما محصول برن
کیفیت یعنی قابلیت نگهداري و تعمیر
کیفیت یعنی قابلیت اعتماد و دوام محصول
کیفیت یعنی تحویل به موقع
کیفیت یعنی بی نقص بودن



اهميت كيفيت در عصر حاضر

 ه وريیش بهرافزو اکاهش هزینه ها
قابتریط اشرزار در یش سهم باافزا
رعتبات و اشهرد بهبو
نکنارحیه کاد روبهبو
نکنارمنیت شغلی کاو ایش منافع افزا
دراتیش صاافزا
جامعهد حااي آندگی بهتر برز
رکازار بار در فتخات و ابه کسب عزز نیا
 قباربین در قابتی ي رمزیت هاآوري بدست



سیستم مدیریت کیفیتار ستقري ایاامز

 یها  رکاره بادوکاهش
 هشدم قیمت تماو کاهش هزینه ها
یندهاآفرد بهبو
تحی بهتر خدمااطر
ه وريبهردبهبو
ن کنارحیه کاددر روبهبو
مانیزخل سات داتباطاد اربهبو
ات مناسب مستندل کنتر
تیش سطح کیفیت محصوالافزا

راتختیاو امسئولیت ها زي سافشفا
نضایت مشتریاریش سطح افزا
نمشتریاد عتماایش افزا
رکازار بات در شهرد بهبو
زاربادر یش سهم قابل کسب افزا
قابتیي رمزیت هان تر شدف شفا
دآوريیش سوافزا
نمشتریات کاهش شکایا



ار ستقراترین مزیت ه عمد؛ ا ـهزینه هکاهش 
!؟سیستم مدیریت کیفیت

ي زینه هاـه
هاق نطبام اعد

ي زینه هاـه
هاق نطبام اعد

ي زینه هاـه
یابیارز

یابیي ارززینه هاـه

يپیشگیري زینه هاـه

ي زینه هاـه
يپیشگیر

$ Potential  

Savings

سیستمار ستقراز اقبل  سیستمار ستقراز اپس 
شدرند رو

$



ستدرشت دابرستدرشت نادابر

کیفیت  از صحیحی ر تصون مشتریا• 
.ندارند
هزینه  م ستیابی به کیفیت مستلزد• 
.ستن اکال
ینفع  ذعالقه یک رد کیفیت تنها مو• 

يمشتر: ستا
ل محصودر یق کیفیت تنها دمصا• 

.ستانهفته 
ل مایش محصوو آزسی زرکیفیت با با• 

.یدآست می دبه 

تعریف می  ي کیفیت توسط مشتر• 
.دشو
ستیابی به کیفیت موجب کاهش  د• 

.ستاهزینه ها 
ینفع  ذعالقه پنج رد کیفیت مو• 

ن، کاــمالن، ریاــمشت: ستا
جامعهن و تامین کنندگان،اــکنرکا
.ستایندها اکیفیت حاصل فر• 
ست  ر درست کام درنجااکیفیت با • 
.یدآست می دبه اره همور اول و بادر 



سیستم مدیریت کیفیت
Quality Management System

درنهاآيگیرربکاباکهاتمستندوشهارو،یندهاآفرازستاايمجموعه
،(نمشتریا)زارباتطالعاایافتدرباانتومیهدفمندمنظایکقالب

نظرردموکیفیتبه،نهاآتحلیلوزنیاردموتطالعااسایرونمازسا،جامعه
راآنویافتستدمربوطهنینفعاذضایتروتخدماوتمحصوالايبر
.دادارقرمستمردبهبوويگیرازهندا،پایشردمو



روند شكل گیري استانداردهاي
ISO 9000

 جنگ جهانی دوماقتصاد ژاپن بعد از صنعت و افزون پیشرفت روز
 آمریکااز سوي اروپا و پیشرفت ژاپن تحقیق در مورد عوامل
 تدوین و انتشار استاندارد ملیBS 5750 توسط انگلستان
یکپارچگی اروپا
پیشنهاد انگلستان مبنی بر پذیرشBS 5750  از سوي اتحادیه اروپا و

مخالفت برخی کشورهاي عضو
 پذیرش تدوین یک استاندارد بین المللی بر اساسBS 5750  و انتشار

1987در سال ISO 9000استانداردهاي 
 1994بازنگري
 2000بازنگري
 2008بازنگري
 2015بازنگري





ISOاستاندارددرهاديدگاهاهم 9001

سازمانفرایندهايدراثربخشیمداومبهبودامکان

صمیمتکانوندرمشتريگرفتنقرارلزوموبیشترمحوريمشتريلزوم

.سازمانگیري

انسازمدرنگريفرایندبهسازماندیدنتکهتکهازنگرشتغییر

نگرش)ذینفعطرفهايمنافعبهپرداختنلزومWin-Win (

مدیریتیمهايسیستاستانداردهايدیگرباسازگاريلزوم

(قبلویرایشهايبهنسبت)ضروريغیرالزاماتحذفلزوم

آنهاناثربخشبودمیزانتعیینبمنظورفرآیندهاگیريهاندازضرورت

باسازمانتعالیسطحارتقاءوخودارزیابیامکانISO9004:2008















ISO 9001:1994ISO 9002:1994ISO 9003:1994

مسئولیت مدیریت-1-4مسئولیت مدیریت-1-4مسئولیت مدیریت-4-1

سیستم کیفیت-2-4سیستم کیفیت-2-4سیستم کیفیت-4-2

بازنگري قرارداد-3-4بازنگري قرارداد-3-4بازنگري قرارداد-4-3

-------------4-4-------------4-4کنترل طراحی-4-4

کنترل مدارك و داده ها-5-4کنترل مدارك و داده ها-5-4کنترل مدارك و داده ها-4-5

------------6-4خرید-6-4خرید-4-6

کنترل محصول تدارك شده توسط مشتري-7-4کنترل محصول تدارك شده توسط مشتري-7-4کنترل محصول تدارك شده توسط مشتري-4-7

شناسائی و ردیابی-8-4شناسائی و ردیابی-8-4شناسائی و ردیابی-4-8

-------------9-4کنترل فرآیند-9-4کنترل فرآیند-4-9

بازرسی و آزمون-10-4بازرسی و آزمون-10-4بازرسی و آزمون-4-10

کالیبراسیون-11-4کالیبراسیون-11-4کالیبراسیون-4-11

وضعیت بازرسی و آزمون-12-4وضعیت بازرسی و آزمون-12-4وضعیت بازرسی و آزمون-4-12

کنترل محصول نامنطبق-13-4کنترل محصول نامنطبق-13-4کنترل محصول نامنطبق-4-13

اقدامات اصالحی و پیشگیرانه-14-4اقدامات اصالحی و پیشگیرانه-14-4اقدامات اصالحی و پیشگیرانه-4-14

جابجائی، انبارش، بسته بندي، نگهداري و تحویل-15-4جابجائی، انبارش، بسته بندي، نگهداري و تحویل-15-4جابجائی، انبارش، بسته بندي، نگهداري و تحویل-4-15

کنترل سوابق-16-4کنترل سوابق-16-4کنترل سوابق-4-16

ممیزي داخلی-17-4ممیزي داخلی-17-4ممیزي داخلی-4-17

آموزش-18-4آموزش-18-4آموزش-4-18

-------------19-4ارائه خدمات-19-4ارائه خدمات-4-19

فنون آماري-20-4فنون آماري-20-4فنون آماري-4-20

ISO 9000:1994ساختار مدلهاي اجرائی استانداردهاي 



9001يهااردستانداحاکم بر ش نگر

نتیجه،سالمجیوخر
يجاستبهاسالمیندآفر

منجااازبعديهالکنتر
زيساسالمبهبایدرکا

یندآفربرموثرملاعو
یمدازبپر



ورودي اجــرا خروجی

بازخورد



اوممدد حل بهبوامر
:ستار استواPDCAبر چرخۀاوم مدد تفكر بهبون بنیا

ت مااقدو ایندها آفرو برنامه ها اف، هداتعیین : ( Planning)يیزربرنامه 
ي سته هاابر طبق خو) ه شدي یزح رستیابی به نتایج طردجهت زم در ال

(  نمازساي خط مشی هاي و مشتر
تمااقدو ابرنامه ها اي جرا:(DO)اجرا

و یندها آشامل فر) هتعریف شدي هاي گیرازه ندو اپایش :(Check)سیربر
.با برنامه هاق نطباان اتعیین میزر به منظو( تمحصوال

د بهبور نه به منظواپیشگیرو صالحی ت امااقداتعیین :(Act)ام قدا
.هیندي آهاي یزربرنامه اي برر خوزئه باو اراثربخشی برنامه ها ا



4

3

1

2

ر اقدامات الزم به منظو
ن و اصالح روند را تعیی

.اجرا کنیم

در مقاطع مشخصی از زمان
ا  ، فعالیت هاي انجام شده ر
و  بررسی و با  راه  در پیش ر

.ارزیابی کنیم

بدانیم که چه کاري
  را می خواهیم  انجام  

دهیم

!اجرا کنیم 





اولصل ا
بشناسدرادخونمشتریابایدنمازسا
مطلعنهاآراتنتظااوهاستهاخو،از

وهاستهاخویناتامینايبر،باشد
يیزربرنامهنهاآازفتنرترافرحتی
یافتدررانمشتریاردخوزباوکند

دخونمشتریابههانمازسا.نماید
يهازنیابایستیالذوهستندبستهوا

دركرانناآهیندآولحا
آوردهبررانهاآيهاستهاخو،نمایند

راتنتظااازفتنارفرجهتدروندزسا
.کنندشتاليمشتر

Customer

Focus

ییاگري مشتر



:مشتري 
ستامارکاودهمحددرناظرمهمترین.
اوبهما،نیستبستهوامابهاو

.یمابستهوا
ستامارکافهد،نیستهارکاحمامز.
ازبخشی،نیستمارکادرايبیگانه

.ستامارکا
لطفیاورکامنجااباکهنیستیمماینا

يمشترینابلکه،کنیممیحقشدر
در،فرصتدنکرهمافرباکهستا

”يگاند“.کندمیلطفماحق



دومصل ا
بایستینمازساشدارمدیریت

یناباونمایدیفااراهبرریکنقش
جلبايبرمساعدمحیطیرکا

دعملکرونکنارکاکترمشا
انهبرراکنددیجااسیستممناسب

يگیرجهتومقصدتحدو
نهاآ.کنندمیدیجاارانمازسا

بهرانمازسادرونمحیطبایستی
نگهاربرقروآوردهدبوجوينحو
ستیابیددرنندابتوادفراتانددار
کاملرطوبهنمازساافهدابه
.شوندخیلد

Leadership

رهبري



مصل سوا
تقویتباندابتوبایدنمازسا

درنفسبهدعتمااوهنگیزا
ازسترجوزدودنونکنارکا

رانناآنشداوخالقیت،نمازسا
ربکاافهدادپیشبرجهتدر

کهسطحیهردرادفرداگیر
وهستندنمازساهجوهرباشند

میموجبنهاآکاملدنبوخیلد
جهتدرنهاآيهاناییاتوتادشو

ارقردهستفااردمونمازسامنافع
.گیرند

Involvement of 

People

نکنارکت کارمشا



رمصل چهاا
يجابهبایستیمدیریت

يیندهاآفر،ينگربخشی
نمیاتتعامالونمازسا

ونمایدشناساییرانهاآ
قالبدررانمازسا
همبهمرتبطيیندهاآفر

نمایداداره

Process 

Approach

يیندآفرش نگر



صل پنجما 
جهتدرشتالبابایستیمدیریت

،نمازسايیندهاآفردننموهماهنگ
کلودهنمومرتبطیکدیگربهرانهاآ

،حدواسیستمیرتصوبهرایندهاآفر
نمایداداره

System Approach 

to Management

نگرش سیستمی



صل ششما
ازهریکدعملکرئمیدادبهبو

يیندهاآفروفعالیتها،اجزا
ردموارههموبایستینمازسا

ارقرنمازساعناصرکلیهتوجه
.باشدشتهدا

Continual 

Improvement

مستمرد بهبو



صل هفتما
مدیریتنوینيهاهشیو

،هستندتقعیاوابرمبتنی
نگماوسحدنه

Factual Approach 

To Decision 

Making

در یانه اقع گرش وانگر
يتصمیم گیر



هشتماصل 
برقراريبابايستيسازمان

تامينبامناسبارتباطات
جهتدر،خودكنندگان

حركتآنانارتقايوتقويت
نمايد

Mutually Beneficial 

Supplier 

Relationships

ل بامتقابارتباطات سودمند 
تامین کننده



Quality Management System ISO 9001 :



عنوانبهISO9001:2015استاندارد
پنجمین
قبلیویرایش9001استانداردسريویرایش

راISO9001:2008یعنیاستاندارداین
منسوخ

کندمی



مقدمه
صمیمتیکسازمانبرايبایدکیفیتمدیریتسیستمبکارگیري

بهتواندیمنقصبیکیفیتمدیریتسیستمیک.باشداستراتژیک
وطراحی.بخشدرابهبودخودکلیوعملکردکهکندکمکسازمان
بهسازمانفضايتأثیرتحتکیفیتمدیریتسیستمیکاجراي

:زیراستمواردبارابطهدرخصوص
سازمانمشخصاهداف:الف

سازمانفضايباهمراهریسکهاي:ب
نفعانذيسایرومشتریانشانتظاراتونیازها:ج
کندمیارائهکهخدماتیومحصوالت:د
افرآیندهتعامالتومیرودکاربهکهفرآیندهاییپیچیدگی:ه
سازمانآنسازمانیساختارواندازه:ز



ISO 9000:2014 اصول و واژه نامه
ISO 9001 : 2015 الزامات
ISO 9004 : 2015  راهنماي بهبود

عملكرد
ISO 19011 : 2002 راهنماي مميزي



:ريسكمبتني بر تفكر 
یک رد مودر قطعیت م یسک به معنی نتیجه عدر

.ستر انتظارد انتیجه مو
ان یسک به عنورتفکر مبتنی بر ارد ستانداین ادر 

اوم مدد بهبوو ارينگهدا،جر،اار ستقراي امی برالزا
.ست ه ایددگرح سیستم مدیریت کیفیت مطر

دراردستانداینادرهشدحمطرتماالزاازترافر
اردستاندابهانیسکمیتورمدیریتبابطهرا

ISO31000دکرجعهامر



:یسکرتفكر مبتنی بر 
ازکیفیتمدیریتسیستميیندهاآفر

بهستیابیدايبرنمازساناییاتونظر
نیکسایسکرانمیزدارايفشاهدا

تمحصوال،یندآفريپیامدهاونیستند
سیستميهاقنطباامعدیاوتخدما،

ايبر.نیستنیکساهانمازسامتماايبر
يپیامدهاستاممکنهانمازسابرخی
قباعوبرخیايبرباشدشتهداجزئی
.فرینآگمرودهگستر

بهبستهوایسکربرمبتنیتفکرینابنابر
.داردآنپسکواونمازسايفضا



تتشریح الزاما



:درــبركاه ــمندا. 1
راکیفیتمدیریتسیستمیکتماالزالمللیابیناردستانداینا

:قتیوداردمینبیا
ختایکنوئهارادررااشناییاتوداردزنیانمازسایک:لفا

قابلقانونیتماالزاويمشترتماالزاکهخدماتیوتمحصوال
.هددننشانمایدمیآوردهبررادبررکا
ازرايمشترضایترکهستاآنلنبادبهنمازساکهمانیز:ب

ظلحادبهبويهاوژهپرايجراوسیستمثربخشايگیرربکاطریق
.کند

ايبرکهمحصولیايبرتنها((لمحصو))حصطالااردستانداینادر
دارددبررکاستاهشدگرفتهنظردريمشتر



مراجع الزامي. 2
ندارد

اصطالحاتتعاريف و . 3
فرد یا گروهی از افراد که وظاایف ،مسائولیت و اختیاارات : سازمان -01-3
.روابط خود را براي رسیدن به اهدافشان دارا می باشندو

الیات فرد یا گروهی که می تواند بر یک تصمیم یا فع: طرف ذي نفع -02-3
.بگذارد و یا از آن تأثیر پذیرد اثر

.رقباا و ،افراد سازمان ،تامین کنندگان ،بانکها ،شرکمشتریان،مالکین : مانند 
.نیاز یا انتظاري که بیان می شود : الزام -03-3
امال مارتبط و متعوعناصر اي از مجموعه : مدیریت کیفیت سیستم -04-3

.شامل خط مشی ،تجارب ،قوانین ،اهداف،مستندات یک سازمان 



باالترين ن را در مازكه يک سااد فراز اهي ويا گرد فر: شد ارمدیریت -3-05
.مي كند يت اسطحهد

.ن شدد به بهبورو منتج به نتيجه و تحقق ان ميز: بخشی ثر ا-3-06
سمي توسط  ركه به شکل ن مازساي هاي جهت گيرو مقاصد : مشی خط -3-07

.د مي شون شد بياارمدير 
.ست يافت آن دكه بايد به اي نتيجه : فهد-3-08
.رنتظارد ايک نتيجه موروي قطعيت بر م ثر عدا: یسک ر-3-09
به نتيجه  ن سيداي ربررت مهاو نش رب و داتجادن بررنايي به كااتو: صالحیت -3-10
.نظررد مو
و حفظ د ،يجاابعضا ن مازست توسط ساام الزاطالعاتي كه ا: مستند ت طالعاا-3-11

.دد گراري نگهد
ورودي را تبديل به مرتبط به هم ي فعاليت هااي از عه : عه مجمو: یندآفر-3-12
جي مي كندوخر



يگیرازه ندانتایج قابل : دعملکر-3-13
جی رخان مازما توسط ساي یندهاآفراز بخشی م نجاا: ري سپاون بر-3-14
 .
.یند آضعیت یک فري وگیرازه ندو اتعیین : پایش -3-15
.ار یک مقدي گیرازه نداي ابري یندآفر: ي گیرازه ندا-3-16
هد عینی اکسب شواي مستقل برو سیستماتیک ي یندآفر: ي ممیز-3-17

.ي ممیزي هاربا معیاق نطباان اسنجش میزر به منظو

شخص ي اول ممیز
شخص دوم ي ممیز
شخصم سويممیز



لمحصویک ام لزن اشدآورده بر: قنطباا-3-18
لمحصویک ام لزن انشدآورده بر: ق نطباام عد-3-19
ي جلوگیرو بالفعل ق نطبام ایک عدف حذاي برام قدا: صالحی اام قدا-3-20

.د مجدع قواز و
.دعملکرد بهبواي پذیر برار فعایت تکر:اوم مدد بهبو-3-21
.ه شده مشاهدي هاق نطبام اعدف حذاي برام قدا: ح صالا-3-22
.دن سهیم بواف و هددر اکت رمشا: کت رمشا-3-23
. ر کاو محیط کسب : ن مازساي فضا-3-24
می ل عمان امازختصاصی سااحد وانقشی که توسط یک : ظیفه و-3-25

.دد گر
.ست ر استااخون را مازسال مانی که محصوزشخص یا سا: ي مشتر-3-26
ئه می کند را ارایا خدماتی ل مانی که محصوزیا ساد فر: ه کنندتأمین -3-27
 .



د بهبود عملکراي فعالیتی بر: دبهبو3-28
ن مازسال کنترو یت اهداي هماهنگ بري فعالیت ها: مدیریت 3-29
کیفیتمینه در زمدیریت : مدیریت کیفیت 3-30
عناصر بهم مرتبط اي از مجموعه : سیستم 3-31
نمازسااي برز نیارد موات تجهیزو سیستم :یرساخت ز3-32
.مرتبط با کیفیتسیستم : سیستم مدیریت کیفیت 3-33
مشی مرتبط با کیفیت  خط : خط مشی کیفیت 3-34
به یک ن سیداي ربره شدي یزح رطري فعالیت ها: ي تژاسترا3-35

ف هد
باشدح طرل که قباي هر چیز،یت دموجو: ع موضو3-36
بمطلورنتظارداموتخصوصیايیکسرکهنیامیز:کیفیت3-37
دشوآوردهبر
.ار گذن قانود توسط نهاري جباام الزا: قانونی ام لزا3-38
تحت نظر م توسط یک مقاه تعیین شدام لزا: تی رامقرام لزا3-39

ارگذن قانو



.ه نظر یا مشخص شدرد بد مورمرتبط با کاق نطبام اعد: عیب 3-40

.ع یک موضون بد یا مکارکا،ریخچه تایابی ردنایی اتو: یابی رد3-41



.دد جدید گرع یک موضوع قووکه منجر به ي یندآفر: آورينو3-42
آور فق نامه تعهد اتو: اردادقر3-43
یک اي برت ماالزایندها که آفراي از مجموعه : توسعه و حی اطر3-44

تبدیل می کند  ي قیق ترت دماالزابه ع را موضو
.مرتبط با کیفیت ي هاف هد: کیفی اف هدا3-45



یندآفرنتیجه یک : جیوخر3-43

:د داردجووجی وخروه گرر چها

(نقلو حمل مانند )تخدما-1
(ي برنامه کامپیوترمانند )ارفزام نر-2

(دروقطعه خو)ار فزاسخت -3
(ها رنکاو رواغن رو)ي یندآفراد مو-4



قابلکهنمازسايهافعالیتنتیجهکه،جیوخر:لمحصو3-47
.ستالمس

.لمسقابلغیرجیوخر:خدمت3-48
عموضویکردمودرحقایقی:داده3-49
هشددازشپرداده:تطالعاا3-50
همشاهدقابل:عینیهداشو3-51
نمازساتباطیاريهالکانا:تطالعااسیستم3-52
باالقطعیتجهدرباپذیرتوجیهتطالعاامجموعه:نشدا3-53
عینیهداشوطریقازتأیید:تصدیق3-54
.عینیوسملموغیرهداشوطریقازتأیید:اريگذصحه3-55
یکردمودررنتظااردمواتنظروتفسیرها،عقاید:رخوزبا3-56
.خدمتیالمحصویایندآفر



هشدآورده بري او هازني كه نيااميزي از مشترط ستنباا: يضایت مشترر3-57

نمازبه ساي ضايتي توسط مشتررنااز برا: شکایت 3-58



ه شدي يزح رطري يک يا چند مميزاي از مجموعه : يبرنامه ممیز3-59
مشخصد يک مقصواي بره شدم نجاو امشخص زه اي بااي بر
برنامه  ات و مستند،خط مشي ها اي از مجموعه : ي ممیزي هارمعیا3-60
.ها
.سي باشدربرو صد ركه قابل ي هداشو: ي هد عینی ممیزاشو3-61
.ي مميزاف هدابر ابري در نتايج مميز: ي ممیزي یافته ها3-62



كهخدمتيالمحصويکترخيصيادهستفاازمجو:فاقیارزمجو3-63
(مشخصمصرفيبا).اردندمطابقتهشدمشخصتماالزابا
.يندآفريبعدمرحلهبهفتنرزمجو:ترخیص3-64
هكنندمتمايزيژگيو:خصوصیت3-65
دعملکررمعيا:دعملکرشاخص3-66
ايبرعموضوثربخشييکاكفايت،تناسبتعيين:ينگرزبا3-67
هشدتعيينافهدابهستيابيد
.يگيرازهندايهااربزا:يگیرازهندااتتجهیز3-68



نمازساي فضا. 4
:ي آنفضان و مازسادرك 3-64
جهتوديجووماهيتبامرتبطكهخليداوجيرخابايدمسائلنمازسا

نتايجبهستيابيدايبرنمازسانايياتووهستندنمازساتژيکاسترايگير
.كندتعيينهددميارقرتأثيرتحتراكيفيتمديريتسيستماززنياردمو
وپايشردموراخليداوجيرخامسائلينابهطمربوتطالعاابايدنمازسا
هددارقرينگرزبا



نیدرويهاناییاتوومحیطییطاشرشناساییايبرمدرآکااريبزاSWOTتحلیل
رطوهمینوتژیکاسترامدیریتدرمدرآکااربزایناسسااوپایه.ستانمازسا
شکلبهراآنکهSWOTوفحر.ستانمازسامونیاپیرمحیطشناخت،یابیزاربا

يمعنابهStrengthتکلماايبتدا،نویسندمیهمTOWSمثلیگرديها
فرصتيمعنابهOpportunity،ضعفيمعنابه،تقو
.ستاتهدیديمعنابهTWeaknesshreatو



:ينفعي زهاف طررات نتظاو اها زنيادرك 4-2
ت و خت محصوالائه یکنون در ارامازنایی ساانفع بر توي ذي هاف لیل تأثیرطردبه 

:تعیین نمایدرا یل ارد ذباید مون مازکند ساآورده بري را مشتري هازخدماتی که نیا
کیفیتنفع مرتبط با سیستم مدیریت ي ذي هاف طر( لفا

ستانفع که مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت ي ذي هاف ین طرت اماالزا( ب 



:سیستم مدیریت کیفیتد بررمنه کاداتعیین 4-3
زيسادهپياايبرراكيفيتمديريتسيستمدبرركاقابليتوهازمربايدنمازسا
:دبرركامنهداتعييندروريضراردمو.نمايدتعييندخودبرركامنهدا
.باشدشركتجيرخاوخليدامسائلوهافعاليتهبرگيرنددر(لفا

باشدنفعذييهافطرتماالزاهگيرندبردر(ب
سسترددربايددبرركامنهدا.باشدنمازساتخدماوتمحصوالهبرگيرنددر(ج

:نبياايبرمستندتطالعااانعنوبهوباشد
كيفيتمديريتسيستمپوششتحتتخدماوتمحصوال-1
.دگيرربکاندانتواردراستاندايناتماالزاازيکيكهرديموهرايبرتوجيه-2



:ي آنیندهاآفرو سیستم مدیریت کیفیت 4-4
ردمويیندهاافرشاملکیفیتمدیریتسیستمیکبایدنمازسا
رطوبهونمایدارينگهدواجرد،ایجااراهاآننمیاتتعامالوزنیا

.بخشددبهبومستمر
همچنینونمایدتعیینرازنیاردمويیندهاآفرمتمابایدنمازسا
:کندمشخصرایلذاردمو

یندآفرزنیاردموجیوخروزنیاردمويهاورودي(لفا
(يیندآفرنقشه)یندهاآفریناتعاملولیاتو(ب
دعملکريهاشاخصويگیرازهنداشاملها،روشهارمعیا(ج

.یندهاآفردنکرعملستدرازنطمیناالحصوايبرمرتبط
منابعدنبوسسترددرازنطمیناالحصووزنیاردمومنابع(د



هــمادا

:ي آنیندهاآفرو سیستم مدیریت کیفیت 4-4
.يندهاآين فراي ابررات ختياو اتخصيص مسئوليت ها ( ـ ه
اي مناسب برت مااقداي اجري و ايزح رطرو فرصت ها و يسک ها ر( و

.هاآن ختن به داپر
ز نيارت صودر حتي و يندآيابي فري و ارزگيرازه ندو اپايش ي هاروش ( ز
يندآفرتغيير ح و صالا

سيستمو يندها آفردفرصت هايي جهت بهبود يجاا( ح
حفظ  ات را مستندو نمايد زي مستند ساق فوارد تمامي مواي بايد برن مازسا

.نمايد





Leadership

:يهبررا-5
تعهد  وي هبررا(5-1
كيفيتسيستم مديريت اي تعهد بري وهبررا( 5-1-1

مديريتسيستمبابطهرادرراتعهدويهبررابايدشدارمديريت
:هددننشايرزاردموطريقازراكيفيت

؛كيفيتمديريتسيستمثربخشيالقبادرپاسخگويي(لفا
ايبركيفيتافهدواكيفيتمشيخطينکهاازنطميناالحصو(ب

تژيکاسترايگيرجهتباونداهشدديجااكيفيتمديريتسيستم
.ندرگازسانمازساماهيتو
،دركمنتقلنمازسادركيفيتمشيخطينکهاازنطميناالحصو(ج
استشدهگرفتهركابهو



؛ييندافرد يکرازروگاهي آيش افزا(ـه
سيستم مديريت اي برز نيارد ينکه منابع مون از اطميناال حصو(و

؛هستندس ستردر دكيفيت 
سيستم ت ماالزابا ق نطباواهميت مديريت كيفيت موثر ال نتقاا( ز

ينکه سيستم مديريت كيفيت به ن از اطميناال حصو(؛ حكيفيتمديريت
؛نايل مي يابده نظر گرفته شددر نتايج 

ثربخشي اكمک به ر به منظواد فرازاپشتيباني ويت اهدي،گيرربکا( ط
؛كيفيتسيستم مديريت 

؛اوممدد بهبويج وتر(ي
نها ي آهبرن دادن رانشادرظايف مديريتي مرتبط وساير ازحمايت (ك

.د داردبرركان مسئوليتي شاي مينه هادر زكه ني ابهميز



يمشترتمرکز بر ( 5-1-2
با ي تمركز برمشترص خصورادر تعهد ي وهبرراشد بايد ارمديريت 

:هدن دير نشاارد زمون ازطميناا
ه تعيين شدد بررتي قابل كارامقروقانوني ت ماالزي و امشترت ماالزا(لفا

؛ندق دارنطباوا
ت و خدمات و محصوالق نطباانند بر افرصت هايي كه مي توو ات خطر(ب
ار توجه قررد موه وموثرباشند تعيين شدي ضايت مشترريش افزانايي اتو

؛مي گيرند
تماالزاباكهتخدماوتمحصوالختايکنوئهارارويبرتمركز(ج

؛نددارقنطباااجراقابلتيرامقروقانونيتماالزوايمشتر
دشوحفظ مي ي ضايت مشترريش افزابر تمركز (د



کیفیتخط مشی ( 5-2
:نمايدكهدارينگهوينگرزباد،يجااراكيفيتمشيخطيکبايدشدارمديريت

؛باشدنمازسايفضاوديجووماهيتبامتناسب(لفا
؛كندئهاراكيفيافهداينگرزباوتعيينايبرچوبيرچا(ب
؛باشددبرركاقابلتماالزاآوردنبرجهتيتعهدشامل(ج
كيفيتمشيخط.باشدكيفيتمديريتسيستماوممددبهبوجهتيتعهدشامل(د

:بايد
؛باشدسسترددرمستندتطالعااقالبدر(لفا

؛دشوگرفتهركابهو،دركلنتقاانمازسادردرون(ب
.دگيرارقرمربوطهينفعذيهافطرسسترددرتناسبرتصودر(ج





مانیزسارات ختیاو اها مسئولیت ،ظایفو(5-3
ظايفوايبرراتختياواهامسئوليتكهنمايدحاصلنطميناابايدشدارمديريت
.نداهشدتفهيموغباله،اشددادهتخصيصنمازسادروندرمربوطه

-co.ir



:نمايدتخصيصتيراختياواهامسئوليتيرزاردموايبربايدشدارمديريت
يناتماالزاباكيفيتمديريتسيستمينکهاازنطميناالحصو(لفا
؛داردقنطباالملليابيناردستاندا

ردمويهاجيوخرئهارالحادريندهاافرينکهاازنطميناالحصو(ب
؛هستندننظرشا

يهافرصترهبا،دركيفيتمديريتسيستمدعملکرردمودرارشگز(ج
؛شدارمديريتبهارشگزايبرهيژوبهوآورينوياتغييربهزنياودبهبو

؛نمازساسراسردريمشتربرتمركزيجوترازنطميناالحصو(د
هنگاميكيفيتمديريتسيستمچگيريکپاحفظازنطميناالحصو(ـه

استشدهاجراءِوييزربرنامهكيفيتمديريتسيستمدرتياتغييركه



کیفیتسیستم مدیریت اي بري یزح رطر-6
هافرصت ویسک ها رمرتبط با ت مااقدا(6-1

بايدنمازسا،كيفيتمديريتسيستمايبرييزرحطرنمازدر
نظردررا4.2بنددرهشدرهشااتماالزوا4.1بنددرهشدرهشاااردمو

اردموبهختنداپرايبركهرامرتبطيهافرصتوهايسکوردبگير
:نمايدتعيينهستندزميرالز
(نتايج)نتيجهبهنداتوميكيفيتمديريتسيستمنکهآتضمين(لفا

؛يابدستددخونظرردمو
؛ستهاناخواتثراكاهشياويگيرجلو(ب
.اوممددبهبوبهستيابيد(ج



:کندي یزربرنامه را یر ارد زباید مون مازسا(6-1-2
هافرصتوهايسکرينابامرتبطتمااقدا(لفا

:منجااچگونگي(ب
كفيتمديريتسيستمييندهاافردرتمااقداينازيسادهپياوزيساچگيريکپا(1

.دخو
تمااقداينابخشيثرايابيارز(2
برهبالقواتثرابامتناسببايدهافرصتوهايسکربامرتبطهشدمنجااتمااقدا
.باشدتخدماوتمحصوالقنطباا

يرزاردموشاملنداتوميهافرصتوهايسکربهختنداپريهاگزينه:دآورييا
منبعفحذ،فرصتيکدنكرلنبادرمنظوبهيسکرلقبو،يسکرازبجتناا:باشد

سيلهوبهيسکرحفظياويسکراريگزاكشترابه،قباعويالحتمااتغيير،يسکر
.گاهانهآيگيرتصميم



:یسک رمبتنی بر د یكررو
د را درك خوي هد كه فضاامي خون مازسااز لمللي ابين ارد ستانداين ا

.تعيين نمايد را يسک ها و ركند 
ست كه به اين اثربخش ايک سيستم مديريت ي مقاصد كليداز يکي 

نه اپيش گيرت مااقداليل دنه عمل كند به همين اپيشگيرار بزايک ان عنو
.ند ه ايددگرف حذ



نهاآبهستیابیدجهتيیزرحطروکیفیتافهدا(6-2
يیندهاافرحسطو،ظایفودرراکیفیتافهدابایدنمازسا(6-2-1

:بایدکیفیتافهدا.کندتعیینمرتبط
؛باشندرگازساكيفيتمشيخطبا(لفا

؛باشنديگيرازهنداقابل(ب
؛بگيرندنظردررادبرركاقابلتماالزا(ج
؛باشنديمشترضايتريشافزواتخدماوتمحصوالقنطباابامرتبط(د
؛گيرندارقرپايشردمو(ـه
؛شوندمنتقل(و
؛شوندآوريروزبهزنياوتناسبرتصودر(ز



ن مازسا،کیفیتاف هداستیابی به دچگونگی ي یزح رطرن مازدر (6-2-2
:تعیین نمایدرا یر ارد زباید مو

.هد شداخوم نجااهايي ركاچه (لفا
.دهد بواخوز نيارد منابعي موچه (ب
.دهد بواخول كسي مسئوچه (ج
.هد شداماني تکميل خوزچه (د
.هند شداشيابي خوارزچگونه آن نتايج (ـه





اتتغییري یزح رطر( 6-3
راکیفیتمدیریتسیستمدرتغییربهزنیانمازساکهتیرصودر

سیستماتیکوهشديیزرحطررتصوبهبایدتغییرنمایدتعیین
:دبگیرنظردررایرزاردموبایدنمازسا.دشومنجاا
؛آنحتمالیاقباعوازهریکوتغییرازفهد(لفا

؛کیفیتمدیریتسیستمچگیریکپا(ب
؛منابعدنبوسسترددر(ج
.راتختیاواهامسئولیتدمجدتخصیصیاوتخصیص(د



پشتیبانی(7

منابع( 7-1

تکلیا(7-1-1

دبهبووارينگهدا،جرار،استقراجهترازمالمنابعبایدنمازسا

بایدنمازسا.نمایدتامینوتعیینکیفیتمدیریتسیستماوممد

:دبگیرنظردررایرزاردمو

؛دموجوخلیدامنابعيیتهاودمحدوهاقابلیت(لفا

.دشوتامینجیرخانکنندگاتامینازبایدهاییزنیاچه(ب



ادفرا( 7-2-1
يمشترتماالزاختایکنوآوردنبرازنطمینااايبرنمازسا
ادفرابایدنمازساتوسطدبررکاقابلتیرامقروقانونیتماالزوا
به،کیفیتمدیریتيهاسیستمموثرايجراايبررازمال

.کندهمافرزنیاردمويیندهاافراههمر



یر ساختز(7-1-3
ستیابیدجهتیندهایشافرايجراايبررازنیاردموساختیرزبایدنمازسا
.نمایددارينگهوتامین،تعیینتخدماوتمحصوالقنطباابه
:باشدیرزاردموشاملنداتومیساختیرزادآوريیا
مرتبطتتاسیساوهانساختما(لفا

؛ارفزامنروارفزاسختجملهازاتتجهیز(ب
تتباطااروتطالعااژيتکنولونقلوحمل(ج



يندهاافراي جراي ابرمحيط (7-1-4
جهترازمالمحیطبایدنمازسا

قنطباابهستیابیودیندهاافرايجرا
تامین،تعیینتخدماوتمحصوال

.نمایدارينگهدو
ايجراجهتزمالمحیط:دآوريیا

ملاعوشاملنداتومییندهاافر
،مادمانند)اردمو،نی،رواجتماعی،افیزیکی

.باشد(پاکیزکیوگونومی،ارطوبتر



5sمدیریتدرهعمدمباحثازیکی
درسپسوپنژادرابتدازاکهستاپنیژا

ینا.ستاهشدگرفتهربکاهارکشوسایر
جنگازبعدربالیناوايبر،سیستم
هاپنیژا.گرفتشکلپنژادردومجهانی

ومریکاییآصنایعبرخیازداريلگوبرابا
سیستماتیکوتوسعهازپسوپاییارو
.نددنموئهاراراسیستمینا،آندننمو



5s؟چيست
5sر،کامحیطماندهیزسابهمندمنظاديیکررووشنگر

منجااايبرزماللصواارينگهدوهارهنجا،عداحفظقو
.باشدمیهارکاستدر
يگیرربکاباورکامحیطماندهیزسابادیکرروینا

بههارکامنجااجهتدرتعملیازيسادهسايشهارو
امقداموثرتروتریمنا،تر،ارزانترسریع،ترنساآينحو

.مینماید
5عنوانs پنی به  ژاپنج گانه ت کلماوف اول حراز برگرفته

میباشدیر ح زشر





يگيرازه ندواپايش منابع (7-1-5
تمحصوالقنطبااهداشوانعنوبهيگیرازهندواپایشکهجاییدر
زمالمنابعبایدنمازساددگرمیدهستفااهشدمشخصتماالزاباتخدماو
دعتمااقابلومعتبريگیرازهنداوپایشنتایجازنطمیناالحصوايبررا

.نمایدتعیین
تمحصوالقنطبااهداشوانعنوبهيگیرازهندواپایشکهجاییدر
زمالمنابعبایدنمازساددگرمیدهستفااهشدمشخصتماالزاباتخدماو
دعتمااقابلومعتبريگیرازهنداوپایشنتایجازنطمیناالحصوايبررا

.نمایدتعیین
:هشدتامینمنابعکهنمایدنطمیناابایدنمازسا

لحادرکهيگیرازهندواپایشيهافعالیتازصخاعنوآنايبر(لفا
؛باشندمیمناسبستامنجاا

.شوندمیارينگهدنهاآدبررکاايبرتناسباومتدازنطمینااايبر(ب
فهدباتناسبهداشوانعنوبهرامناسبمستندتطالعاابایدنمازسا

.نمایدحفظيگیرازهندواپایشمنابع



؛ستاتیرامقریاقانونیاملزایکيگیرازهندایابیردقابلیتکهجاییدر
توسطیاو؛ستامرتبطینفعذيهافطریاويمشترراتنتظااازیکی

نتایجصحتدرنطمینااکسبازساسیابخشیکانعنوبهنمازسا
:بایديگیرازهنداسایلو؛ستاهشدگرفتهنظردريگیرازهندا



يهااردستاندارويافردهستفااازقبلیاومشخصمانیزصلافودر-
ملییالمللیابینيگیرازهندايهااردستاندابهویابیردقابليگیرازهندا

شتهانددجووهاییاردستانداچنینکهمانی؛زشوندهکالیبروتایید
رتصوبهبایدتصدیقیاونسیواکالیبرجهتهشددهستفاامبانی،باشند

.شونددارينگهمستندتطالعاا
؛شوندشناسایینهاآنسیواکالیبرضعیتوتعیینجهت-
ازهندانتایجونسیواکالیبرضعیتوکهصدمهیاوسیبت،آتنظیمااز-

.شوندمحافظتنمایندمیرجخارعتبااازراآنازپسيهايگیر
هشديیزربرنامهنسیواکالیبروتصدیقنمازلطودراربزایککهمانیز

تاثیربایدنمازساد،شومیدادهتشخیصبمعیودهستفاانمازدریاودخو
وملزرتصوودرنمایدتعیینراقبلیيگیرازهندانتایجصحتدرمنفی

.هددمنجاارامناسبصالحیاامقدا



؟چيست ن سيواكاليبر
واردستاندایکبايگیرازهنداهستگادیکمقایسهازتسترعبانسیواکالیبر
درهستگادتنظیموملزرتصودروآنبهنسبتسیلهوینايخطاانمیزتعیین

.مربوطهيهااردستاندابامقایسه
،ستاحرکتدرکیفیتيسوبه9001ویزااردستانداسساابرکهيمرکزهر

یکی.نمایدتضمینحلامرتمامیرادرهشدتعیینيهايمندزنیابامطابقتباید
همچنینونموآز،اتتجهیزلکنتر،اردستاندایناتماالزايبندهامهمتریناز

یانسیواکالیبرن،موآزهرنتایج.ستانهاآدنبوهکالیبرازنطمیناالحصو
رطوبهباید،دشومیمنجااکههایینسیواکالیبریامونهاآزازايمجموعه

صخايهالعملراستودطبقوتقعیاوابرمبتنیومبهااونبد،ضحوا،صحیح
قالبدرمعموالًنتایج.ددگرارشگزنسیواکالیبریانموآزيشهارودررجمند
دشومیارشگزنسیواکالیبرهینامهاگویانموآزارشگز



مانيزنش سادا(7-1-6
بهستیابیودیندهایشافرايجراايبررازنیاردمونشدابایدنمازسا

.نمایدتعیینتخدماوتمحصوالقنطباا
.دگیرارقرسستردردزمالانمیزبهودشوارينگهدبایدنشداینا

فعلینشدابایدنمازسا،تغییرلحادريندهاوروهازنیابهختنداپرمهنگا
نشدابهسترسیدیاوآوردنستدبهچگونگیودبگیرنظردررادخو

.نمایدتعیینرازمالضافیا



يفکرسرمایهنظیرطالعاتیاشاملنداتومیمانیزسانشدا:1دآوريیا

.باشدهشدگرفتهافرمطالبو

:دبگیرنظردرزمالنشداکسبجهترایرزاردموبایدنمازسا:2دآوريیا

يهاوژهپروهاشکستازيگیردیالمثاانعنوبه)خلیدامنابع(لفا

دروندرمتبحرنشناسارکاهنشدمستنديهاتجربهونشداثبت،موفق

؛(نمازسا

جمع،هانساکنفر،نشگاهها،داهااردستاندالمثاانعنوبه)جیرخامنابع(ب

.(نهندگادئهارایانمشتریاازنشداآوري



صالحيت(7-2
:بایدنمازسا

کنندمیرکانمازسالکنترتحتکهرا(اديفرا)دفرزمالصالحیت(لفا
؛نمایدتعیینستاموثرکیفیتبرنشادعملکرو

تجربهیاوزشموت،آتحصیالنظرازادفرایناکندحاصلنطمیناا(ب
؛ندداررامناسبصالحیت

بخشیثرایابیوارززمالشایستگیآوردنبدستجهتدبررکارتصودر(ج
؛کندامقداهشدمنجااتمااقدا

.کندحفظصالحیتهداشوانعنوبهرامناسبمستندتطالعاا(د
ئهاراشامللمثاانعنوبهنداتومیديبررکاتمااقدا:دآوريیا
یاوامستخدایاوفعلیرکالحادرادفرادمجدبنتصاایا،یتاهدزش،موآ

.باشدشایستهادفرابابستناردادقر



گاهيآ(7-3
ازکنندبایدمیرکانمازسالکنترتحتکهاديفرا

:باشندهگاآیرزاردمو
کیفیتمشیخط(لفا

مرتبطکیفیتیافهدا(ب
،ازکیفیتمدیریتسیستمبخشیثرادرنهاآسهم(ج

یافتهدبهبوکیفیتدعملکريیاامزجمله
مدیریتسیستمتماالزاباقنطباامعدپیامد(د

کیفیت



تتباطاار(7-4
بامرتبطجیرخاوخلیداتتباطااربایدنمازسا

:جملهازنمایدتعیینراکیفیتمدیریتسیستم
؛کندارقربرطتبااريچیزچهرهبادر(لفا

؛کنداربرقرطتباارمانیزچه(ب
؛کنداربرقرطتباارکسیچهبا(ج
.کنداربرقرطتباارچگونه(د



مستندت طالعاا( 7-5
تكليا( 7-5-1

:باشدیرزاردموشاملبایدنمازساکیفیتمدیریتسیستم
؛لمللیابیناردستانداینازنیاردمومستندتطالعاا(لفا

سیستمبخشیثراايبرکهنمازساتوسطهشدتعیینمستندتطالعاا(ب
.دشومیدهشمرزمالکیفیتمدیریت

نداتومیکیفیتمدیریتسیستمیکايبرمستندتطالعااانمیز:دآوريیا
:باشدوتمتفایرزالیلدبهیگردنمازسابهمانیزسااز
؛آنتخدماوتمحصوال،هایندافر،هافعالیتعنوونمازساازهندا(لفا

؛نهاآتتعامالویندهاافرپیچیدگی(ب
.ادفراصالحیت(ج



سانيرروز به د ويجاا( 7-5-2

دنبومناسبازبایدنمازسا،مستندتطالعااسانیرروزبهودیجاامهنگا

:نمکایدحاصلنطمیناایرزاردمو

؛(مرجعرهشمایاه،نویسند،یخرتاان،عنولمثاانعنوبه)حشرويشناسا(لفا

مثال)سانهور(یروتصاار،فزامنرنسخهن،بازلمثاانعنوبه)قالب(ب

؛(نیکولکتري،اکاغذ

.آنکفایتوتناسبايبرتصویبوينگرزبا(ج



مستندتطالعاالكنتر(7-5-3

اردستاندايناوكيفيتمديريتسيستمزنياردمومستندتطالعاا(7-5-3-1

:كهدشوحاصلنطمينااتاشوندلكنتربايدلملليابين

؛باشدمیدهستفااايبرمناسبوسستردز،درنیاردمومانیوزنمکادر(لفا

فتنربینازلمثاانعنوبه)ستاهشدمحافظتکافیازهندابه(ب

.(چگیریکپادادنستازدیا،ستدرنادهستفا،امحرمانگی



بايدنمازسامستندتطالعاالكنترايبردبرركارتصودر)7-5-3-2
:هددمنجاارايرزيهافعاليت

.دهستفااویابیزبا،سترسی،دیعزتو(لفا
.ناییاخوحفظجمله،ازحفظوزيساهخیرذ(ب
.(یشایرولکنترلمثاانعنوبه)اتتغییرلکنتر(ج
.لنتقااوحفظ(د
يیزرحطرايبرنمازساتوسطکهجیرخاءمنشابامستندتطالعاا
ايگونهبهبایدنداهشدتعیینزمالکیفیتمدیریتسیستمدعملکرو

.دشولکنتروشناساییمناسب
همشاهدزهجااصرفاًصخصويگیرتصمیمبرنداتومیسترسید:دآوريیا
ثبتتطالعااتغییروهمشاهدايبررختیاوازهجاایاومستندتطالعاا

.باشدشتهدااللته،دشد



روش یک س سااسیستم مدیریت کیفیت بایستی بر ات مستند

.گیرند ار قرل تحت کنترون ، یی مداجرا

 د یر تعریف شوارد زبایستی موات مستندل یی کنتراجرروش ادر:

رنتشاااز پیش ، نظر کفایت ات از مستندتایید -
و مدیر تضمین کیفیت و باید به تأیید مدیر قسمت ر نتشااز ائی قبل اجري اشهاروین شرکت کلیه ادر 

.. . لعملها راستورد دمودر . نهایتا به تصویب مدیر عامل برسند

اتمستندزي سام بهنگاي و نگرزبا
ه و در شدي نگرزتوسط مدیر هر قسمت بار یکبال قل هرسااسیستم مدیریت کیفیت حدات مستند

.نددمی گروز بر، جدیده شدد یجاي اهازنیاه و مدد آبوجون مازسادر تی که اتغییرس ساابرز نیارت صو



اتمستندمعتبر ي هاي نگرزضعيت باات و وشناسايي تغيير

رهشماستازمال،کیفیتمدیریتسیستماتمستندازهریکرويبرتغییرهرلعماابا
دارايرنتشااوبددراتمستندازهریک،شرکتینادر.نمایدتغییرركمدآنیشایرو

وACبهتغییرمیندوباABبهتغییرلیناوبارهشمایناکهمباشندAAیشایرورهشما
برقبلییشایروبهنسبتیشایروهراتتغییرضمنا.کندمیاپیدمهاداخرآلیارهمینطو

.ستاهشدمشخصركمدهرپوششیصفحهروي

دهستفاايمحلهادرزنیاردمواتمستنددنبوسسترددرازنطمیناالحصو

بروهعالعموضوینا.باشندشتهداارقرنکنندگادهستفااسسترددرودهستفاايمحلهادربایداتمستند
.دگیرمیارقرهیژوتوجهردمونیزخلیدايهايممیزمهنگادر،قسمتهرسرپرستيسوازمستمررتنظا



اتمستندنساآشناسایینمکااودنبونااخو
دهستفاا.شوندمیشناسائیختصاصیاکدوانعنوباکیفیتمدیریتسیستماتمستند
اتمستنددنبونااخوبهکهارديمویاگیردخوقلمهرگونهازرااتمستندبایدنکنندگا
.نمایندمحافظت،کنندمیواردخدشه
مانیزساونبراركمدلکنتر
يهانقشه،هابخشنامه،هانامهئینآ،نیوبیريهااردستانداشاملمانیزساونبراركمد
تحتنیوبیراركمدلکنترئیاجراروشسساابر...ونمشتریايسوازهشدئهارا

.گیرندمیارقرلکنتر
خمنسواركمدازيسهودهستفاامعدومناسبشناسایی

یشایروات،مستندازهریکجدیدیشایرویعزتوبانهمزماستاموظفدسناامرکز
وممعدنسخهیکءستثناابهراهمهونمایدآوريجمعیعزتويهامحلازراقبلیيها

میرممهوخمنسواركمدنگرقرمزمهرباهشدارينگهدنسخهتصفحاهمه.کند
.دشويجلوگیرآنيسهودهستفااتاددگر



تعملیا( 8
تعملیال کنتري و یزربرنامه ( 1-8

تمحصوالئهاراجهتتماالزاباقنطبااايبرکهرایندهاافربایدنمازسا
یرزاردموطریقازندزنیاردموهشدتعیینتمااقداايجراايبروتخدماو

:نمایدلکنترواجراي،یزربرنامه
؛تخدماولمحصوايبرتماالزاتعیین(لفا

؛تخدماوتمحصوالشپذیرايبرویندهاافرايبرهاییرمعیادیجاا(ب
؛تخدماولمحصوتماالزاباقنطباابهستیابیدايبرزنیاردمومنابعتعیین(ج
؛هارمعیابامطابقیندهاافرلکنترايجرا(د
بهیندهاافرکهنطمینااجهتزمالانمیزبههشدمستندتطالعااحفظ(اه

دادنننشاجهتهمچنینونداهشداجروامنجااهشديیزرحطررتصو
تخدماوتمحصواليهايمندزنیاباقنطباا



.باشدمناسبنمازساتعملیاايبربایديیزرحطریناجیوخر

اتتغییرازناشیقباعوولکنترراهشديیزرحطراتتغییربایدنمازسا

هرگونهکاهشبهامقداوملزرتصوودردهنموينگرزباراستهاناخو

.نمایدستهاناخوارضعو

لکنترهشدريسپاونبريیندهاافرکهنمایدحاصلنطمیناابایدنمازسا

.شوندمی



تخدماوت محصوالت ماالزاتعیین ( 8-2
يمشتربا ط تباار( 8-2-1

باطتبااردرنمشتریاباطتبااراريبرقرايبریندهاییافربایدنمازسا
:نمایددیجاایرزاردمو
؛تخدماوتمحصوالبامرتبطتطالعاا(لفا

؛اتتغییرجملهازتشارسفابهسیدگیریاو،هااردادقر،هامستعالا(ب
؛يمشترتشکایاشاملي،مشترراتنتظاوایدگاههادآوريهمافر(ج
؛باشداجراقابلگراي،مشترالمواباردبرخویاسیدگیر(د
.ستامرتبطکهمانی،زحتمالیاتمااقداايبرصخاتماالزا(اه



تخدماوت مرتبط با محصوالت ماالزاتعیین ( 8-2-2
ارقرکهخدماتیوتمحصوالتماالزاتعیینجهترايیندافربایدنمازسا

.نمایدارينگهدوزيسادهپیاد،یجاا،شوندعرضههبالقونمشتریابهستا
:یابدحاصلنطمیناایرزاردموازبایدنمازسا

میالزانمازساتوسطکهنهاییآجملهاز)خدمتولمحصوتماالزا(لفا
؛نداهشدتعییندبررکاقابلتیرامقروقانونیتماالزوا(شوندمیتلقی

تمطالباتثباواهشدتعریفتماالزاآوردنبرناییاتو(نمازسا()ب
.داردراهددمیئهاراکهخدماتیوتمحصوال(عاهااد)



ت خدمات و مرتبط با محصوالت ماالزي انگرزبا( 8-2-3

:نمایدي نگرزبارا یر ارد زباید مون مازساد بررکارت صودر 

فعالیت  اي برت ماالزاجمله ي، از توسط مشتره مشخص شدت ماالزا(لفا

تحویلاز پس و تحویل ي ها

مشخص  ده ستفااي الی بروند ه انشدن بیاي که توسط مشترماتی الزا(ب

؛هستندزم الي نظر مشتررد یا موه شد

؛تخدمات ومحصوالاي برد بررتی قابل کارامقروقانونی ت ماالزایگر د(ج

.سته اشدن نهایی که قبال بیاوت از آمتفارش یا سفاارداد قرت ماالزا(د



مرتبطینفعذيهافطرازهمدآبراردموشاملنداتومیهمچنینتماالزا:دآوريیا
.باشد

منجاانمشتریابهتخدماوتمحصوالتامیندرنمازساتعهدازپیشبایدينگرزباینا
قبالکهارديموازوتمتفارشسفاتماالزایااردادقرکهدشوحاصلنطمیناابایدودشو

.ستاهشدفصلوحلهشدتعریف
ازقبلبایديمشترتماالزاهددنمیئهارادخوتماالزاازمستندايبیانهيمشترهرجا
.دشوتاییدنمازساتوسطشپذیر

یاوجدیدتماالزاهرگونهجملهازبینیزبانتایجههنددحشرکهيمستندتطالعاا
.شوندحفظبایدباشندمیتخدماوتمحصوالايبریافتهتغییر
حاصلنطمیناابایدنمازساد،کرتغییرتخدماوتمحصوالايبرزنیاردموتماالزاهرجا
گاهیآیافتهتغییرتماالزازامربوطهپرسنلوحصالابهطمربومستندتطالعااکهنماید
.یابند



تخدماوت توسعه محصوالوحی اطر( 8-3
تکلیا( 8-3-1

خدمتئهاراجهتنمازساتخدماوتمحصوالتماالزاتجزییاکههرجا
یگردینفعذيهافطریاويمشترتوسطیاودیجاازهنوثانویهتولیدیا

کافیمتعاقبتخدمائهارایاوتولیدايبرینکهاايبرنداهنشدشناسایی
ارينگهدواجراد،یجااتوسعهوحیاطریندافریکبایدنمازسا،باشند
.نماید



توسعهوحی اطري یزح رطر( 8-3-2
رایرزاردموتوسعهوحیاطرايبرهالکنتروحلامرتعییندربایدنمازسا
:دگیرنظردر

؛توسعهوحیاطريهافعالیتپیچیدگیونمازتمد،ماهیت(لفا
حیاطريهاينگرزباجملهازیندافرصخایندافرحلامرکهماتیالزا(ب
؛کنندمیمشخصرااجراقابلتوسعهو

؛توسعهوحیاطرزنیاردمواريگذصحهوتصدیق(ج
؛توسعهوحیاطریندافردردموجوراتختیاواهامسئولیت(د
حیاطریندافردردموجويههاوگروصشخاابینطتباارلکنتربهزنیا(اه
؛توسعهو
توسعهوحیاطرتماالزاینکهاتاییدجهتوريضرمستندتطالعاا(ز

.ستاهشدآوردهبر



توسعهوحی اطري هاورودي ( 8-3-3
:کندتعیینرایرزاردموبایدنمازسا

حیاطرلحادرتخدماوتمحصوالازخاصیعنوايبروريضرتماالزا(لفا

؛دبررکارتصودرديعملکروديکررکاتماالزاجملهاز،توسعهو

؛دبررکاقابلتیرامقروقانونیتماالزا(ب

؛ستاهشدنهاآايجرابهمتعهدنمازساکهاينامهیینآیاهااردستاندا(ج

؛تخدماوتمحصوالتوسعهوحیاطرايبرزنیاردموجیرخاوخلیدامنابع(د

؛تخدماوتمحصوالماهیتعلتبهشکستحتمالیاقباعو(اه

یندافرازمرتبطینفعذيهافطرسایرونمشتریاکهلکنترازسطحی(و

ونبدوکافیتوسعهوحیاطرايبربایدهاورودي.ندداررنتظااتوسعهوحیاطر

.دشوفصلوحلبایدهاوروديبینرضتعا.باشندمبهاا



توسعهوحی اطري هال کنتر( 8-3-4
حیاطریندافربرهشدلعماايهالکنتر

:کهکنندحاصلنطمیناابایدتوسعهو
حیاطريهافعالیتازکهنتایجی(لفا
تعریفحضووبهیدآمیستدبهتوسعهو

؛ستاهشد
طبقتوسعهوحیاطريهاينگرزبا(ب

؛ستاهشدمنجاابرنامه
ناییاتوازنطمیناالحصوجهت(ج

درهمدآستدبهتخدماوتمحصوال
دبررکاجهتتماالزادننموآوردهبر

رتصودر(هشدتعیینومشخص
.ستاهشدمنجاااريگذصحه،)گاهیآ



توسعهوحی اطري هاجی وخر(8-3-5
:توسعهوحیاطريهاجیوخرکهکندحاصلنطمیناابایدنمازسا

؛کنندمیآوردهبرراتوسعهحیاطرجهتوروديتماالزا(لفا
؛باشدمیکافیتمحصوالتامینويبعديیندهاافرايبر(ب
باشندشپذیريهارمعیاوتماالزي،اگیرازهندواپایششاملدبررکارتصودر(ج
؛دشودادهعجاارنهاآبهیاو
تامینکهخدماتییاوشوندمیتولیدکهمحصوالتیکندحاصلنطمیناا(د

؛باشدمیمناسبصحیحویمنادهستفاوانظرردمودمقصوايبرشدهنداخو
ارينگهدراتوسعهوحیاطریندافرازهمدآبدستمستندتطالعاابایدنمازسا

.نماید



توسعهوحی اطرات تغییر(8-3-6
حیندرراحیاطريهاجیوخروهاوروديبرهشدمنجاااتتغییربایدنمازسا

منفیتاثیرهیچکهنیامیزبهآن،ازپسیاوتخدماوتمحصوالتوسعهوحیاطر

.نمایدشناساییولکنتري،نگرزباباشدشتهانددجووتماالزاباقنطباابر

.دشوبایدحفظتوسعهوحیاطراتتغییرصخصودرمستندتطالعاا



دشومانی تامین می زساون براز خدماتی که ت ومحصوالل کنتر(8-4
مانیزساونبرازکهخدماتیوتمحصوال،یندهاافرنمایدحاصلنطمیناابایدنمازسا

.نددارقنطبااهشدمشخصتماالزاباشوندمیتامین
خدماتیوتمحصواللکنترجهتراهشدمشخصتماالزایلذقعامودربایدنمازسا
:دگیررکابهشوندمیتامینمانیزساونبرازکه

تمحصوالدردهستفااايبرجیرخانهندگادئهاراتوسطخدماتیوتمحصوال(لفا
؛شوندمیتامیننمازسادخوتخدماو

فطرنمشتریاايبرمستقیماًجیرخانهندگادئهاراتوسطخدماتیوتمحصوال(ب
؛شوندمیتامیننمازسا
ونبرايبرنمازسايگیرتصمیمنتیجهدریندافریکازبخشییاویندافریک(ج

.شوندمیتامینجیرخاهکنندئهاراتوسطظیفهویایندافریکريسپا



تامیندمجدیابیوارزدعملکرپایشب،نتخاا،یابیارزجهتراهاییرمعیابایدنمازسا
ت،خدماوتمحصوالیاویندهاافرتامیندرنهاآناییاتوسساابرجیرخانکنندگا
.نمایدتامینهشدمشخصتماالزابهباتوجه

دعملکرپایش،هایابیارزنتایجرهبادررامناسبمستندتطالعاابایدنمازسا
.نمایدحفظجیرخانکنندگاتامیندمجدیابیوارز



مانیزساون بر تامین برل کنتران میزوع نو(8-4-2
تمحصوال،یندهاافرجیرخاتامینکههاییلکنترانمیزوعنوتعییندر
:دنظربگیردررایرزاردموبایدنمازساد،شومیگرفتهرکابهتخدماو
میتامینمانیزساونبرکهخدماتیوتمحصوال،یندهاافرهتاثیربالقو(لفا

تماالزوايمشترتماالزابااوممدربطوقنطبااجهتنمازساناییابرتوشوند
؛دبررکاقابلتیرامقروقانونی

هکنندئهاراتوسطهشدلعماايهاکنتلازطستنبارداموثربخشیا(ب
.جیرخا
ونبرازکهخدماتیوتمحصوال،یندهاافرینکهاتضمینجهتبایدنمازسا
اوممدتحویلدرنمازساناییاتوبرمنفیتاثیرشوندمیتامینمانیزسا

یگردیاوتصدیق،ندارگذنمیدخونمشتریابهمنطبقتخدماوتمحصوال
.نمایدارستقروادیجاارازماليهافعالیت



ريسپاونبرجیرخاهکنندتامینبهکهنمازساظایفویاویندهاافر
ینابر؛مانندمیباقینمازساکیفیتمدیریتسیستممنهدادرنداهشد

درکهراهاییلکنترودبگیرنظردررابولفااردموبایدنمازساسساا
،کنداجرایندافرجیوخرنتیجهبروجیرخاهکنندتامینبرداردنظر

.نمایدتعیین



اردموايبرراديبررکاتماالزابایدنمازجیسارخاهکنندئهاراايبرتطالعاا(8-4-3
:برساندجیرخانکنندگائهاراعطالابهیرز
فطرازکهیندهاییافریاهشدئهارانمازسافطرازکهخدماتیوتمحصوال(لفا

.شوندمیمنجاانمازسا
اتتجهیزیایندهاافر،هاروشت،خدماوتمحصوالترخیصیاتایید(ب
دندبویطاجدشروازنیاردمویطاشرشاملپرسنلصالحیت(ج
نمازساکیفیتمدیریتباسیستمنهاآتعامل(د
میگرفتهرکابهنمازساتوسطکهجیرخانکنندگائهارادعملکرپایشولکنتر(اه

دشو
هکنندئهارامحلدرهنداخومیمشتریانشبانمازساکهتصدیقيهافعالیت(و

.نمایدحاصلنطمینااجیرخا



تخدمائه واراتولید (8-5
تخدمائه واراتولید ل کنتر(8-5-1

يهافعالیتشاملتخدمائهواراتولیدايبرراايهشدلکنتریطاشربایدنمازسا
.نمایدارستقراتحویلازپسوتحویل

:باشدمییرزاردموشاملدبررکارتصودرهشدلکنتریطاشر
تعریفراتخدماولمحصوتخصوصیاکهمستندتطالعاادنبوسسترددر(لفا

.نماید
نتایجیودشومنجاابایدکههاییفعالیتکهيمستندتطالعاادنبوسسترددر(ب
.نمایدتعریفرایدآستدبهبایدکه
ايبررمعیانکهآتصدیقايبرمناسبحلامردريگیرازهندواپایشيهافعالیت(ج

آوردهبرتخدماوتمحصوالشپذیريهارمعیاویندهاافرجیوخرویندهاافرلکنتر
.نداهشد



یندافرمحیطومناسبیرساختزلکنترودهستفاا(د
مناسبيگیرازهندواپایشمنابعازدهستفاادنبوسستردرد(اه
ادفرزانیاردمودنبویطاجدشرواتعییندبررکارتصوودرصالحیت(و
يیزرحطرنتایجبهستیابیدايبرناییاتوايدورهدمجداريگذصحهواريگذصحه(ز

يگیرازهندایاپایشباانتونمیراجیوخرنتایجقتیو،تخدمائهواراتولیدیندافرهشد
.دکرتصدیقيبعد

.تحویلازپسوتحویلت،خدماوتمحصوالترخیصيهافعالیتايجرا(ح



یابی  وردشناسایی ( 8-5-2
يهاروشبایدنمازساباشدتخدماوتمحصوالقنطبااتضمینبهزنیاکهجاییدر

.دگیرربکایندافريهاجیوخريشناساايبررامناسبی
دريگیرازهندواپایشتماالزابابطهرادررایندافريهاجیوخرضعیتوبایدنمازسا

.نمایدشناساییتخدمائهواراتولیدسرتاسر
بهمنحصرشناساییبارایندافريهاجیوخربایدنمازساباشداملزایابیردچنانچه

راباشدمیوريضریابیردايبرکههشدمستندتطالعااهرگونهونمایدلکنترديفر
.نمایدحفظ

يمشتربهئهاراايبرکهباشندمیهاییفعالیتنتیجهیندافريهاجیوخر:دآوريیا
میدهماآ(يبعدیندافريهاوروديهکنندیافتدرمثال)خلیدايمشتریانمازسا

باشندهغیرواجزت،اقطعات،خدماتمحصوالشاملستاممکننها،آشوند



مانیزساونبرهکنندئهارایايمشتربهمتعلقالموا(8-5-3
یالکنترتحتکهمدتیتامانیزساونبرنکنندگائهارایايمشترالموابهبایدنمازسا
.داردولمبذتوجهستانمازسادهستفااردمو
تمحصوالدردهستفااايبرکهرامانیزساونبرهکنندئهارایايمشترالموابایدنمازسا

.نمایدقبتامروحفاظت،تصدیق،شناساییرانداهشدئهاراتخدماو
نمیارقردهستفااردموستیدربهمانیزساونبرهکنندئهارایايمشترالمواقتیو

بایدنمازسانیستندمناسبدهستفااايبرلیلیدهربهیابیندمیسیبد،آشومیگمد،گیر
.نمایدارشگزهکنندئهارایايمشتربهرامسئلهینا

الموي،امشترنمکاات،تجهیزواربزا،اجزاد،اموشاملنداتومیيمشترالموا:دآوريیا
.باشندشخصیيهاودادهمعنونی



محافظت(8-5-4
يهاجیوخرازنمایدحاصلنطمیناابایدنمازسات،ماالزاباقنطبااحفظايبر
.دشومیحفاظتزمالانمیزبهتخدمائهواراتولیدطیدریندافر
زيساهخیري،ذبندبسته،جابجایی،شناساییشاملنداتومیمحافظت:دآوريیا
.باشدقبتامرنقلوحملیا



تحویلازپسيهافعالیت(8-5-5
تمحصوالبامرتبطتحویلازپسيهافعالیتايبرتماالزابایدنمازساد،بررکارتصودر

.نمایدآوردهبرراتخدماو
گرفتهنظردریرزاردموبایدنمازسازنیاردموتحویلازپسيهافعالیتانمیزتعییندر

:دشو
تخدماوتمحصوالبامرتبطيهایسکر(لفا

تخدماوتمحصوالنظرردموعمرودورهدهستفا،اماهیت(ب
يمشتررخوزبا(ج
تیرامقروقانونیتماالزا(د
اتتعهد،نتیراگايعطاابامرتبطتمااقداشاملتحویلازپسيهافعالیت:دآوريیا

مینهاییفعدیایافتزبامانندتکمیلیتخدمااري،نگهدوتعمیرتخدمامانندارداديقر
.باشد



اتتغییرلکنتر(8-5-6
بهراتخدمائهواراتولیدايبروريضرهنشديیزرحطراتتغییربایدنمازسا

ستازنیاردموهشدمشخصتماالزاباقنطباادراومتدتضمینايبرکهنیامیز
نتایجهکنندتشریحکهمستندتطالعاابایدنمازسانمایدلکنتروينگرزبا
میزمالامقداهرگونهواتتغییرردمودررختیاادارايادفراات،تغییرينگرزبا

.نمایدحفظراباشند



اتتغییرل کنتر(8-5-6
نیامیزبهراتخدمائهواراتولیدايبروريضرهنشديیزرحطراتتغییربایدنمازسا

ينگرزباستازنیاردموهشدمشخصتماالزاباقنطباادراومتدتضمینايبرکه

ات،تغییرينگرزبانتایجهکنندتشریحکهمستندتطالعاابایدنمازسانمایدلکنترو

.نمایدحفظراباشندمیزمالامقداهرگونهواتتغییرردمودررختیاادارايادفرا



تخدماوت محصوالترخیص (8-6
کندتصدیقتانمایداجرامناسبحلامردرراهشديیزرحطرتترتیبابایدنمازسا
.نداهشدآوردهبرخدمتولمحصوتماالزاکه

هشديیزرحطرتترتیباکهمانیزتانبایديمشتربهتخدماوتمحصوالترخیص
ینکهامگردپذیررتصونداهشدکاملبخشیضایتررطوبهقنطبااتصدیقايبر

مستندتطالعاا.باشدهشدتاییديمشترتوسطدبررکارتصوودرزمجادفرتوسط
قابلیتيمشتربهئهاراايبرتخدماوتمحصوالترخیصرختیاادارايدفرايبرباید

.نمایدهمافررایابیرد



منطبقنا ت خدمات ومحصوال،یندافري جی هاوخرل کنتر(8-7
باکهخدماتیوتمحصوالیندافريهاجیوخرنمایدحاصلنطمیناابایدنمازسا

نهاآستهاناخوتحویلیادهستفااازتاشوندمیلکنتروشناساییاردندقنطبااتماالزا
.دشويجلوگیر

قنطباابرآنتاثیروقنطباامعدماهیتيمبنابرمناسبیصالحیاامقدابایدنمازسا
.هددمنجااتخدماوتمحصوال

یاتمحصوالتحویلازپسکهمنطبقیناتخدماوتمحصوالبههمچنینمسئلهینا
.کندمیقصدنیزشوندمیشناساییتخدمائهاراطیدر



روشچندیایکبهمنطبقناتخدماوتمحصوال،یندافريهاجیوخربابایدنمازسا
:نمایدرداربرخویرز
حصالا(لفا

تخدماوتمحصوالئهاراتعلیقیادتعودن،کرودمحد،تفکیک(ب
يمشتربهسانیرعطالا(ج
تخدمایاتمحصوالدمجدتخدمائهارایامه،اداترخیصايبرزمجوکسب(د

فاقیاریطاشرتحتشپذیر
تطابق،دشوحصال،انامنطبقتخدماوتمحصوال،یندافريهاجیوخرکهتیرصودر
.دشوتصدیقبایدتماالزابا

،یندافريهاجیوخررويبرهشدمنجاايهاامقدامستندتطالعاابایدنمازسا
کهشخصیادفرردمودروهشدکسبفاقیاريهازمجوشاملتخدماوتمحصوال

.نمایدحفظراستاگرفتهقنطباامعدبابطهرادرتصمیمی



دعملکریابیارز(9
یابیوارزتحلیلوتجزیهي،گیرازهند،اپایش(9-1

:نمایدتعیینرایرزاردموبایدنمازسا
؛دارديگیرازهندواپایشبهزنیايچیزچه(لفا

تضمینجهتدبررکارتصودریابیوارزتحلیلوتجزیهي،گیرازهندا،پایشيهاروش(ب
؛معتبرنتایج

؛دشومنجاابایدمانیزچهيگیرازهندواپایش(ج
.شوندیابیوارزتحلیلوتجزیهبایديگیرازهندواپایشنتایجهنگامیچه(د

تماالزاباتطابقدريگیرازهندواپایشيهافعالیتکندحاصلنطمیناابایدنمازسا
حفظنتایجهداشوانعنوبهرامناسبمستندتطالعاابایدونداهشداجراهشدتعیین
.نماید

.نمایدیابیارزراکیفیتمدیریتسیستمبخشیثرواکیفیتدعملکربایدنمازسا



يضایت مشترر( 9-1-2
.نمایدپایشتماالزانشدآوردهبرانمیزازرايمشترشتدابربایدنمازسا
تمحصوالونمازسارهبادريمشتراتنظرویدگاههادبهطمربوتطالعاابایدنمازسا

.نمایدحفظراآنتخدماو
.دشوتعیینبایدنهاازآدهستفاواتطالعااینایافتدريهاروش

یاويمشترضایترشاملنداتومیيمشتريیدگاههادبامرتبطتطالعاا:دآوريیا
تجزیهت،خدماکیفیتباوهشددادهتحویلتمحصوالرهبادريمشتريها،دادهنظرسنجی

.باشدهاهشندوفريهاارشگزونتیراگاتمطالباات،تشکروتفارتعام،سها-زارباتحلیلو



یابیوارزتحلیل وتجزیه (9-1-3
رامنابعیگروديگیرازهند،اپایشازناشیتطالعاوامناسبيهادادهبایدنمازسا

.نمایدیابیوارزتحلیلوتجزیه



:دشودهستفاایرزاردموجهتبایدیابیارزوتحلیلوتجزیهجیوخر
؛تخدماولمحصوتماالزاقنطباادادنننشا(لفا

؛يمشترضایتریشافزوایابیارز(ب
؛کیفیتمدیریتسیستمبخشیثرواقنطبااتضمین(ج
؛يیزرحطرموفقايجرادادنننشا(د
؛یندهاافردعملکریابیارز(اه
؛جیرخاهکنندتامیندعملکریابیارز(و
مدیریتسیستمدروندبهبوجهتهاییفرصتیاهازنیاتعیین(ز

يهاوروديتامینجهتبایدیابیارزوتحلیلوتجزیهنتایج.کیفیت
.دگیرارقردهستفااردمومدیریتينگرزبا



جیرخاي ممیز(9-2
صلافودرراخلیدايهايممیزبایدنمازسا

تامینجهتهددمنجااهشديیزربرنامه
:مدیریتسیستمینکهاردمودرتطالعاا
:داردقنطباایرزاردموبا.لفا
مدیریتسیستمجهتنمازساتماالزا.1

؛آنکیفیت
لمللیابیناردستاندایناتماالزا.2

.ستاهشدارينگهدواجراموثرايگونهبه.ب



:بایدن مازسا
،هالیتومسو،هاروشوب،تناشامليممیز(يهابرنامه)برنامه(لفا

ارينگهدواجراد،یجااي،یزربرنامه،هیدارشگزوتماالزايیزربرنامه
ي،مشترردخوزبا،مربوطهيیندهاافرهمیت،اکیفیتافهداکهنماید
؛دبگیرنظردرراقبلیيهايممیزنتایجونمازسابرموثراتتغییر

؛نمایدتعریفرايممیزهرمنهودايممیزرمعیا(ب
طرفیبیوعینیتتضمینجهتراهايممیزوبنتخااراممیزین(ج
؛نمایدادارهيممیزیندافر
ئهارامربوطهمدیریتبهيممیزنتایجارشگزنمایدحاصلنطمیناا(د

؛دشومی
؛هددمنجااردموبیتاخیرونبدرازمالصالحیاامقدواتصالحاا(اه
نتایجويممیزبرنامهايجراهداشوانعنوبهرامستندتطالعاا(و

.نمایدحفظيممیز
ISOاردستاندابههنماییراايبر:دآوريیا .نماییدجعهامر19011



مدیریتي نگرزبا(9-3
برنامهصلافودررانمازساکیفیتمدیریتسیستمبایدشدارمدیریت

زباآنبخشیثرواکفایت،تناسباومتدازنطمیناارمنظوبهه،شديیزر
.نمایدينگر

:دشواجروايیزرحطریرزاردموگرفتننظردربابایدمدیریتينگرزبا
؛قبلیمدیریتينگرزباتمااقداضعیتو(لفا

ازکیفیتمدیریتسیستمبامرتبطجیرخاوخلیدامسئلدراتتغییر(ب
آنتژیکاسترايگیرجهتجمله



:ايبرهاشاخصوهاندروجملهاز،کیفیتدعملکرردمودرتطالعاا(ج

؛صالحیاامقدواهاقنطباامعد.1

ي؛گیرازهندواپایشنتایج.2

؛خلیدايهايممیز.3

ي؛مشترضایتر.4

؛مرتبطینفعذيهافطریگرودجیرخانکنندگائهارابهطمربومسائل.5

؛موثرکیفیتمدیریتسیستمیکازارينگهدجهتزنیاردمومنابعکفایت.6

.تخدماوتمحصوالقنطباوایندافردعملکر.7

؛هافرصتوهایسکربامرتبطهشدمنجااتمااقدابخشیثرا(د

.مستمردبهبوجهتجدیدهبالقويهافرصت(اه



تتصمیماشاملبایدمدیریتينگرزبايهاجیوخر(9-3-2
:باشدیرزاردموبامرتبطتمااقدوا

؛مستمردبهبويهافرصت(لفا
بهيهازنیاجملهازکیفیتمدیریتسیستمتغییربهزنیاهرگونه(ب

ينگرزبانتایجهداشوانعنوبهرامستندتطالعاابایدنمازسا.منابع
.نمایدحفظمدیریت



دبهبو(10
تکلیا( 10-1
تمااقداونمایدبنتخاواتعیینرادبهبويهافرصتبایدنمازسا
يمشترضایتریشافزوايمشتريهازنیاآوردنبرجهترازمال
:باشدیرزاردموشاملبایدمراینا،مقتضیرتصودر.هددمنجاا
؛هاقنطباامعدازيجلوگیرجهتیندافردبهبو(لفا

هشدشناختهتماالزاتحققجهتتخدماوتمحصوالدبهبو(ب
؛هشدبینیپیشو

؛کیفیتمدیریتسیستمنتایجدبهبو(ج
امقداانعنوبه)کنشیوارتصوبهنداتومیدبهبو:دآوريیا
مرحلهتغییر،)مستمردبهبولمثاانعنوبه(یجیرتد)،صالحیا

ماندهیزسایاو)آورينومانند(خالقانه)،چشمگیرجهش(اي
.دشومیاجرا(شکلتغییرلمثاانعنوبه(دمجد



صالحیاامقدواقنطباامعد(10-2
:بایدنمازسا،شکایتازناشیاردموجملهازقنطباامعدوزبرمهنگابه

:دبررکارتصوودرهددننشالعملاعکسقنطباامعدبهنسبت(لفا
؛نمایدامقداآنتصحیحولکنترجهت.1
.کندسیدگیرقباعوبه.2

ینکهارمنظوبهراقنطباامعد(علل)علتفحذجهتامقدابهزنیا(ب
یرزاردموطریق،ازنیفتدقتفاایاودنشوارتکریگرديجادرقنطبااآن
:نمایدیابیارز

ق؛نطباامعدينگرزبا.1
؛قنطباامعدالیلدتعیین.2
ستاممکنیاوندداردجوومشابهيهاقنطباامعدیاآینکهاتعیین.3

.بیفتدقتفااهبالقوربطو



؛باشدزنیاکهمیاقداهرمنجاا(ج
؛هشدمنجااصالحیاامقداهربخشیثراينگرزبا(د
بایدصالحیاتمااقدز؛انیارتصودرکیفیتمدیریتسیستمتغییر(اه

.باشندهمدآپیشيهاقنطباامعداتثرابامتناسب
ممکنغیرنداتومیقنطباامعدلیلدفحذاردموبعضیدر:1دآوريیا

.باشد
قابلسطحتارادمجدعقوولحتماانداتومیصالحیاامقدا:2دآوريیا

ايبريهداشوانعنوبهرامستندتطالعاابایدنمازسا.هددکاهشقبولی
:نمایدحفظیرزاردمو

هشدمنجاايبعدتمااقداهاقنطباامعدماهیت(لفا
.صالحیاامقداهرگونهنتایج(ب



مستمر  د بهبو(10-3
ربطوراکیفیتمدیریتسیستمبخشیثراوکفایتتناسببایدنمازسا

.بخشددبهبومستمر
هاییفرصتیاوپاییندعملکرباهاییمینهزینکهاتاییدايبربایدنمازسا
.دشوگرفتهنظردرمستمردبهبوازبخشیانعنوبهکه
دررامدیریتينگرزبايهاجیوخرویابیارزوتحلیلوتجزیهيهاجیوخر
.دگیرنظر
جهترادبررکاقابليهاژيلوومتدوهااربزابایدنمازساد،بررکارتصودر

بنتخاا،مستمردبهبوازپشتیبانییاوپاییندعملکرالیلدردمودرتحقیق
.نمایددهستفاوا



سیستم مدیریت کیفیت ار ستقراحل امر

شدارجلب تعهد مدیریت ( 1

ییاجران کاارتعیین  وژه و ماندهی پرزسا( 2

نکنارکاکت کلیه رجلب مشاو زش موآ(3

نمازساد ضعیت موجوویابی و ارزشناخت (4

سمیریی اجراتهیه یک برنامه ( 5



نمازساکیفی اف هدو اخط مشی تعیین (6

نها  ن آمیات تعامالز و نیارد موي یندهاآشناسایی فر( 7

ريکاي هاوه گرزش موو آتشکیل ( 8

زنیارد موي یندهاآفرو ین سیستم ها وتدو حی اطر(9

مایشی سیستم  اي آزجرا( 10



نهاپیشگیروصالحیاتمااقداوخلیدايهايممیز(11

هینامهاگوورصدوثبتمرجعبنتخاا(12

يممیزپیش(13

جیرخايممیزجهتنهاییيهاگیدماآکسب(14

لساسهايبرهینامهاگویافتدروجیرخايممیز(15



كيفيتسيستم مديريت ار ستقراتوصيه هايي جهت 
.نکنید عجله 

داد توسعه ن مازسادر می آراباید به را سیستم ین ا

1



كنيدجلب را فق همگاني اتو
ست ن اكنارمند حمايت تمامي كازمديريت كيفيت نياسيستم 

2



یابیدن طمینااتعهد مدیریت از 
ست  امند حمایت همه جانبه مدیریت زین سیستم  نیااار ستقرا

3



.نکنید ش موافرزش را موآ
ست  ه اگان آکنارمند کازنیارآ کاسیستم 

4



یداربگذبه نمایش را ها وردستاد
.  ددمی گرن کنارکاو لگرمی مدیریت دباعث ر ین کاا

5



6کت بطلبید ربه مشان را کنارهمه کاو هید دشاعه د را اتحااحیه رو



ارـــــچ
ISO 9000



رانمازسايیندهاآفرومسئولیت،یترمامو،ظایفو
زدسامیفشفا

1



ترسیم یک  ن و مازساه یندرد آمودر به تفکر را مدیریت 
زد می سااي آن وادار مسیر مناسب بر

2



نمغااربهنکنارکاايبررامطلوبیريکامحیطوخاطرمشآرا
آوردمی

3



یشافزاونمازسانیدرومسائلحلوشناساییگیردررامدیریت
.نمایدمیمانیزساونبريهافطرضایترسطح



دد می گرري مختلف کاي جنبه هادر مستمر د منجر به بهبو



وضعفطنقاشناسایی
بهطمربويهادکمبو

یطاشروتمکاناا،اتتجهیز
میتسهیلرارکامحیط
وريضررانهاآتامینونماید

نددامی



و تجزیه ت و طالعاامبتنی بر و یانه اقع گري واهاي گیرتصمیم 
تشویق می کند را ها ري داده ماآتحلیل 



درجوییصرفهباعثوهددمیکاهشديیازحدتاراتشتباهاا
ددگرمینمازساسرمایهوقتو



از نی وبیراد فراسایر ن و ضایت مشتریاد ربهبون و مازسار عتباایش افزاباعث 
ددمی گرن مازساد عملکر



با آرزوی موفقیت
HermesLearning.ir: آدرس وب سايت 
t.me/hermeslearning: آدرس تلگرام ما 


