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و   قانونی  الزامات  و  مشتری  الزامات  که  خدماتی  و 
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 ، کاربرد داشته باشند . 
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 گفتار پیش

ISO   ساازمان بین المللی اساتاندارد ساازیک یک فدراسایون جهانی از نهاد های اساتاندارد ملی )نهاد های عضاو(ISO  ک

شاود. هر عضاوحق دارد در انجام می ISOاسات. کار تهیه اساتاندارد های بین المللی، معموال توساط کمیته های فنی 

موضاوعی که به آن عالقه دارد و برای آن کمیته فنی تشاکیل شاده اسات، نمایندگی داشاته باشاد. ساازمان های بین  

  انطباق، سازمان جهانی استانداردسازی   ارزیابی  زمینه  در  المللی، دولتی و غیر دولتی هم در این کار شرکت می نمایند.

(ISOالکتروتکنیک  المللی بین  کمیسایون  و  ک  (IEC  مشاترک اسانادک ISO / IEC  کمیته مدیریت  تحت  را  ISO 

   .کنند می  تهیهک  ISO / CASCO) انطباق در ارزیابی

 های  بخشانامه در ،  اسات تعیین شاده  آن بیشاتر نگهداری برای که آن هایی  و ساند این  تهیه برای اساتفاده شاده رویه های

ISO / IEC ، اساات )  شااده داده شاار  1 بخشISO/IEC Directives, Part 1به خصااوب به معیار های   .ک

 قوانین با مطابق   سااند این  مورد نیاز اساات، باید توجه داشاات. ISOمختلف تصااویک که برای انواع مختلفی از اسااناد  

ک ISO/IEC Directives, Part 2اسااات. ) شاااده  تهیاه 2 قسااامات ، ISO / IEC های  بخشاااناامه ویرایشااای

(www.iso.org/directives    را ببینیدک 

می باشااد.    اختراع ثبت حقوق موضااوع سااند، در رابطه با این عناصاار از برخی که  شااود می جلک امکان این به توجه

ISO هرگونه  جزئیات .داشااات  نخواهد  اختراع ثبت حقوق  کلیه یا یک هر  شاااناساااایی  قبال  در  مسااائولیتی هیچگونه 

  اختراع   ثبت های  اعالمیه ISO  فهرساات در یا/    و معرفی در سااند  تهیه  هنگام  شااناسااایی شااده در  اختراع ثبت حقوق

 را ببینید ک   www.iso.org/patentsداشت. )  خواهد  وجود شده دریافت

 .نیست ای تأییدیه و شود می ارائه کاربران سهولت برای که است  اطالعاتی ، سند این در  استفاده مورد تجاری نام هر

 ارزیابی به مربوط  ISOمفهوم عبارات و اصااطالحات خاب  ،  اسااتانداردها  داوطلبانه ماهیت مورد  در  توضاای   برای

  تجارت  فنی  موانع در  کWTO)  جهانی  تجارت ساازمان  اصاول به  ISO  پایبندی مورد  در  اطالعاتی  همچنین و انطباق

(TBT  به اینک URL  کنید :  مراجعهwww.iso.org/iso/foreword.html  

 IEC و  ISO ملی  ارگانهای به  دادن رأی  برای  و شده تهیه  ISO  (CASCO) انطباق ارزیابی  کمیته  توسط  سند  این

 .است شده تأیید سازمان دو هر توسط و به گردش درآمده
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 معرفی 

 : استفاده شده است ذیل  یکالم عباراتسند ، از  نیدر ا

 است. الزام کینشان دهنده  "ک shall) دیبا " -

 دهد. یرا نشان م هی توص کی "ک shouldبایستی ) " -

 نشانگر مجوز است. "ک may) ممکن است " -

 است. ییتوانا کی ایاحتمال   کینشان دهنده  "ک  can) تواند یم " -

 ک.ISO/IEC Directives, Part 2) افتی 2، بخش  ISO / IEC یتوان در بخشنامه ها یرا م  شتری ب  اتی جزئ

 

 ونیبراسیو کال آزمون یها  شگاهیآزما تیصالح یبرا  یالزامات عموم

  دامنه کاربرد -1

 یریت کیفیت را تعیین می نماید وقتی سازمان :این استاندارد بین المللی الزامات یک سیستم مد

مساتمر محصاوالت و خدماتی که الزامات مشاتری و الزامات قانونی و مقرراتی  : نیاز دارد توانایی اش را در ارائه  الف

 قابل کاربرد را براورده می نماید نشان می دهد و

که رضایت مشتری را از طریق بکارگیری اثر بخش سیستم شامل فرایند هایی برای بهبود مستمر : به دنبال ان است    ب

 ابل کاربرد ، افزایش دهد . سیستم و تضمین انطباق با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی ق

تمام الزامات این اسااتاندارد بین المللی عمومی هسااتند و به نحوی در نظر گرفته شااده اند که برای تمام سااازمان ها 

 داشته باشند .  اندازه و محصولی که ارائه می دهند ، کاربردصرف نظر از نوع ، 

المللی اصاطالحات   محصاول ی یا   خدمت ی تنها برای محصاوالت یا خدماتی که  : در این اساتاندارد بین  1یاد آوری  

 برای مشتری در نظر گرفته شده یا خواسته مشتری است ، اطالق می شود . 
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 : الزامات قانونی و مقرراتی میتواند به صورت الزامات حقوقی بیان شود.2یادآوری 

 

    مراجع الزامی  -2

مساااتنادات زیر باه صاااورت جئی یاا کلی ، باه عنوان مرجع الزامی این اساااتاانادارد بوده و باه کاارگیری آن هاا نیاازمناد 

 د مراجع دارای تاریخ تنها ویرایش ذکر شده ی آن کاربرد دارد.اجراست.در کور

 در مورد مدارک بدون تاریخ ، آخرین ویرایش مستندات ارجاع شده مانند هر گونه اصالحیه ای معتبر می باشد.

 

 ف یاصطالحات و تعار -3

 برای اهداف این سند ، اصطالحات و تعاریف زیر کاربرد دارد 

 . سازمان01.۳

اختیارات و روابط خود را برای رساایدن به اهدافشااان دارا می مساائولیت ، ک3.25راد که وظایف )فرد یا گروهی از اف

 باشد .

: مفهوم سازمان شامل یک تاجر مستقل ، شرکت ، موسسه بنگاه اقتصادی ، مقام مسئول ، شرکت تضامنی    1یادآوری  

اما به انها   ، انجمن ، موساساه خیریه یا نهاد یا بخشای یا ترکیبی از انها ثه ثبت شاده باشاد ثه عمومی ثه خصاوصای ،

 محدود نمی شود .

 [   ISO DIS 9000:2014 . 3.2.1] منبع : 

 ذینفع . طرف  02.۳

 ان تاثیر بپذیرد یا خود را متاثر بپندارد . شخص یا سازمانی که می تواند بر یک تصمیم یا فعالیت اثر بگذارد یا از
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ک ، بانکداران ، اتحادیه ها ، شرکا یا 3.27ک ، تامین کنندگان )3.01کارکنان سازمان )ک ، مالکین ،3.26مثال : مشتریان )

 گروه های مخالف باشند .جامعه که می تواند شامل رقبا یا 

   [  ISO DIS 9000:2014 . 3.2.4] منبع : 

 الزام   ۳.0۳

 نیاز یا انتظاری که بیان می شود ، عموما یا متداول یا الزامی است .  

ک و طرفهای ذینفع  3.01به معنی آن است که تجربه متداول یا معمول برای سازمان )  "عموما متداول ": 1یادآوری 

 ک است که نیاز یا انتظار مورد بحث ، متداول شده است.  3.02)

 ک 3.11: یک الزام مشخص شده الزامی است که بیان شده است مثال در قالک اطالعات مستند ) 2وری یادآ

: می توان یک توصیف کننده برای مشخص نمودن یک نوع خاب از الزام استفاده نمود مثل الزام  3یاداوری 

 ک ، الزام کیفی 3.26الزام مشتری ) ک ،3.30ک ، الزام مدیریت کیفیت )3.47)محصولی 

 : الزام ممکن است توسط طرفهای ذینفع مختلف ایجاد شود. 4یادآوری 

ک  3.26ک ممکن است برآوردن یکی از انتظارات مشتری )3.57: برای رسیدن به رضایت باالی مشتری )  5یادآوری 

 الزم باشد ولو انکه نه تلویحا مطر  شده و نه الزام آور باشد .

 [  ISO DIS 9000:2014,3.5.4] منبع :

 . سیستم مدیریت ۳.04

ک و 3.08ک ، اهداف ) 3.07ک برای ایجاد خط مشی ها )3.01مجموعه ای از عناصر مرتبط و متعامل یک سازمان )

 ک در دستیابی به آن اهداف.3.12فرآیند ها )

ک، 3.30: یک سیستم مدیریت می تواند به یک موضوع یا ثند موضوع بپردازد مانند مدیریت کیفیت )1یادآوری 

 ک مالی یا مدیریت محیط زیست.3.29مدیریت )
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ک،  3.07ساختار، وظایف و مسئولیت ها، برنامه ریزی ، عملیات، خط مشی ها ) : عناصر سیستم مدیریت،2یادآوری 

ک را برای رسیدن به آن اهداف پایه 3.01ک سازمان )3.12ک و فرآیندهای )3.08تجارب، قوانین ، عقاید، اهداف )

 گذاری می نماید.

ک مشخص و تعیین 3.25ک، وظایف )3.01: دامنه کاربرد یک سیستم مدیریت می تواند شامل کل سازمان )3دآوری یا

 شده سازمان ، بخش های مشخص و تعیین شده سازمان ، یا یک ثند وظیفه از میان گروهی از سازمانها باشد. 

 مدیریت ارشد  ۳.05

 ک را در باالترین سط  هدایت و کنترل می نمایند.3.01فرد یا گروهی از افراد که یک سازمان )

 ک را دارد.3.01: مدیریت ارشد قدرت تعویض اختیار و ارائه دادن منابع در سازمان )1یادآوری 

ک را پوشش دهد، مدیریت ارشد به 3.01ک تنها بخشی از سازمان )3.04ریت ): اگر دامنه کاربرد سیستم مدی2یادآوری 

 آنهایی اطالق می شود که آن بخش از سازمان را هدایت و کنترل می نماید. 

 [ ISO DIS 9000:2014.3.1.1:  منبع]

 اثر بخشی  ۳.06

 ابی به نتایج طر  ریزی شده میزان تحقق فعالیت های طر  ریزی شده و دستی 

 [  ISO DIS 9000:2014,3.7.7: منبع] 

 خط مشی ۳.07

 ک بیان می شود .  3.05ک که به شکل رسمی توسط مدیریت ارشد )3.01مقاصد و جهت گیری سازمان )

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.4.5:  منبع] 

 هدف   ۳.08

 نتیجه ای که باید به آن دست یافت

 هدف می تواند استراتژیک ، تاکتیکی یا عملیاتی باشد . :  1یادآوری 

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/


 

WWW.NOORGROUP.CO                  WWW.MODIRFA.COM                  WWW.IEHOUSE.ORG 

021-88761795                                         021-77930125                                     021-88764867 

 

 ISO9001:2015 نورگروه مهندسین مشاور

Page | 10 

اهداف ممکن است به موضوعات مختلف مربوط شوند )مانند اهداف مالی ، بهداشتی و ایمنی و زیست :  2یادآوری 

ک، 3.47لی ) محیطیک و می تواند برای سطو  مختلف اعمال شود ) مانند استراتژیک ، سازمانی ، پروژه ای ، محصو 

 کک 3.12ک و فرآیندی )3.48خدماتی )

نظر، یک مقصود، یک هدف را می توان به طرق دیگر بیان نمود مثال به صورت یک حاصل مورد : 3یادآوری 

 ک یا با دیگر کلماتی با معنی مشابه ) مانند مقصود، هدف ک  3.37معیار عملیاتی ، یک هدف کیفی )

ک، سازگار با خط مشی  3.01ک اهداف کیفی توسط سازمان )3.33در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت ):  4یادآوری 

 ک برای دستیابی به نتایج مشخص تدوین می شوند.3.34کیفیت )

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.7.1:  منبع] 

 ریسک   ۳.9

 اثر عدم قطعیت بر روی یک نتیجه مورد انتظار 

 : تاثیر، یک انحراف از آنچه مورد انتظار است می باشد ) مثبت یا منفیک 1یادآوری 

ک از یک 3.53رک یا دانش )ک مرتبط با د3.50: عدم قطعیت حالتی است حتی ناقص از کمبود اطالعات )2یادآوری 

 واقعه ، عواقک یا احتمال آن .  

 ISO GUIDE 73:2009 بالقوه )به طوری که در  "وقایع": ریسک اغلک با اشاره به 3یادآوری 

تعریف شده است ISO GUIDE 73:2009 3.6.1.3 تعریف شده استک و عواقک )به طوری که در 3.5.1.3

 ک عنوان می شود. یا ترکیبی از این دو مشخص می شود.  

 گاهی اوقات وقتی تنها احتمال عواقک منفی وجود دارد به کار می رود. "ریسک": اصطال   4یادآوری 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.7.4:  منبع] 

 صالحیت  ۳.10

 رای رسیدن به نتایج مورد نظرک و مهارت ها ب3.53توانایی به کار بردن دانش )
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 : صالحیت نشان داده شده را گاهی واجد شرایط بودن می نامند . 1یاداوری 

 [  ISO DIS 9000:2011 , 3.6.6:  منبع] 

 اطالعات مستند   ۳.11

 شود .  شامل می ک الزام می باشد و رسانه ای که ان را3.01ککه کنترل و حفظ آن توسط سازمان )3.50اطالعاتی )

 : اطالعات مستند می تواند در هر قالک و رسانه ای و از هر منبعی باشد . 1یاداوری 

 د می تواند به موارد زیر داللت کند : : اطالعات مستن  2یاداوری 

 ک مرتبط 3.12شامل فرایند های ) ک3.33سیستم مدیریت کیفیت ) ▪

 مستند سازیکک برای عملیات )3.01برای سازمان )ک ایجاد شده 3.5اطالعات ) ▪

 شواهد نتایج به دست امده ) سوابق ک  ▪

 [  ISO DIS 9000:2011 , 3.6.6:  منبع] 

 فرآیند  ۳.12

 ک تبدیل می نماید .  3.46ای از فعالیت های به هم مرتبط و متعادل که ورودی ها را به خروجی ها )مجموعه 

 ک فرایند های دیگر هستند.3.46: ورودی های یک فرایند عموما خروجی های )  1یاداوری 

ک می شوند مانند طر   3.46: در برخی فرایند ها ، برخی ورودی ها بدون تغییر شکل تبدیل به خروجی )  2یاداوری 

 مورد استفاده در فرایند تولید یا کاتالیزور در فرایند شیمیایی 

ک عموما تحت شرایط کنترل شده ای طرحریزی شده و اجرا می شوند تا 3.01: فرایند ها در سازمان ) 3یاداوری 

 ارزش افزوده ایجاد نمایند . 

ک حاصله از یک فرایند را نمی توان فورا یا به طور اقتصادی صحه 3.46ک خروجی )3.18: وقتی انطباق ) 4یاداوری 

 گفته می شود . ”فرایند ویژه “گذاری نمود ، به ان فرایند 
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 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.6.1:  منبع] 

 عملکرد ۳.1۳

 نتایج قابل اندازه گیری

 : عملکرد می تواند به یافته های کمی یا کیفی مرتبط شود . 1یاداوری 

ک ،  3.48ک ، خدمات)3.47ک، محصوالت )3.12فرایند ها)ا ،ک فعالیت ه3.29: عملکرد می تواند به مدیریت ) 2یاداوری 

 ک ارتباط داشته باشد . 3.01ک یا سازمان )3.31سیستم ها ) 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.7.5:  منبع] 

 برون سپاری  ۳.14

ک یک سازمان  3.12ک یا فرایند های )3.25ک بیرونی ، بخش از وظایف )3.01ایجاد ترتیباتی به نحوی که یک سازمان )

 را انجام می دهد .  

ک می باشد اگر ثه وظیفه برون 3.04ک بیرونی ، بیرون از دامنه کاربرد سیستم مدیریت )3.01یک سازمان ) :  1یاداوری 

 ک در دامنه کاربرد باشد .  3.12ک، یا فرایند )3.25سپاری شده )

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.6.3:  منبع] 

 برون سپاری  ۳.14

 ک یا یک فعالیت 3.12ک یک فرایند )3.31ک وضعیت یک سیستم )3.67تعیین )

 : برای تعیین وضعیت ممکن است نیاز به بررسی ، سرپرستی یا مشاهده کامال دقیق نیاز باشد .  1یاداوری 

ک است که پایش میشود و در مراحل و زمان های مختلف  3.67ک موضوعی )3.67: پایش اغلک تعیین ) 2یاداوری 

 انجام می شود .

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.13.1.2:  منبع] 

 اندازه گیری  ۳.16
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 ک یک مقدار3.67ک  برای تعیین )3.12فرایندی )

 .  ارزش تعیین شده به صورت عمومی ارزش یک مقدار است   ISO3534-2:2006بر طبق  :  1یاداوری 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.13.1.2:  منبع] 

 ممیزی  ۳.17

ک عینی و ارزیابی ان بر مبنای واقعیت برای تعیین میزان 3.61ک سیستماتیک و مستقل برای کسک شواهد )3.12فرایند ) 

 ک 3.60براورده شدن معیار های ممیزی )

ند ممیزی داخلی ) شخص اول ک یا ممیزی خارجی ) شخص دوم یا شخص ثالث ک باشد و : ممیزی می توا 1یاداوری 

 می تواند به صورت ممیزی ترکیبی یا مشترک باشد .

 

 

 ممیزی  ۳.17

ک و از طرف ان برای بازنگری  3.01: ممیزی داخلی که گاهی شخص اول نامیده می شود توسط سازمان ) 2یاداوری 

ک ایجاد  3.18مقاصد داخلی انجام می شود و ممکن است مبنایی برای اظهار انطباق )  ک و دیگر3.29ک مدیریت )3.68)

نماید . در بسیاری از موارد ، به خصوب در سازمان های کوثکتر ، مستقل بودن را می توان با جدا بودن از فعالیتی 

 که ممیزی می شود ، نشان داد . 

ای شخص دوم یا ثالث می باشند . ممیزی های شخص دوم : ممیزی های خارجی معموال شامل ممیزی ه 3یاداوری 

ک یا دیگر افراد از طرف انها انجام می شود . 3.26ک دارند مانند مشتریان )3.01توسط طرف هایی که نفعی در سازمان )

ممیزی های شخص ثالث توسط سازمان های ممیزی خارجی و مستقل مانند سازمان هایی که خدمات صدور 

 صورت می گیرد . را انجام می دهند ،  ISO14001یا  ISO9001ک 3.18ت انطباق )گواهینامه / ثب 

اولیه حذف   1اصال  شده ، تعریف اصال  شده است و یاداوری   ISO DIS 9000:2014 , 3.10.1:  منبع] 

 [شده است 
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 انطباق ۳.18

 ک 3.03براورده شدن یک الزام) 

هم معنی است اما منسوخ شده است . در فرانسه با لغت   Conformance: در زبان انگلیسی با لغت  1یاداوری 

Compliance   . هم معنی است اما منسوخ شده است 

 عدم انطباق  ۳.19

 ک 3.03) براورده نشدن یک الزام

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.5.5:  منبع] 

 اقدام اصالحی   ۳.20

 ک و جلوگیری از وقوع مجدد آن . 3.19ت یک عدم انطباق )اقدامی برای حذف عل

 ک بیش از یک علت وجود داشته باشد 3.19: ممکن است برای یک عدم انطباق ) 1یاداوری 

: اقدام اصالحی برای جلوگیری از وقوع مجدد انجام می شود در حالی که اقدام پیش گیرانه از وقوع ان   2یاداوری 

 جلوگیری می نماید . 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.11.2:  منبع] 

 ممیزی  ۳.21

 ک 3.31فعالیت تکرار پذیر برای بهبود عملکرد )

ک یک فرایند مستمر است 3.28یافتن فرصت هایی برای بهبود )ک و 3.08ک تدوین اهداف ) 3.12: فرایند )  1یاداوری 

ک مدیریت 3.68ک، بازنگری های )3.49تجزیه و تحلیل داده )ک و نتایج ممیزی ،3.62که از طریق یافته های ممیزی )

   ک یا اقدام پیشگیرانه می شود .3.21ک یا دیگر روش ها صورت می گیرد و معموال منجر به اقدام اصالحی )3.29)

 اصالح ۳.22

 ک 3.19اقدام برای حذف عدم انطباق مشاهده شده ) 
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 ک ترکیک شود . 3.21: اصال  می تواند با اقدام اصالحی ) 1یاداوری 

 : اصال  می تواند برای مثال باز کاری یا درجه بندی مجدد باشد . 2یاداوری 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.11.3:  منبع] 

 مشارکت  ۳.2۳

 ( مشترک و یا سهم داشتن در انها ۳.08) مشارکت در اهداف

 [ ISO DIS 9000:2014 , 3.5:  منبع] 

 محیط سازمان   ۳.24

 محیط کسک و کار

ک 3.48ک ، خدمات ) 3.47ک محصوالت )3.01از عوامل داخلی و خارجی و شرایطی که بر روی کرد سازمان )ترکیبی 

 ک تاثیر گذار می باشد .3.02نفعان )، سرمایه گذاری ها و ذی 

ک عمومی و  3.48ک غیر انتفاعی یا خدمات )3.47: مفهوم محیط سازمان به طور یکسان برای سازمان های ) 1یاداوری 

 که به دنبال سود هستند انهایی 

: در زبان انگلیسی این مفهوم اغلک توسط عبارت دیگری مانند محیط کسک و کار ، محیط سازمانی با   2یادآوری 

 ک اطالق می شود .  3.01اکوسیستم سازمان )

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.2.5:  منبع] 

 وظیفه  ۳.25

 می شود   ک ایفا 3.01نقشی که توسط یک واحد اختصاصی سازمان )

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.2.5:  منبع] 

 مشتری  ۳.26
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را دارد دریافت ک که تمایل به داشتن ان 3.48ک یا خدمتی )3.47ک که می تواند محصول )3.01شخص یا سازمانی )

 نماید ؛ یا شخص یا سازمانی که محصول و خدمتی دریافت نمی کند . 

ک داخلی ، منتفع یا  3.12مثال مصرف کننده ، ارباب و رجوع ، کاربر نهایی ، خرده فروش ، ورودی به فرایند های)

 خریدار 

مشتری های خارج از سازمان   ک داخلی یا خارجی باشد .3.01یاداوری : یک مشتری می تواند نسبت به سازمان )

ک داخلی ورودی فرایند بعدی است . فرایند بعدی ، مشتری  3.12ک هر فرایند)3.46مشتریان خارجی هستند .خروجی) 

 داخلی فرایند قبلی است . 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.2.6:  منبع] 

 کننده  ارائه –تامین کننده  ۳.27

 ک را ارائه می نماید . 3.48یا خدماتی ) ک3.47ک که محصول )3.01فرد یا سازمانی )

 ک 3.50ک یا اطالعات )3.48ک یا خدمات )3.47مثال تولید کننده ، خرده فروش یا فروشنده محصول )

 ک داخلی یا خارجی باشد .  3.01: یک ارائه کننده می تواند نسبت به سازمان ) 1یاداوری 

 می گویند .   ”پیمانکار“ : گاهی در شرایط قراردادی به تامین کننده 2یاداوری 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.11.3:  منبع] 

 بهبود ۳.28

 ک 3.13فعالیتی برای بهبود عملکرد ) 

 یاداوری : بهبود می تواند توسط یک فعالیت تکرار پذیر یا منفرد به دست آید .

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.3.1:  منبع] 

 مدیریت  ۳.29

 ک  3.01های هماهنگی برای هدایت و کنترل یک سازمان )فعالیت 
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ک را برای رسیدن به این 3.12ک و فرایند هایی )3.08ک و اهداف )3.07: مدیریت می تواند خط مشی ها ) 1یاداوری 

 اهداف تدوین نماید . 

گاهی اوقات به افراد اطالق می شود . یعنی فرد یا گروهی از افراد با اختیارات و  ”مدیریت“: اصطال   2یاداوری 

باید همیشه ان را با  ک .وقتی مدیریت در این معنی به کار می رود ،3.01مسئولیت های هدایت و کنترل یک سازمان )

ه ای از فعالیت ها به  به معنای مجموع ”مدیریت“یک نوع توصیف کننده به کار برد تا از سردرگمی با مفهوم 

مدیریت   “منسوخ است . در حالی که   “مدیریت باید ...  “صورتی که در باال تعریف شد جلوگیری کرد . مثال 

قابل قبول است . در غیر این صورت وقتی مفهوم مرتبط با افراد است . باید لغات دیگری به  “باید ...  ک3.05ارشد )

 نماید مانند مدیریتی یا مدیران .   کار گرفته شود تا مفهوم را منتقل 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.3.2:  منبع] 

 مدیریت کیفیت  ۳.۳0

 ک 3.37ک در زمینه کیفیت )3.29مدیریت) 

طر  ریزی کیفیت   ک،3.45ک و اهداف کیفی )3.34یاداوری : مدیریت کیفیت عموما شامل تدوین خط مشی کیفیت )

 کیفیت است .  ، کنترل کیفیت ، تضمین کیفیت و بهبود

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.3.1:  منبع] 

 سیستم  ۳.۳1

 مجموعه ای از عناصر به هم مرتبط و متعادل 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.4.1:  منبع] 

 زیر ساخت  ۳.۳2

 ک 3.01ک مورد نیاز برای عملیات سازمان )3.48ک امکانات ، تجهیزات و خدمات )3.31) سیستم 

 سیستم مدیریت کیفیت  ۳.۳۳
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 ک 3.5.2ک در رابطه با کیفیت)3.04سیستم مدیریت ) 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.4.1.2.1:  منبع] 

 خط مشی کیفیت  ۳.۳4

 ک  3.37ک مرتبط با کیفیت )3.07مشی )خط 

می تواند با  ک است ،3.01ک سازمان )3.07: به طور کلی خط مشی کیفیت سازگار با خط مشی عمومی ) 1یاد اوری 

 ک ارائه نماید .  3.45ثشم انداز و ماموریت سازمان همراستا شود و ثهارثوبی را برای تعیین اهداف کیفی ) 

ک ارائه ده در این استاندارد بین المللی می تواند مبنایی برای تدوین 3.30کیفیت )اصول مدیریت  :   2یاداوری 

 ک ایجاد نماید . 3.34خط مشی کیفیت )

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.4.5.1:  منبع] 

 استراتژی  ۳.۳5

 ک  3.08فعالیت های طر  ریزی شده برای رسیدن به یک هدف )  

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.4.8:  منبع] 

 موضوع  ۳.۳6

 موجودیت 

 هر ثیزی که قابل درک یا مشاهده باشد 

 [ISO 1087-1:2000 ] 

 ک ، منبع3.31ک ، سیستم )3.01ک شخص ، سازمان )3.12ک ، فرایند ) 3.48ک ، خدمت )3.47مثال ها محصول )

مادی )  : موضوعات ممکن است مادی باشد ) مثال یک موتور ، یک برگ کاغذ ، یک الماسک ، غیر 1یاداوری 

 نسبت تبدیل ، یک طر  پروژه ک یا تخیلی ) نظیر تک شاخ ک 
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 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.5.1:  منبع] 

 کیفیت  ۳.۳7

 ک را براورده می کند .3.03ک الزامات )3.36ک یک موضوع )3.65که یک سری خصوصیات ذاتی ) میزانی 

 را می توان به همراه صفاتی مانند ضعیف ، خوب یا عالی به کار برد .   “کیفیت  “: اصطال   1یاداوری 

 ک است .  3.36ع )قرار می گیرد که به معنی موجود در موضو “نسبت داده شده  ”در برابر“: ذاتی  2یاداوری 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.5.2:  منبع] 

 الزام قانونی  ۳.۳8

 ک تعیین شده توسط یک ارگان قانون گذار 3.03الزام اجباری ) 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.4.5.4.2:  منبع] 

 الزام مقرراتی ۳.۳8

 ار  ک تعیین شده توسط یک مقام تحت نظر یک ارگان قانون گذ3.03الزام اجباری ) 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.4.5.4.3:  منبع] 

 عیب  ۳.40

 ک مرتبط با کاربرد مورد نظر یا مشخص شده  3.19عدم انطباق )

ک مهم است زیرا پیامد های قانونی دارد ، به خصوب ان هایی 3.19: فرق میان مفهوم عیک و عدم انطباق ) 1اوری یاد 

 ک مرتبط می شوند .  3.48ک و خدمت ) 3.47که به تعهدات مرتبط با محصول )

ک مانند 3.50عات )ک بوده است ، تحت تاثیر ماهیت اطال3.26: کاربرد مورد نظر مانند انچه مد نظر مشتری ) 2یاداوری 

 دستور العمل های عملیات یا تعمیرات و نگه داری ارائه شده از طرف تامین کننده باشد . 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.5.5.1:  منبع] 

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/


 

WWW.NOORGROUP.CO                  WWW.MODIRFA.COM                  WWW.IEHOUSE.ORG 

021-88761795                                         021-77930125                                     021-88764867 

 

 ISO9001:2015 نورگروه مهندسین مشاور

Page | 20 

 ردیابی  ۳.41

 ک 3.36توانایی ردیابی تاریخچه ، کاربرد یا مکان یک موضوع )

 ک ردیابی می تواند موارد زیر را شامل شود : 3.48ک یا یک خدمت )3.47: در مورد یک محصول ) 1یاداوری 

 مبدا موارد و قطعات 

 تاریخچه فرایند 

 ک بعد از تحویل3.48ک یا یک خدمت )3.47توزیع و مکان محصول )

، تعریف مورد قبول   ISO/IEC GUIDE 99:2007: در زمینه اندازه گیری ، تعریف موجود در  2یاداوری 

   است .

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.5.8:  منبع] 

 نوآوری  ۳.42

 ک که منجر به یک موضوع جدید یا تا حد زیادی تغییر یافته شود .3.12فرایند ) 

ک ، یک 3.12ک یک فرایند )3.04ک در مورد نو اوری می تواند مانند سیستم مدیریت )03.36: موضوع یاداوری 

 ک یا فناوری باشد . 3.48ک یک خدمت )3.47محصول )

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.6.1.2:  منبع] 

 قرارداد ۳.4۳

 توافق نامه تعهد اور 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.6.4:  منبع] 

 طراحی و توسعه   ۳.44
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ک را به الزامات دقیق تری تبدیل می کند  3.36ک برای یک موضوع )3.03ک که الزامات )3.12مجموعه ای از فرایند ها ) 

  . 

  ک تشکیل دهنده ورودی طراحی و توسعه را می توان به صورت کلی تر و عمومی تر از3.03: الزامات ) 1یاد اوری 

ک را تشکیل می دهند بیان نمود . در یک پروژه ممکن است مراحل 3.46الزاماتی که خروجی طراحی و توسعه )

 متعدد طراحی و توسعه وجود داشته باشد . 

برخی اوقات هم معنی هستند و  ”طراحی و توسعه“اصطال   ”توسعه“و  ”طراحی “: در انگلیسی کلمات  2یاداوری 

و  ”مفهوم “ک طراحی و توسعه کلی را تعریف می کنند . در زبان فرانسه کلمات برخی اوقات مراحل مختلف ی

 و اصطال  ”توسعه“

 “Conception et development”  اوقات مراحل مختلف یک طراحی برخی اوقات هم معنی هستند و برخی

 و توسعه کلی را تعریف می کنند . 

: می توان از یک توصیف کننده استفاده کرد تا بیان گر ماهیت ثیزی که مورد طراحی و توسعه قرار می  3یاد اوری 

 ک 3.12ک یا طراحی و توسعه فرایند )3.47گیرد باشد . مانند طراحی و توسعمحصول )

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.6.5:  منبع] 

 اهداف کیفی  ۳.45

 ک  3.37ک مرتبط با کیفیت )3.08هدف ) 

 ک هستند .  3.01ک سازمان )3.34: اهداف کیفی عموما بر مبنای خط مشی کیفیت ) 1یاداوری 

 ک تعریف می شوند .  3.01ک مرتبط و سطو  مختلف سازمان )3.25: اهداف کیفی عموما برای وظایف ) 2یاداوری 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.7.1.1:  منبع] 

 خروجی ۳.46

 ک  3.12نتیجه یک فرایند)

 : ثهار گروه عمومی خروجی به شر  زیر وجود دارد :   ”خروجی“در مورد  1یاداوری 
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 خدمات )مانند حمل و نقل ک -

 نرم افزار ) مانند برنامه کامپیوتری ، لغتنامه ک   -

 سخت افزار ) مانند قطعه مکانیکی موتور ک   -

 مواد فرایندی ) مانند روانکار ک  -

بسیاری خروجی ها شامل عناصری هستتند که به گروه های مختلف عمومی تعلق دارند . این که خروجی ، خدمت  

. مثال یک محصول ، نرم افزار ، سخت افزار یا موارد فرایندی نامگذاری شود ، به بخش اصلی ان بستگی دارد 

خودرو از سخت افزار ) مانند الستیک ها ، مواد فرایندی ) مانند سوخت ، مایع خنک کننده ک ، نرم افزار )نرم افزار  

 کنترلی موتور ، دفترثه راهنما ک و خدمات ) توضیحات عملیاتی که فروشنده ارائه می نماید ک تشکیل شده است .  

محصول معموال ممکن است منتقل شود ، این مسئله لزوما در مورد   : مالکیت یک ”خروجی“در مورد  2یاداوری 

 خدمت صدق نمی کند .

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.7.3:  منبع] 

 خدمت  ۳.47

ک غیر قابل لمس که نتیجه فعالیت هایی است که هیچ کدام از ان ها در حد فاصل میان ارائه کننده 3.46خروجی )

 گیرد .   ک صورت نمی3.26ک و مشتری )3.27)

در مورد محصول : سخت افزار به طور کلی قابل لمس بوده و مقدار ان یک ویژگی قابل شمارش است .   1یاد اوری 

مواد فرایندی عموما قابل مشاهده هستند و مقدار ان ها یک ویژگی پیوسته است . مواد سخت افزاری و نرم افزاری را  

ت است و عموما غیر قابل لمس است و می تواند در قالک رویکرد ها ،  عموما کاال می نامند . نرم افزار شامل اطالعا 

 ک باشد .3.11تراکنش ها یا اطالعات مستند شده )

 [ است شده اصال  1 یاداوری –اصال  شده   ISO DIS 9000:2014 , 3.8.1:  منبع] 

 خدمت  ۳.48
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ک غیر قابل لمس که نتیجه حداقل یک فعالیت است لزوما در حد فاصل میان ارائه کننده و مشتری  3.46)خروجی  

 انجام می شود .

 : ارائه خدمت می تواند شامل موارد زیر باشد :  ”خدمت“: در مورد  1یاد اوری 

د خودرویی که یک فعالیت انجام شده در مورد محصول قابل مشاهده که به مشتری داده شده است )مانن  -

 تعمیر می شود ک 

فعالیتی که در مورد محصول غیر قابل مشاهده که به مشتری داده شده است ، انجام می شود ) مانند صورت  -

 سود و زیان مورد نیاز برای بازگشت مالیات ک

 ارائه یک محصول غیر قابل مشاهده ) مانند ارائه اطالعات در زمینه تبادل دانش ک  -

 برای مشتری ) مانند هتل ها و رستوران ها ک ؛ معموال خدمت توسط مشتری تجربه می شود .ایجاد محیطی  -

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.7.3.2:  منبع] 

 داده ۳.49

 ک  3.36حقایقی درباره یک موضوع)

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.8.1:  منبع] 

 اطالعات  ۳.50

 ک معنا دار 3.49داده )

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.8.1.1:  منبع] 

 شواهد عینی  ۳.51

 ک پشتیبان وجود یا درستی ثیزی 3.49داده )

 ک ، تست یا دیگر روش ها به دست اید .  3.16، اندازه گیری ): شواهد عینی ممکن است از طریق مشاهده  1یاداوری 
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ک می 3.50انیه ، حقایق یا دیگر اطالعات )ک به طور کلی شامل سوابق ، بی 3.17: شواهد عینی برای ممیزی ) 2یاداوری 

 ک و قابل تصدیق می باشند . 3.60شود که مرتبط با معیار های ممیزی )

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.8.1.2:  منبع] 

 سیستم اطالعات  ۳.52

 ک 3.01کانال های ارتباطی مورد استفاده سازمان) < سیستم مدیریت کیفیت >شبکه 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.8.2:  منبع] 

 دانش  ۳.5۳

ک موجود که عقیده توجیه پذیری می باشد و دارای درجه قطعیت باال در صحی  بودن می 3.50مجموعه اطالعات )

 باشد . 

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.8.3:  منبع] 

 تصدیق ۳.54

 ک مشخصی را براورده شده اند .3.03ک که الزامات )3.51از طریق ارائه شواهد عینی )تایید 

ک 3.67: شواهد عینی مورد نیاز برای یک تصدیق می تواند در نتیجه یک بازرسی یا دیگر اشکال تعیین  ) 1یاداوری 

 ک باشد . 3.67وضعیت مانند انجام محاسبات دیگر یا بازنگری اطالعات مستند شده )

 ک می نامند .3.12: فعالیت های انجام شده برای تصدیق را گاهی اوقات فرایند اثبات شرایط )  2اداوری ی

 : کلمه   تصدیق شده ی گاهی برای تعیین وضعیت متناظر به کار می برند .   3یاداوری 

 [ است شده اصال  1 یاداوری –اصال  شده   ISO DIS 9000:2014 , 3.8.5:  منبع] 

 ذاریصحه گ  ۳.55

 ک برای مصرف یا کاربرد مورد نظر براورده شوند .  3.03تایید از طریق شواهد عینی که الزامات ) 
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ک  3.67ک مورد نیاز برای صحه گذاری نتیجه تست یا دیگر اشکال تعیین وضعیت )3.51: شواهد عینی )  1یاداوری 

 اشد .ک می ب3.11مانند انجام محاسبات دیگر یا بازنگری اطالعات مستند شده )

 : کلمه  صحه گذاری شده ی معموال برای تعیین وضعیت متناظر به کار می رود . 2یاداوری 

 : شرایط مصرف برای صحه گذاری می تواند واقعی یا شبیه سازی شده باشد . 3یاداوری 

 [ است شده اصال  1 یاداوری –شده  اصال   ISO DIS 9000:2014 , 3.8.6:   منبع] 

 بازخور ۳.56

 تفسیر ها و اظهار نظر های مورد عالقه در مورد محصول ، خدمت یا فرایند رسیدگی به شکایتعقاید ،

 [  ISO DIS 9000:2014 , 3.9.2:  منبع] 

 رضایت مشتری  ۳.57

 ک از میزانی که انتظارات مشتری براورده شده اند .3.26برداشت مشتری )

ک 3.47ک یا حتی خود او تا زمانی که محصول )3.01ک برای سازمان )3.26: ممکن است انتظارات مشتری ) 1یاداوری 

کدریافت شود , شناخته نشده باشد . ممکن است برای دستیابی به افزایش رضایت مشتری براوردن  3.48یا خدمت )

 یحا عنوان نشده باشد یا الزامی نباشد .   انتظارات مشتری الزم باشد . حتی اگر بیان نشده باشند یا تلو

ک شاخص متداولی از رضایت پایین می باشند اما نبود انها لزوما نشان دهنده افزایش 3.58: شکایات ) 2یاداوری 

 رضایت نیست .  

یش کبا مشتری توافق می شود و برآورده می شود این امر نیز لزوما افزا3.36: حتی وقتی الزامات مشری ) 3یاداوری 

 رضایت مشتری را تضمین نمی کند . 

 گیری اندازه و پایش راهنمای –مدیریت کیفیت رضایت مشتری  is010004: مراجعه کنید به 4یاداوری 

 [   ISO DIS 9000:2014,3.9.3]منبع : 

  شکایت  ۳.58
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ک یا خود  3.48ک یا خدمت )3.47با محصول )ک در رابطه  3.01ابراز نارضایتی به یک سازمان ) <رضایت مشتری > 

کرسیدگی به شکایت که پاسخ  با راه حلی به طور صراحتا یا تلویحی مورد انتظار است .  3.12فرایند )   

ISO DIS 9000:2014,3.9.3]منبع :     ]  

برنامه ممیزی   ۳.59  

ک طرحریزی شده برای بازه زمانی مشخص و انجام شده برای یک مقصود 3.17مجموعه ای از یک یا ثند ممیزی )

 مشخص 

 [   ISO DIS 9000:2014,3.9.3]منبع : 

معیارهای ممیزی   ۳.60  

کمورد استفاده به عنوان یک مرجع که 3.03کیا الزامات )3.11ک اطالعات مستند) 73.0مجموعه ای از خط مشی ها ) 

ک با آن مقایسه می شود .  3.61شواهد ممیزی)   

 [   اصال  شده ISO DIS 9000:2014,3.9.3]منبع : 

شواهد عینی  3.61  

کمی باشند و قابل تصدیق هستند . 3.60ک که مرتبط با معیار های ممیزی )3.50سوابق , بیانیه حقایق یادگیر اطالعات )  

 [  ISO DIS 9000:2014,3.10.3]منبع :  

یافته های ممیزی  3.62  

ک 3.60ک جمع آوری شده در برابر معیارهای ممیزی )3.61نتایج ارزیابی شواهد ممیزی )  

کهستند .  3.19کبا عدم انطباق )3.18: یافته های ممیزی بیانگرانطباق )1یادآوری   

کیا ثبت تجارب خوب شوند . 3.28سایی فرصتت های بهبود ):یافته های ممیزی می توانند منجر به شنا 2یاداوری   

ک  3.39ک یا الزامات مقرراتی )3.38ک از الزامات قانونی )3.60: در زبان انگلیسی وقتی معیارهای ممیزی ) 3یاداوری 

را می توان تطابق یا عدم تطابق نامید . انتخاب می شوند. یافته های ممیزی   
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 [   ISO DIS 9000:2014,3.10.14]منبع : 

مجوز ارفاقی ۳.6۳  

ک مشخص شده انطباق 3.03ک که با الزامات ) 3.48ک یا خدمت ) 3.47ک یک محصول )3.64مجوز استفاده یا ترخیص )

 ندارد . 

ک نامنطبقی  3.65ک دارای خصوصیات )3.48ک و خدمات )3.47ارفاقی عموما به تحویل محصول )یاداوری : مجوز 

یا خدمات   ک در یک محدوده مشخص می باشند محدود می شود و عموما برای مقدار محدودی از محصوالت3.19)

 برای یک بازه زمانی و برای یک مصرف مشخص شده در نظر گرفته می شود .  

 [  ISO DIS 9000:2014,3.11.5]منبع :  

ترخیص  ۳.64  

ک 3.12ایند ) مجوز رفتن به مرحله بعدی فر  

releaseیاداوری : درزبان انگلیسی درزمینه نرم افزار و اطالعات مستند شده , لغت  اغلک در مورد یک نسخه نرم  

کبرای اشاره به یک نسخه از نرم افزار یا اطالعات مستند شده بکار می رود .  3.11افزار یا اطالعات )  

 [   است شده اصال  یاداوری – اصال  شده ISO DIS 9000:2014,3.11.7]منبع : 

خصوصیت   ۳.65  

 ویژگی متمایز کننده 

: یک خصوصت می تواند ذاتی یا منسک باشد .   1یاداوری   

: یک خصوصیت می تواند کمی یا کیفیت باشد .  2یاداوری   

: دسته بندی های مختلفی از خصوصیات وجود دارند مانند مواد ذیل :   3یاداوری   

 الف : فیزیکی )مثل خصوصیات مکانیکی , برقی , شیمیایی یا بیولوژیکی ک 

 ب : حسی )مثل بویایی , لمسی , ثشایی , بینایی یا شنوایی ک
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 ج : رفتاری )مثل مودبانه , صادقانه , درستکاریک 

 د : وابسته به زمان )وقت شناسی , اعتماد پذیری , در دسترسی ک 

 ه : ارگونومی )مثل خصوصیات فیزیولوژیکی یا مرتبط با ایمنی بدن ک  

 و : کارکردی )مثل حداکثر سرعت هواپیما ک

 [  ISO DIS 9000:2014,3.12.1]منبع :  

شاخص عملکرد   ۳.66  

 معیار عملکرد 

ک دارد. 3.57ک و رضایت مشتری )3.46ک که تاثیر مهمی برروی تحقق خروجی )3.65خصوصیتی )   

ک در هر یک میلیون فرصت , قابلیت در اولین بار , عدم انطباق در هر واحد 3.19مثال ها : عدم انطباق ها )  

ک می تواند کمی یا کیفی باشد .  3.65یاداوری : خصوصیت )  

 [  ISO DIS 9000:2014,3.12.1.2]منبع :  

 

تعیین  ۳.67  

ک و مقادیر ان خصوصیات  3.65ی برای پی بردن به یک یا ثند صوصیت ) فعالیت   

 [  ISO DIS 9000:2014,3.13.1]منبع :  

بازنگری  ۳.68  

کبرای دستیابی به اهداف تعیین شده 3.36ک یک موضوع )3.06ک تناسک کفایت با اثربخشی )3.67تعیین )  

ک بازنگری عدم انطباق 3.26حی و توسعه , بازنگری الزامات مشتری , )ک مدیریت ,بازنگری طرا3.29مثالها : بازنگری)

ک و بازنگری سوابق قبلی .   3.19)  
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ک کارایی نیز باشد . 3.67یاداوری : بازنگری می تواند شامل تعیین )  

 [  ISO DIS 9000:2014,3.13.1.1]منبع :  

تجهیزات اندازه گیری   ۳.69  

ابزار اندازه گیری , نرم افزار , استاندارد اندازه گیری , ماده مرجع یا دیگر تجهیزات کمکی یا ترکیبی از ان ها که  

ک الزم می باشند . 3.19ک اندازه گیری ).123برای تحقق یک فرایند )  

 [  ISO DIS 9000:2014,3.13.5]منبع :  

 

 . محیط سازمان  4

ن محسوب می شوند .  مشتری , تامین کننده , کارمندان , رقبا , پیمانکاران , نهاد های قانون گذار ... محیط سازما  

 به فاصله بین تقاضا و عرضه فرصت گفته می شود که می تواند از جنس تعداد , کیفیتی , جغرافیایی , قیمتی باشد . 

   درک سازمان و محیط آن 4.1

تراتژیک آن هستند و توانایی سازمان باید مسائل درونی و بیرونی سازمان که مرتبط با مقصود و جهتگیری اس

قرار میدهند را تعیین نماید.  سازمان در دستیابی به نتیجه )هایک مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت را تحت تأثیر  

مانی را مورد پایش و بازنگری قرار دهد. سازمان باید اطالعات مربوط به این مسائل درون و برون ساز  

ئل میتوانند شامل عوامل مثبت یا منفی و یا شرایط در نظر گرفته شده باشد. مسا:  1یادآوری   

2یادآوری محیط بیرونی سازمان را میتوان با در نظر گرفتن مسائل برآمده از محیط های قانونی ، فنآوری  درک :  

ی ، منطقهای یا محلی تسهیل نمود، رقابتی ، تجاری ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ، خواه بینالمللی ، مل  

3ورییادآ درک محیط درونی سازمان را میتوان با در نظر گرفتن مسائل مرتبط به ارزشها ، دانش و عملکرد :  

 سازمان تسهیل نمود.
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اسایی می شوند .  ابتدا نقاط قوت , ضعف , فرصت ها و تهدیدات سازمان شن  4.1در بند    

 لیست ذینفعان داخلی و خارجی سازمان تهیه می گردد .   

 درک نیاز ها و انتظارات طرف های ذینفع 4.2

به سبک تاثیر یا تاثیر بالقوه طرف های ذینفع بر توانایی سازمان در ارائه پیوسته محصوالت و خدماتی که نیازهای  

اید :  مشتری و الزامات قانونی ومقررات قابل کاربرد را براورده می کنند سازمان باید موارد زیر را تعیین نم  

 الف ک طرف های ذینفع مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت , 

می باشند . ب ک الزامات مربوط به طرف های ذینفع که مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت   

سازمان باید اطالعات مربوط به این طرف های ذینفع و همچنین الزامات مربوط به آنان را مورد پایش و بازبینی قرار 

 دهد . 

 تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت  4.۳

 سازمان باید مرزها و قابلیت کاربرد سیستم مدیریت کیفیت را برای پیاده سازی دامنه کاربرد خود تعیین نماید . 

:   هنگام تعیین این دامنه کاربرد , سازمان باید موارد زیر ار در نظر بگیرد  

4.1الف ک مسائل داخلی وخارجی اشاره شده در بند   

4.2ب ک الزامات طرف های ذی نفع مربوطه اشاره شده در بند   

 ج ک محصوالت وخدمات سازمان 

اگر الزامات این استاندارد بینالمللی در دامنه کاربرد تعیینشده قابلاجرا باشد ، سازمان باید تمام آنها را به  

 .کارگیرد
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انطباق با این استاندارد بینالمللی تنها در صورتی میتواند مورد ادعا باشد که ، الزاماتی که غیرقابل کاربرد مشخص 

اند ، بر توانایی یا مسئولیت سازمان برای اطمینان از انطباق محصوالت و خدمات و افزایش رضایت مشتری   شده

 تأثیری نداشته باشند.

 دامنه کاربرد باید در دسترس باشد و به عنوان اطالعات مستند شده برای بیان موارد زیر نگهداری شود:  

محصوالت و خدمات تحت پوشش سیستم مدیریت کیفیت ,  -  

دالیل توجیهی برای هر موردی که یکی از الزامات این استاندارد بین المللی را نتوان بکار برد  -  

 

 سیستم مدیریت کیفیت و فرایند های آن    4.4

سازمان باید یک سیستم مدیریت کیفیت شامل فرآیندهای مورد نیاز و تعامالت آنها را مطابق با الزامات این  4.4.1

بخشد.و به طور مداوم بهبود  نماید نگهداریمللی ایجاد ، استقرار و استاندارد بینال    

سازمان باید فرآیندهای موردنیاز برای سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آنها را در سرتاسر سازمان ، تعیین نماید و 

:باید   

ین فرآیندها را تعیین نماید؛  الفک ورودی های الزامی و خروجی های مورد انتظار ا   

ک توالی و تعامل این فرآیندها را تعیین نمایدب   

جک معیارها و روشهای موردنیاز ) ازجمله پایش ، اندازهگیری و شاخص های عملکرد مرتبط ک به منظور حصول  

ل این فرآیندها را تعیین و بکار گیرداطمینان از اجرای اثربخش و کنتر   

  دک منابع مورد نیاز برای این فرآیندها را تعیین کرده و از در دسترس بودن آنها اطمینان حاصل نماید 

 هک مسئولیتها و اختیارات را برای این فرآیندها ، تخصیص دهد؛ 
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ه مطابق با الزامات بند وک ریسکها و فرصتهای اشاره شد 1-6 و طر  ریزی و اجرای اقدامات   نمایدرا تعیین  

؛ مناسک برای پرداختن به آنها را انجام دهد.  

 ها را ارزیابی نماید و جهت دستیابی به نتایج مورد انتظار تغییرات موردنیاز را استقرار نماید؛  زک این فرآیند

ک فرآیند   ها و سیستم مدیریت کیفیت را بهبود دهد  

سازمان باید به میزان الزم: 4.4.2  

د را برای پشتیبانی از اجرای فرآیندها نگهداری نماید؛ الفک اطالعات مستن   

 بک اطالعات مستند را جهت حصول اطمینان از اینکه فرآیندها مطابق طرحریزی در حال اجرا هستند ، حفظ نماید. 

 . رهبری 5

 و تعهدرهبری  5.1  

 کلیات  5.1.1

ان دهد : مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد خود را در رابطه با سیستم مدیریت کیفیت  را با انجام موارد زیرنش  

پذیرش پاسخگویی برای اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت؛ الف ک   

ب ک حصول اطمینان از اینکه خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت برای سیستم مدیریت کیفیت ایجاد شده اند و با 

 جهت گیری استراتژیک و محیط سازمان سازگارند .  

لزامات سیستم مدیریت کیفیت با فرآیندهای کسک و کار سازمان؛جک حصول اطمینان از یکپارثگی ا  

 دک ترویج استفاده از رویکرد فرآیندی و تفکر مبتنی بر ریسک؛

؛هک حصول اطمینان از اینکه منابع مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت در دسترس هستند   

انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت؛ رسانی در خصوب اهمیت مدیریت کیفیت اثربخش و  وک اطالع     
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 زک حصول اطمینان از اینکه سیستم مدیریت کیفیت به نتایج موردنظر دست مییابد؛ 

مشارکت دادن ، هدایت و پشتیبانی از کارکنان ، بهمنظور کمک به اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ؛ ک   

 طک ترویج بهبود ،

نی از سایر نقشهای مدیریتی مرتبط برای نشان دادن رهبری آنها به نحویکه در حوزههای مسئولیت  یک پشتیبا

 آنها کاربرد دارد.

ه معنی آن دسته از فعالیتهایی  در این استاندارد بینالمللی میتواند به تفسیر عام ب "کسکوکار  "یادآوری : اشاره به 

صوصی ، انتفاعی و یا باشد که در هسته مقصود وجودی سازمان هستند ، خواه سازمان عمومی باشد، خواه خ

 غیرانتفاعی 

 مشتری محوری  5.1.2

مدیریت سازمان باید راهبری و تعهد خود را در ارتباط با مشتری محوری بودن سازمان با حصول اطمینان از موارد  

 زیر اثبات نماید:

الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد تعیین و درک شده و به صورت مستمر برآورده می  الفک 

 شوند. 

بگذارند بک ریسک ها و فرصت هایی که میتوانند بر محصوالت و خدمات و توانایی بهبود رضایت مشتری تأثیر 

 مشخص شده و به آنها رسیدگی می شود.

 جک تمرکز بر بهبود رضایت مشتری مستمر می باشد. 

 ایجاد خط مشی کیفیت   5.2

مدیریت ارشد باید یک خط مشی کیفیت را ایجاد , اجرا و نگهداری نماید که :   5.2.1  

متناسک با مقصود و محیط سازمان باشد و از جهتگیری استراتژیک سازمان پشتیبانی نماید؛  الف ک   

 ب ک ثارثوبی را برای تعیین اهداف کیفی فراهم نماید  

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/


 

WWW.NOORGROUP.CO                  WWW.MODIRFA.COM                  WWW.IEHOUSE.ORG 

021-88761795                                         021-77930125                                     021-88764867 

 

 ISO9001:2015 نورگروه مهندسین مشاور

Page | 34 

 ج ک شامل تعهد به  برآوردن الزامات قابل کاربرد باشد  

 د ک شامل تعهد به بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت باشد .  

 

 اطالع رسانی خط مشی کیفیت 5.2.2

 خط مشی کیفیت باید :  

ک در قالک اطالعات مستند شده در دسترس باشد . الف   

 ب ک در درون سازمان اطالع رسانی , درک و بکار گرفته شود .  

به صورت مناسبی در دسترس طرفهای ذینفع مربوطه باشد.  ج ک  

 ها , مسئولیت ها و اختیارات سازمانینقش   5.۳

مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید که مسئولیت ها و اختیارات برای نقش های مربوطه در درون سازمان 

 تخصیص داده شده , به اطالع رسیده و درک  شده اند .

مدیریت ارشد باید برای موارد زیر مسئولیت ها و اختیاراتی تخصیص نماید :     

زامات این استاندارد بین المللی انطباق دارد الف ک حصول اطمینان از اینکه سیستم مدیریت کیفیت با ال  

 ب ک حصول اطمینان از اینکه فرایند ها , خروجی های مورد نظرشان را ارئه می کنند . 

گزارش دهی در مورد عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و فرصتهای بهبود )به بند ک ج  1-10 رجوع کنیدک به ویژه  

 برای مدیریت ارشد؛  

 د ک حصول اطمینان از ترویج تمرکز بر مشتری در تمامی سازمان 

سیستم مدیریت کیفیت هنگامی که تغییراتی در سیستم مدیریت کیفیت ه ک حصول اطمینان از حفظ یکپارثگی 

 برنامه ریزی و اجرا شده است .  
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 .طرحریزی برای سیستم مدیریت کیفیت  6

 اقدامات مرتبط با ریسک ها وفرصت ها   6.1

الزامات اشاره شده   4.1در زمان طرحریزی برای سیستم مدیریت کیفیت , سازمان باید موارد اشاره شده در بند 6.1.1

د , تعیین نماید : ای مرتبط را که برای پرداختن به موارد زیر الزم هستن را در نظر بگیرد و ریسک ه4.2در بند   

 الف ک تضمین آنکه سیستم مدیریت کیفیت می تواند به نتیجه ) نتایج ک مورد نظر خود دست یابد 

 ب ک افزایش اثرات مطلوب 

 ج ک پیشگیری یا کاهش اثرات نامطلوب

و نحوه انجام آن د ک دستیابی به بهبود   

سازمان باید مواد زیر را طر  ریزی نماید :6.1.2  

 الف ک اقداماتی برای پرداختن به ریسک ها و فرصت ها  

 بک ثگونگی انجام  

 رجوع شود ک  4.4یکپارثه سازی و پیاده سازی این اقدامات در فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت ) به بند .1

این اقدامات  .ارزیابی اثربخشی 2  

اقدامات انجام شده مرتبط با ریسک ها و فرصت ها باید متناسک با اثرات بالقوه بر انطباق محصوالت و خدمات باشد 

  . 

: گزینه های پرداختن به ریسک ها و فرصت ها می تواند شامل موارد زیر باشد :  1یادآوری   

اجتناب از ریسک , قبول ریسک به منظور دنبال کردن یک فرصت , حذف منبع ریسک , تغییر احتمال یا عواقک ,  

اشتراک گذاری ریسک و یا حفظ ریسک بوسیله تصمیم گیری اگاهانه به   
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اندازی محصوالت جدید ، گشایش بازارهای جدید ،   های جدید ،راه ها میتواند منجر به شیوه فرصت : 2 یادآوری

ها ، استفاده از فناوری جدید و دیگر امکانات مطلوب و مناسک برای   پرداختن به مشتریان جدید ، ایجاد مشارکت

 پرداختن به نیازهای سازمان یا مشتریان آن شوند.

 کیفیت و طرحریزی جهت دستیابی به آنها اهداف   6.2

سازمان باید اهداف کیفیت را در وظایف , سطو  و فرایندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت ایجاد  6.2.1

 نماید : 

 اهداف کیفیت باید :  

 الف ک با خط مشی کیفیت سازگار باشد

 ب کقابل اندازه گیری باشد 

 ج ک الزامات قابل کاربرد را در نظر گرفته شود 

 د ک مرتبط با انطباق محصوالت و خدمات و افزایش رضایت مشتری باشد 

 ه ک مورد پایش قرار گیرد  

 و ک اطالع رسانی  شود  

روزآوری شوند   ز ک به صورت مناسبی به  

 سازمان باید اطالعات مستند را در خصوب اهداف کیفیت را حفظ نماید . 

در زمان طرحریزی ثگونگی دستیابی به اهدف کیفیت , سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید :  6.2.2  

 الفک ثه ) کارهایی ک انجام خواهد شد؛ 

 بک ثه منابعی مورد نیاز خواهد بود؛

 جک ثه کسانی مسئول خواهند بود؛
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 دک ثه زمانی تکمیل خواهد شد؛ 

 هک ثگونه نتایج ارزیابی خواهند شد. 

طرحریزی تغییرات  6.۳   

هنگامیکه سازمان نیاز به تغییرات در سیستم مدیریت را تعیین مینماید ، تغییرات باید به صورت برنامهریزی شده 

 4-4 )انجام شود ) رجوع کنید بند  

 سازمان باید ) موارد زیر را ک در نظر بگیرد: 

 الفک مقصود از تغییرات و پیامدهای احتمالی آنها؛

 بک یکپارثگی سیستم مدیریت؛ 

 جک در دسترس بودن منابع؛

 دک تخصیص یا تخصیص مجدد مسئولیت ها و اختیارات. 

ئول تشکیل جلسه تغییر , در این بند روش اجرایی مدیریت تغییر تهیه می گردد. این روش اجرایی شامل معرفی مس

   افراد حاضر در جلسه , اهداف تغییر , منابع الزم برای تغییر مسئولیت ها و اختیارات می باشد . 

  .پشتیبانی7

منابع  7.1  

  

کلیات 7.1.1  

اری و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت را تعیین و فراهم سازمان باید منابع الزم را جهت ایجاد ، استقرار ، نگهد

 نماید . سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

ودیتهای منابع داخلی موجود؛قابلیت ها و محدالفک  
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ثه نیازمندیهایی از تأمینکنندگان برون سازمانی تأمین شود،بک   

کارکنان 7.1.2   

بل کاربرد ، سازمان باید به منظور اطمینان از برآورده شدن مستمر الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قا

ی مورد نیاز فراهم نماید.  کارکنان الزم را برای اجرای موثر سیستم مدیریت کیفیت به همراه فرایند ها  

زیرساختها 7.1.۳  

سازمان باید زیرساخت الزم جهت اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصوالت و خدمات خود را تعیین ، فراهم  

 و نگهداری نماید.

 یادآوری : زیرساخت میتواند شامل موارد زیر باشد: 

 الفک ساختمانها و تأسیسات مرتبط؛ 

افزارها؛  افزارها و نرم مله سختبک تجهیزات ازج  

 جک منابع حمل ونقل؛ 

 دک فناوری اطالعات و ارتباطات.

نگهداری و تعمیرات تهیه  مربوط به نگهداری و تعمیرات می باشد در خصوب این بند باید روش اجرایی  7.1.3بند 

 گردد برخی مفاهیم نگهداری تعمیرات به شر  ذیل می باشند :

 EM: تعمیرات اضطراری 

PM : تعمیرات پیشگیرانه شامل سرویس کاری روغن کاری و تعویض قطعه     

CM : پایش شرایط شامل بازدید کاری    

OVER HALL ت اساسی   : تعمیرا   
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ااجرای فرآینده برای محیط7.1.4  

سازمان باید زیرساخت الزم جهت اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصوالت و خدمات خود را تعیین ، فراهم  

د.و نگهداری نمای  

 یادآوری : یک محیط مناسک میتواند ترکیبی از عوامل انسانی و فیزیکی مانند موارد زیر باشد: 

 الفک عوامل اجتماعی ) به عنوان مثال بدون تبعیض ، آرام ، غیرتهاجمیک ؛ 

 بک عوامل روانی ) به عنوان مثال ، استرس کاهنده ، پیشگیری از خستگی و حفاظت کننده ازنظر احساسی ک؛ 

ما ، رطوبت ، نور ، جریان هوا ، بهداشت ، صدا ک؛ جک عوامل فیزیکی ) به عنوان مثال : دما ، گر   

.  این عوامل بسته به محصوالت و خدماتی که ارائه میشوند ، میتوانند متفاوت باشند  

 این بند مربوط به ایمنی پرسنل و ومحیط کار می باشد . 

منابع پایش و اندازهگیری 7.1.5  

کلیات  7.1.5.1  

الزامات مشخص شده استفاده  هنگامی که پایش و اندازهگیری به منظور تصدیق انطباق محصوالت و خدمات با 

اعتماد را تعیین و فراهم نماید. میشود، سازمان باید منابع الزم جهت حصول اطمینان از دستیابی به نتایج معتبر و قابل   

 سازمان باید اطمینان یابد که منابع فراهم شده : 

 الف ک برای آن نوع مشخصی از فعالیتهای پایش و اندازهگیری که در حال انجام است ، مناسک میباشند؛ 

اسک آنها با مقاصدشان ، نگهداری میشوند.بک جهت اطمینان از تداوم تن  

 سازمان باید اطالعات مستند مناسبی را به عنوان شواهدی از تناسک منابع پایش و اندازهگیری ، حفظ نماید.

قابلیت ردیابی اندازه گیری 7.1.5.2  
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هنگامیکه قابلیت ردیابی و اندازه گیری ، یک الزام قانونی یا مقرراتی یا یکی از انتظارات مشتری و یا طرف های 

ط سازمان به عنوان یک بخش اساسی ازکسک اطمینان در صحت نتایج اندازه گیری در  ذینفع مرتبط باشد و یا توس

 نظر گرفته شده باشد ، وسایل اندازه گیری باید:

به استانداردهای ک در فواصل زمانی مشخص یا قبل از استفاده ، با استانداردهای اندازهگیری قابل ردیابی الف

ستانداردهایی وجود نداشته باشند، مبنای اندازهگیری بینالمللی یا ملی ، کالیبره یا تصدیق شوند ، هنگامی که ثنین ا

 استفاده شده جهت کالیبراسیون یا تصدیق ، باید به صورت اطالعات مستند ، حفظ شود. 

 بک جهت تعیین وضعیت آنها شناسایی شوند؛ 

جک در مقابل تنظیمات ، آسیک یا خرابی که وضعیت کالیبراسیون و نتایج اندازهگیریهای پسازآن را نامعتبر میکند  

.، محافظت شوند   

نظر نامناسک است ، سازمان باید اعتبار نتایج  اندازهگیری ، برای کاربرد مورد اتهنگامی که مشخص شود تجهیز

اندازهگیریهای قبلی که به نحو نامطلوبی تحت تأثیر هستند را تعیین نماید و باید در صورت لزوم اقدام مناسک انجام 

 دهد. 

دانش سازمانی  7.1.6  

اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصوالت و خدمات را تعیین نماید. باید دانش الزم جهت سازمان    

 این دانش باید نگهداری شود و به میزان الزم در دسترس قرار گیرد.

هنگام پرداختن به نیازها و روندهای در حال تغییر ، سازمان باید دانش فعلی خود را در نظر بگیرد و ثگونگی به  

 دست آوردن و یا دسترسی به دانش اضافی الزم و به هنگام سازی موردنیاز را تعیین نماید.

:1یادآوری جربه به دست میآید .  از طریق ت "معموالً   که خاب همان سازمان بوده ودانش سازمانی ، دانشی است  

این دانش اطالعاتی است که بمنظور دستیابی به اهداف سازمان مورد استفاده قرار گرفته م به اشتراک گذاشته می 

 شود.

دانش سازمانی میتواند مبتنی بر موارد زیر باشد: :  2 یادآوری  
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الفک منابع درون سازمانی ) به عنوان مثال : سرمایه فکری ، مطالک فراگرفته شده از طریق تجربه ، آموختههای 

حاصل از شکستها و پروژههای موفق ، ثبت و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربههای مستند نشده ، نتایج حاصل از  

دمات ک ؛بهبود در فرآیندها ، محصوالت و خ  

بک منابع برون سازمانی ) به عنوان مثال : استانداردها، دانشگاهها ، اجالسها ، دانش جمعآوریشده از مشتریان یا 

 تأمینکنندگان برونسازمانی ک.

شایستگی  7.2  

 سازمان باید:

الفک شایستگی الزم برای افرادی که تحت کنترل سازمان کار میکنند و بر روی عملکرد و اثربخشی سیستم  

یفیت تأثیرگذار هستند را تعیین نماید؛ مدیریت ک  

 بک اطمینان حاصل نماید که این افراد ازنظر تحصیالت ، آموزش و یا تجربهی مناسک ، باشایستگی هستند؛ 

 جک در صورت کاربرد، جهت به دست آوردن شایستگی الزم و ارزیابی اثربخشی اقدامات انجامشده ، اقدام نماید؛  

 دک اطالعات مستند مناسبی را بهعنوان شواهد شایستگی حفظ نماید.

یادآوری : اقدامات قابل کاربرد میتواند به عنوان مثال شامل این موارد باشد : فراهم آوری آموزش ، مربیگری ، یا  

جدد افراد حاضر ، یا استخدام یا عقد قرارداد با اشخاب با شایستگی.انتصاب م   

این بند بیان می دارد هر فرد جهت استخدام در هر پست سازمانی باید در تجربه , تحصیالت و مهارت صالحیت  

 داشته باشد . 

آگاهی 7.۳   

که تحت کنترل سازمان کار میکنند از موارد زیر آگاه هستند:سازمان باید اطمینان حاصل نماید که افرادی   

 الفک خطمشی کیفیت ؛
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 بک اهداف کیفیت مرتبط ؛ 

 جک سهم آنها در اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ، ازجمله مزایای عملکرد بهبودیافته ؛ 

ت.دک پیامدهای عدم انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفی   

این بند مربوط به برگزاری دوره های آموزشی می باشد و پس از برگزاری دوره ارزشیابی و اثربخشی دوره بررسی  

 گردد .  

ات ارتباط  7.4  

مانی مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت را تعیین نماید ، ازجمله:سازمان باید ارتباطات درون و برون ساز  

 الفک درباره ثه ثیزی ارتباط برقرار نماید ؛

تباط برقرار نماید ؛ بک ثه زمانی ار  

 جک با ثه کسی ارتباط برقرار نماید؛ 

 دک ثگونه ارتباط برقرار نماید ؛

 هک ثه کسی ارتباط برقرار نماید.

اطالعات مستند  7.5  

کلیات 7.5.1  

 سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید شامل موارد زیر باشد:

 الفک اطالعات مستند الزام شده توسط این استاندارد بینالمللی ؛ 

 بک اطالعات مستند تعیین شده توسط سازمان که برای اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ضروری باشد.
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رای یک سیستم مدیریت کیفیت میتواند از سازمانی به سازمان دیگر به دالیل زیر یادآوری : میزان اطالعات مستند ب

 متفاوت باشد: 

ها ، فرآیندها ، محصوالت و خدمات آن؛اندازه سازمان و نوع فعالیتالفک   

پیچیدگی فرآیندها و تعامالت آنها؛ بک   

شایستگی افراد.جک   

ایجاد و بهروزرسانی 7.5.2  

ی اطالعات مستند ، سازمان باید از مناسک بودن موارد زیر اطمینان حاصل نماید:هنگام ایجاد و بهروزرسان  

 الفک شناسایی و توضیحات ) به عنوان مثال : عنوان ،تاریخ ، نویسنده ، یا شماره مرجع ک ؛

عنوان مثال : کاغذی ، الکترونیکک؛  افزار ، تصاویر ک و رسانه )به بک قالک ) به عنوان مثال : زبان ، ویرایش نرم  

 جک بازنگری و تصویک برای تناسک و کفایت

کنترل اطالعات مستند  7.5.۳  

استاندارد بینالمللی باید کنترل شود تا اطالعات مستند الزام شده توسط سیستم مدیریت کیفیت و این 7.5.3.1

 اطمینان حاصل شود که :

 الفک در مکان و زمان مورد نیاز ، در دسترس و برای استفاده مناسک میباشند؛ 

بک به اندازه کافی محافظت شده است ) به عنوان مثال : از دست دادن محرمانگی ، استفاده نادرست ، یا از دست  

 دادن یکپارثگی ک .

در صورت کاربرد ، سازمان باید برای کنترل اطالعات مستند ، فعالیتهای زیر را انجام دهد:  7.5.3.2  

 الفک توزیع ، دسترسی ، بازیابی و استفاده؛ 

 بک ذخیره سازی و محافظت ، ازجمله محافظت از خوانایی؛ 
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 جک کنترل تغییرات ) به عنوان مثال ، کنترل ویرایشک ؛ 

.زینیجایگدک حفظ و   

اطالعات مستند دارای منشاء برونسازمانی ، که توسط سازمان برای طرحریزی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت 

اند ، باید به نحو مناسبی شناسایی و کنترل شوند. الزم تعیینشده   

خواسته محافظت شوند. نا اطالعات مستندی که به عنوان شواهد انطباق حفظ میشوند باید در برابر تغییرات   

ف یک اطالعات مستند یا اعطای اجازه  ی مشاهده صر یادآوری : دسترسی میتواند به معنای تصمیم به دادن اجازه

 و اختیار مشاهده و اعمال تغییر در آن اطالعات مستند باشد.

عملیات.8  

 طرحریزی و کنترل عملیات  8.1

مورد نیاز جهت برآورده سازی الزامات ارائه محصوالت و خدمات و ) 4-4) رجوع کنید بند سازمان باید فرآیندهای 

 را از طریق موارد زیر طرحریزی ، اجرا و کنترل نماید:  6اجرای اقدامات تعیین شده در بند 

 الفک تعیین الزامات محصوالت و خدمات ، 

 بک ایجاد معیارهایی برای : 

 فرآیندها 1)

 پذیرش محصوالت و خدمات ،  2)

 جک تعیین منابع مورد نیاز برای دستیابی به انطباق با الزامات محصول و خدمات؛ 

 دک اجرای کنترل فرآیندها مطابق با معیارها؛ 

 هک تعیین ، نگهداری و حفظ اطالعات مستند به میزان الزم بهمنظور : 

 اند؛ اطمینان حاصل نماید که فرآیندها به صورت طرحریزی شده انجامشده .1
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 نشان دهد که محصوالت و خدمات با الزامات انطباق دارند.  .2

 خروجی این طرحریزی باید برای عملیات سازمان مناسک باشد. 

  

سازمان باید تغییرات طرحریزی شده را کنترل و پیامدهای ناشی از تغییرات ناخواسته را بازنگری نموده و در صورت 

 لزوم برای کاهش هرگونه اثرات ناخواسته اقدام نماید. 

 . ک4-8سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندهای برونسپاری شده کنترل میشوند)رجوع کنید بند 

 ،OPC، FPCدر این بند ابتدا باید روش اجرایی تولید و کنترل تولید تهیه گردد . طر  ریزی تولید بوسیله 

BOM،MPPC ،PL  ریزی بازرگانی و خدمات بوسیله فلو ثارت صورت می ، نمودار مونتاژ انجام می گیرد و طر

 گیرد . 

  الزامات محصوالت و خدمات  8.2

  ا مشتری ارتباط ب  8.2.1

 ارتباط با مشتریان باید شامل موارد زیر باشد:

 الفک ارائه اطالعات مرتبط با محصوالت و خدمات؛ 

 بک رسیدگی به استعالمها ، قراردادها یا سفارشها ، ازجمله تغییرات؛ 

ک گرفتن بازخورد مشتری در خصوب محصوالت و خدمات ، ازجمله شکایات مشتری؛ج  

 دک رسیدگی یا کنترل اموال مشتری؛ 

ات خاب برای اقدامات احتمالی ، هنگامیکه مرتبط باشد.هک ایجاد الزام   

 در این بند باید روش اجرایی جهت اقدامات احتمالی مثل بازیافت , امحا , برگشت محصول تهیه گردد .  

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/


 

WWW.NOORGROUP.CO                  WWW.MODIRFA.COM                  WWW.IEHOUSE.ORG 

021-88761795                                         021-77930125                                     021-88764867 

 

 ISO9001:2015 نورگروه مهندسین مشاور

Page | 46 

 تعیین الزامات محصوالت و خدمات  8.2.2

مشتریان ارائه میشود ، سازمان باید اطمینان حاصل  هنگامیکه الزامات تعیین شده برای محصوالت و خدماتی به

 نماید که :

اند ، ازجمله : الفک الزامات محصوالت و خدمات تعریف شده  

هرگونه الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد؛ک 1  

ضروری در نظر گرفته شدهآنهایی که توسط سازمان ک 2  

برآورده نماید. را  بک سازمان میتواند ادعاهایی که در خصوب محصوالت و خدمات ارائه مینماید  

این بند بیان می دارد ثبت سفارش باید بصورت کتبی باشد  و در قرارداد الزامات مشهود , نامشهود , قانونی , الزامات 

 پروژه های مشابه یا مدیریت دانش ثبت شود .  

بازنگری الزامات محصوالت و خدمات  8.2.۳  

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که توانایی برآوردن الزامات محصوالت و خدماتی که به مشتری ارائه  8.2.3.1

میدهد را دارد . سازمان باید قبل از تعهد به تأمین محصوالت و خدمات به مشتری ، یک بازنگری انجام دهد ، که  

 شامل موارد زیر باشد: 

 الفک الزامات مشخص شده توسط مشتری ، از جمله الزامات مربوط به فعالیتهای تحویل و پس از تحویل؛

اند ولی برای استفاده مشخص شده یا مورد نظر ضروری هستند ،  بک الزاماتی که توسط مشتری بیان نشده

 هنگامیکه شناخته شده باشند؛

 جک الزامات مشخص شده توسط سازمان؛

 دک الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد برای محصوالت و خدمات؛ 

اند، مغایرت دارند. بیان شده "ات قرارداد یا سفارش که با آنچهقبالً هک الزام  

به نحویکه قابل کاربرد باشد ، سازمان باید اطالعات مستند مربوط به موارد زیر را حفظ نماید:  8.2.3.2  
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 الفک نتایج حاصل از بازنگریها؛ 

 بکهرگونه الزامات جدید محصوالت و خدمات. 

تغییرات الزامات محصوالت و خدمات  8.2.4  

هنگامیکه الزامات محصوالت و خدمات تغییر کند ، سازمان باید اطمینان حاصل نماید که اطالعات مستند مربوطه ، 

وطه از الزامات تغییر یافته ، آگاه میشوند.اصال  شده و افراد مرب  

طراحی و توسعه محصوالت و خدمات  8.۳  

 کلیات 8.۳.1

نوز ایجاد و یا توسط مشتری و یا  هرجا که جزییات الزامات و خدمات سازمان جهت ارائه خدمت یا تولیداتی که ه 

ت برای اینکه تولید و یا ارائه خدمات آتی کافی باشد , سازمان باید یک طرف های ذینفع دیگر شناسایی نشده اس

 فرایند طراحی و توسعه ایجاد , اجرا و نگهداری نماید .  

را در توسعه فرایندها جهت تولید و ارائه  8.5: سازمان همچنین می تواند الزامات ارائه شده در بند 1د آورییا

 خدمات به کار گیرد .  

: در مورد خدمات , طرحریزی طراحی و توسعه می تواند کل فرایند تحویل خدمات را شامل شود . در  2یادآوری 

را با هم در نظر بگیرد .   8.5و  8.3نتیجه سازمان می تواند انتخاب کند که الزامات بند   

 طرحریزی طراحی و توسعه 8.۳.2

 سازمان باید در تعیین مراحل و کنترلها برای طراحی و توسعه موارد زیر را در نظر گیرد:

 الفک ماهیت ، مدت زمان و پیچیدگی فعالیتهای طراحی و توسعه؛ 

د؛ بک مراحل مورد نیاز فرآیند ازجمله بازنگریهای طراحی و توسعه قابل کاربر  

 جک فعالیتهای تصدیق و صحهگذاری ضروری در طراحی و توسعه؛ 
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  دک مسئولیتها و اختیارات مورد بحث در فرآیند طراحی و توسعه

 هک منابع مورد نیاز داخلی و بیرونی برای طراحی و توسعه محصوالت و خدمات؛ 

وک نیاز به کنترل ارتباط بین افراد درگیر در فرآیند طراحی و توسعه؛     

 زک نیاز به مشارکت مشتریان و کاربران در فرآیند طراحی و توسعه؛ 

  ک الزامات برای فراهم نمودن محصوالت و خدمات بعدی؛

 طک سطحی از کنترل که مشتریان و سایر طرفهای ذینفع مرتبط ، از فرآیند طراحی و توسعه انتظار دارند؛ 

اند. یک اطالعات مستند مورد نیاز جهت اثبات اینکه الزامات طراحی و توسعه برآورده شده  

 ورودیهای طراحی و توسعه  8.۳.۳

سازمان باید الزامات ضروری برای هریک از انواع محصوالت و خدماتی که باید طراحی و توسعه داده شود را تعیین 

 نماید . سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

الزامات کارکردی و عملکردی؛  الفک  

 بک اطالعات حاصله از فعالیتهای طراحی و توسعه مشابه قبلی؛ 

 جک الزامات قانونی و مقرراتی؛

ه اجرای آنها شده است؛نامهای که سازمان متعهد بیین دک استانداردها یا آ  

هک عواقک بالقوه شکست ناشی از ماهیت محصوالت و خدمات.    

افی ، کامل و بدون ابهام باشند. ورودیها باید برای مقاصد طراحی و توسعه ک  

 تعارض بین ورودیهای طراحی و توسعه باید حلوفصل شود.

 سازمان باید اطالعات مستند ورودیهای طراحی و توسعه را حفظ نماید. 
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 کنترلهای طراحی و توسعه 8.۳.4

 سازمان باید بر فرآیند طراحی و توسعه کنترلهایی اعمال نماید تا اطمینان حاصل نماید که :

 الفک نتایجی که به دست میآید ، تعریف میشود؛ 

زامات انجامشده است؛بک بازنگریها بهمنظور ارزیابی توانایی نتایج طراحی و توسعه برای برآورده نمودن ال  

جک بهمنظور حصول اطمینان از اینکه خروجیهای طراحی و توسعه الزامات ورودی را برآورده مینماید ، 

 فعالیتهای تصدیق انجام میشود؛ 

دک بهمنظور حصول اطمینان از اینکه محصوالت و خدمات نتیجه شده ، الزامات مربوط به کاربرد مشخصشده و 

ده مینمایند ، فعالیتهای صحهگذاری انجام میشود؛ استفاده موردنظر را برآور  

هک اقدامات ضروری بر روی مشکالت شناسایی شده در طی فعالیتهای بازنگری یا تصدیق و صحهگذاری ، انجام  

 میشود؛  

 وک اطالعات مستند این فعالیتها حفظ میشود.

یادآوری : بازنگریها ، تصدیق و صحهگذاری طراحی و توسعه مقاصد متمایزی دارند . بسته به اینکه برای  

محصوالت و خدمات سازمان به ثه صورت مناسک باشد ، این فعالیتها میتوانند به صورت جداگانه و یا ترکیبی  

 انجام شود.

 خروجیهای طراحی و توسعه  8.۳.5

 سازمان باید اطمینان حاصل نماید که خروجیهای طراحی و توسعه: 

 الفک الزامات ورودی را برآورده میکند؛ 

 بک برای فرآیندهای بعدی تأمین محصوالت و خدمات کافی میباشد؛ 

به آنها ارجاع دهند؛ یا  را شامل شده جک در موارد مقتضی ، الزامات پایش و اندازهگیری و معیارهای پذیرش  
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دک ویژگیهای محصوالت و خدمات برای مقصود مورد نظر و استفاده ایمن و صحی  از آنها ضروری هستند را 

 مشخص مینمایند. 

 سازمان باید اطالعات مستند خروجیهای طراحی و توسعه را حفظ نماید. 

 طراحی و توسعه  تغییرات 8.۳.6

سازمان باید تغییرات انجام شده در حین و یا پس از طراحی و توسعه محصوالت و خدمات را به میزانی که اطمینان  

.باق با الزامات وجود ندارد ، شناسایی ، بازنگری و کنترل نمایدحاصل نماید هیچ تأثیر منفی بر انط  

 سازمان باید اطالعات مستند مربوط به موارد زیر را حفظ نماید:  

 الفک تغییرات طراحی و توسعه؛  

 بک نتایج بازنگریها؛

 جک مجوز تغییرات؛ 

 دک اقدامات انجام شده جهت جلوگیری از اثرات نامطلوب. 

 کنترل فرآیندها ، محصوالت و خدمات تأمینشده بیرونی 8.4

 کلیات 8.4.1

با  سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندها ، محصوالت و خدماتی که از بیرون سازمان تأمین میشوند،

ند. سازمان باید در مواقع زیر کنترلهایی که باید بر روی فرآیندها ، محصوالت و خدماتی که  الزامات انطباق دار

 بیرون سازمانی تأمین میشوند را تعیین نماید:  

هندگان بیرونی برای استفاده در محصوالت و خدمات خود سازمان الفک محصوالت و خدماتی که توسط ارائهد

 تأمین میشوند؛ 

 بک محصوالت و خدماتی توسط ارائهدهندگان بیرونیمستقیماً برای مشتریان از طرف سازمان تأمین میشود؛  
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 جک درنتیجه تصمیمگیری سازمان ، یک فرآیند و یا بخشی از یک فرآیند، توسط ارائهدهنده بیرونی انجام شود.

، انتخاب ، پایش عملکرد و ارزیابی مجدد ارائهدهندگان بیرونی بر اساس  سازمان باید معیارهایی را جهت ارزیابی 

 توانایی آنها در تأمین فرآیندها ، محصوالت و خدمات با توجه به الزامات، تعیین و بکار گیرد.

لیتها و هرگونه فعالیت ضروری حاصل از ارزیابیها را حفظ نماید. سازمان باید اطالعات مستند این فعا  

 ع و میزان کنترل ون 8.4.2

اند ، بر  سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندها ، محصوالت و خدماتی که از بیرون سازمانی تأمین شده

ذارد توانایی سازمان در ارائه مداوم محصوالت و خدمات منطبق به مشتریانش تأثیر نامطلوب نمیگ   

 سازمان باید:

 الفک اطمینان حاصل نماید که فرآیندهایی که بیرون سازمان تأمین میشوند ، تحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت

 سازمان باقی میماند؛ 

بک کنترلهایی که میخواهد بر روی ارائهدهنده بیرونی و بر روی خروجی به دست آمده ، اعمال کند را تعریف  

 نماید؛ 

 جک موارد زیر را در نظر داشته باشد 

 اطالعات برای ارائهدهنده بیرونی8.4.۳

 رسانی به ارائه دهنده بیرونی ، از کفایت الزامات اطمینان حاصل نماید. باید قبل از اطالعسازمان 

 سازمان باید در خصوب موارد زیر ، الزامات خود ر ا به اطالع ارائه دهنده بیرونی برساند:

 الف ک فرایندها ، محصوالت و خدماتی که باید تأمین شود؛ 

 بک تائید)موارد زیرک :

 محصوالت و خدمات؛ ک  1
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 روشها، فرآیندها و تجهیزات؛  2)

 ترخیص محصوالت و خدمات. ک 3

 جک شایستگیها از جمله تائید صالحیت افراد مورد نیاز

 دک تعامالت ارائهدهنده بیرونی با سازمان؛

 هک کنترل و پایش عملکرد ارائهدهندگان بیرونی که توسط سازمان به کار گرفته شدهاند؛ 

 وک فعالیتهای تصدیق یا صحهگذاری که سازمان یا مشتری میخواهند در محل ارائهدهنده بیرونی انجام دهند. 

 تولید و ارائه خدمات   8.5

 کنترل تولید و ارائه خدمات   8.5.1

سازمان باید شرایط کنترل شده ای را برای تولید و ارائه خدمات شامل فعالیت های تحویل و پس از تحویل استقرار 

 نماید . 

 شرایط کنترل شده در صورت کاربرد شامل موارد زیر می باشد : 

نماید . الف ک در دسترس بودن اطالعات مستند که خصوصیات محصول و خدمات را تعریف   

ک ویژگی محصوالتی که باید تولید شود ، خدماتی که باید ارائه شود ، یا فعالیت هایی که باید اجرا شود.1       

یجی که باید بدست آید.ک نتا2       

 ب ک در دسترس بودن و استفاده از منابع پایش و اندازه گیری..  

فعالیت های پایش و اندازه گیری در مراحل مناسک برای تصدیق ان که معیار برای کنترل فرایند ها و کپیاده سازی ج 

یار های پذیرش محصوالت و خدمات براورده شده اند .خروجی فرایند ها و مع  

 دک استفاده و کنترل زیر ساخت مناسک و محیط فرایند  

رد تعیین واجد شرایط بودن مورد نیاز افراد ه ک صالحیت و در صورت کارب  
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و ک صحه گذاری و صحه گذاری مجدد دوره ای توانایی برای دستیابی به نتایج طر  ریزی شده فرایند تولید و ارائه 

تصدیق کرد . یا اندازه گیری بعدی  خدمات ، وقتی نتایج خروجی را نمی توان با پایش  

 ز ک اجرای اقدامات برای پیشگیری از خطاهای انسانی.

ات ، تحویل و پس از تحویل  ک اجرای فعالیت های ترخیص محصوالت و خدم  

 شناسایی و رد یابی  8.5.2

در جایی که نیاز به تضمین انطباق محصوالت و خدمات باشد ، سازمان باید روش های مناسبی را برای شناسایی  

 خروجی های فرایند به کار گیرد .  

سازمان باید وضعیت خروجی های فرایند را در رابطه با الزامات پایش و اندازه گیری در سرتاسر تولید و ارائه 

 خدمات شناسایی نماید . 

ند را با شناسایی منحصر به فردی کنترل نماید  و هر گونه  ثنانچه ردیابی الزام باشد ، سازمان باید خروجی های فرای

 اطالعات مستند شده که برای ردیابی ضروری می باشد را حفظ نماید . 

 اموال متعلق به مشتری یا ارائه کننده برون سازمانی  8.5.۳ 

سازمان باید به اموال مشتری یا ارائه کنندگان برون سازمانی تا مدتی که تحت کنترل یا مورد استفاده سازمان است ،  

 توجه مبذول دارد .  

سازمان باید اموال مشتری یا ارائه کننده برون سازمانی را که برای استفاده در محصوالت و خدمات ارائه شده اند را 

 شناسایی ، تصدیق ، حفاظت و مراقبت نماید .  

وقتی اموال مشتری یا ارائه کننده برون سازمانی به درستی مورد استفاده قرار نمی گیرد ، گم می شود ، اسیک می بیند  

به مشتری یا ارائه کننده برون سازمانی کزارش نماید   سازمان باید مسئله را یا به هر دلیلی برای استفاده مناسک نیستند ،

  . 

اموال معنوی و داده های  ابزار و تجهیزات ، مکان مشتری ، یاداوری : اموال مشتری می تواند شامل مواد ، اجزا ،

 شخصی باشند .  
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فیزیکی و معنوی مشتری باید شناسایی وجداسازی گردد و برای انها نگهداری و تعمیرات پیش بینانه صورت اموال 

 گیرد . 

 در خصوب این بند باید روش اجرایی اموال مشتری تهیه گردد .  

 محافظت  8.5.4

سازمان باید خروجیها را در طی تولید و ارائه خدمات ، به میزانی که برای اطمینان از انطباق با الزامات ضروری  

 است ، محافظت نماید. 

محافظت می تواند شامل شناسایی ، جابجایی ، بسته بندی ، ذخیره سازی ، جابجایی یا حمل و نقل و   یاد اوری : 

 مراقبت باشد . 

انبار تهیه گردد و مواد , ملزومات و محصوالت براساس بهترین زمان استفاده انبار گردند .  روش اجرایی   

 فعالیت های پس از تحویل  8.5.5

 سازمان باید الزامات فعالیتهای پس از تحویل مرتبط با محصوالت و خدمات را برآورده نماید.

 ویل موردنیاز ، سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:در تعیین میزان فعالیتهای پس از تح

 الفک الزامات قانونی و مقرراتی؛ 

 بک پیامدهای بالقوه ناخواسته در خصوب محصوالت و خدمات؛ 

 جک ماهیت ، استفاده و دوره عمر موردنظر محصوالت و خدمات؛ 

 دک الزامات مشتری؛

 هک بازخورد مشتری

ل شامل اقدامات مرتبط با اعطای گارانتی ، تعهدات قراردادی مانند خدمات  یادآوری : فعالیتهای پس از تحوی

 تعمیر و نگهداری و خدمات تکمیلی مانند بازیافت یا امحای نهایی میباشد.
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 کنترل تغییرات  8.5.6

سازمان باید تغییرات را برای تولید و ارائه خدمات، به میزانی که برای تضمین تداوم در انطباق با الزامات ضروری  

 . است، بازنگری و کنترل نماید 

سازمان باید اطالعات مستندی را که تشری  کننده نتایج بازنگری تغییرات،فرد ) افراد ک دارای اختیار در مورد تغییر ، 

م برآمده از بازنگری میباشد ، را حفظ نماید و هرگونه اقدام الز  .  

.   در این بند باید روش اجرایی ترخیص محصول تهیه گردد و مسئول ترخیص مشخص گردد  

 ترخیص محصوالت و خدمات  8.6

محصول و خدمت  سازمان باید ترتیبات طرحریزی شده را در مراحل مناسک اجرا نماید تا تصدیق نماید که الزامات

 اند. برآورده شده

اند ، ترخیص محصوالت و خدمات به   یبات طرحریزی شده به طور رضایت بخشی کامل نشدهتا هنگامیکه ترت

ز این توسط فرد مجاز و در صورت کاربرد توسط مشتری تائید شده  مشتری نباید صورت پذیرد ، مگر اینکه غیر ا

 باشد. 

سازمان باید اطالعات مستند ترخیص محصوالت و خدمات را حفظ نماید ، این اطالعات مستند باید شامل ) موارد  

 زیر باشد ک :

 الفک شواهد انطباق با معیارهای پذیرش؛ 

 ی مجوز ترخیص. بک قابلیت ردیابی به فرد) افراد ک صادرکننده 

 کنترل خروجیهای نامنطبق  8.7

سازمان باید اطمینان حاصل نماید که خروجیهایی که با الزامات خود انطباق ندارند ، شناسایی و کنترل  8.7.1

 میشوند تا از استفاده یا تحویل ناخواسته آنها جلوگیری شود.
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سازمان باید اقدام مناسبی بر مبنای ماهیت عدم انطباق و اثر آن بر انطباق محصوالت و خدمات انجام دهد. این ) 

اقدام ک همچنین باید به محصوالت و خدمات نامنطبقی که پس از تحویل محصوالت ، حین ارائه خدمت یا پس از  

مال میشود.د ، نیز اعشناسایی میشون  

 سازمان باید با خروجیهای نامنطبق به یک یا ثند روش زیر برخورد نماید :

 الفک اصال ؛ 

 بک جداسازی ، محدودسازی ، عودت یا تعلیق ارائه محصوالت و خدمات؛

رسانی به مشتری؛ جک اطالع  

 دک کسک مجوز پذیرش برای شرایط ارفاقی.

 هنگامیکه خروجیهای نامنطبق اصال  شدهاند ، انطباق با الزامات باید مورد تصدیق قرار گیرد.

مان باید اطالعات مستندی را حفظ نمایدکه :ساز 8.7.2  

 الفک شر  عدم انطباق 

 بک شر  اقدامهای انجامشده؛

 جک شر  هرگونه مجوزهای ارفاقی کسکشده؛

 دک اختیار تصمیمگیری اقدام در خصوب عدم انطباق را شناسایی نماید. 

در این بند باید روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق تهیه گردد . و هنگام شناسایی محصول نامنطبق موارد نامنطبق  

 در فرم ثبت محصول نامنطبق درج می گردد .  

حصول نامنطبق می تواند یکی از موارد ذیل باشد : رفتاردر مقابل م  

, اجازه ارفاقی , بازیافت , اسقاط   2اصال  , فروش بعنوان محصول گرید   
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 رزیابی عملکرد  .ا 9

 پایش ، اندازهگیری ، تحلیل و ارزیابی 9.1

 کلیات9.1.1

 سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید: 

 الفک ثه ثیزی نیاز به پایش و اندازهگیری دارد؛ 

 بک روشهای پایش ، اندازهگیری ، تحلیل و ارزیابی مورد نیاز ، بهمنظور حصول اطمینان از نتایج معتبر؛

و اندازهگیری باید انجام شود؛ جک ثه هنگامی پایش   

 دک ثه هنگامی نتایج حاصل از پایش و اندازهگیری باید تحلیل و ارزیابی شوند.

 سازمان باید عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را ارزیابی نماید. 

دی از نتایج حفظ نماید.سازمان باید اطالعات مستند مناسبی را بهعنوان شواه  

در این بند باید شاخص هایی برای پایش عملکرد به همراه حد قابل قبول تعیین گردد و عملکرد فرایند ها بصورت  

 دوره ای ارزیابی گردد .  

 رضایتمندی مشتری  9.1.2

.    نمایدسازمان باید برداشت مشتری از میزان برآورده شدن نیازها و انتظارات وی را پایش   

 سازمان باید روشهایی برای دریافت ، پایش و بازنگری این اطالعات تعیین نماید. 

ز مشتری ، بازخورد مشتری در خصوب  یادآوری: مثالهایی از پایش برداشت مشتری میتواند شامل نظرسنجی ا

با مشتریان ، تحلیل سهم بازار ، تعریف و تمجیدها ، مطالبات  جلساتمحصوالت و خدمات تحویل داده شده ، 

 گارانتی و گزارشهای فروشندهها باشد. 

ز مشتریان تهیه گردد .  در این بند باید روش اجرایی ارزیابی رضایتمندی مشتری و فرم نظر سنجی ا  
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 جزیه تحلیل و ارزیابیت9.1.۳

 سازمان باید دادههای مناسک و اطالعات به دست آمده از پایش و اندازهگیری را تحلیل و ارزیابی نماید.

 نتایج تحلیل باید جهت ارزیابی موارد زیر استفاده شوند:

 الف ک انطباق محصوالت و خدمات؛ 

 بک میزان رضایت مشتری؛

بخشی سیستم مدیریت کیفیت؛ جک عملکرد و اثر  

 دک اینکه آیا طرحریزی به طور اثربخش اجراشده است

 هک اثربخشی اقدامات انجام شده به منظور پرداختن به ریسکها و فرصتها؛ 

بیرونی؛ تأمین کنندگان  وک عملکرد  

 زک نیاز به بهبود سیستم مدیریت کیفیت.

داده میتوانند شامل تکنیکهای آماری باشد.یادآوری : روشهای تحلیل    

 ممیزی داخلی 9.2

سازمان باید برای تهیه اطالعات ، ممیزیهای داخلی را در فواصل طرحریزی شده اجرا نماید، که آیا سیستم   9.2.1

 مدیریت کیفیت؛

با موارد زیر انطباق دارد: الفک  

الزامات خود سازمان در خصوب سیستم مدیریت کیفیت آن؛.1  

الزامات این استاندارد بینالمللی. .2  

 بک بهگونهای اثربخش استقرار و نگهداری میشود.
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سازمان باید:  9.2.2  

ا برنامههای ممیزی ، شامل تواتر ، روشها ، مسئولیتها ، الزامات طرحریزی شده و گزارش دهی را  الفک برنامه ی

 طرحریزی ، ایجاد، استقرارنگهداری نماید که باید اهمیت فرآیندهای مربوطه ، تغییرات تأثیرگذار بر سازمان و نتایج

. ممیزیهای قبلی را در نظر بگیرد؛  

. بک معیارهای ممیزی و دامنه هر ممیزی را تعریف نماید  

جک به منظور حصول اطمینان از واقعبینی و بیطرفی فرآیند ممیزی ، ممیزین را انتخاب و ممیزیها را اجرا نماید؛    

 دک اطمینان حاصل نماید که نتایج ممیزیها به مدیریت مربوطه گزارش میشوند؛  

ک اصالحات و اقدام اصالحی مناسک را بدون تأخیر بیمورد انجام دهد؛ ه  

ممیزی و نتایج ممیزی ، حفظ نماید. وک اطالعات مستندی را به عنوان شواهدی از اجرای برنامه   

  

 مراجعه نمایید.   ISO19011یادآوری: برای راهنمایی به استاندارد 

 بازنگری مدیریت9.۳

 کلیات 9.۳.1

مدیریت ارشد باید سیستم مدیریت کیفیت سازمان را در فواصل طرحریزی شده ، مورد بازنگری قرار دهد تا از 

یک سازمان ، اطمینان حاصل نماید.جهتگیری استراتژتداوم مناسک بودن ، کفایت ، اثربخشی و سازگاری با   

ماه یکبار تشکیل گردد لیکن در استاندارد الزام برگزاری این   6بازنگری مدیریت یک جلسه است که بهتر است هر  

 جلسه سالی یکبار بیان گردیده است .  

 پس از پایان جلسه باید باید صورت جلسه بازنگری مدیریت باجزئیات توسط تضمین کیفیت مکتوب گردد .
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  ورودیهای بازنگری مدیریت 9.۳.2

 بازنگری مدیریت باید با در نظر گرفتن موارد زیر طرحریزی و اجرا شود: 

 الفک وضعیت اقدامات از بازنگریهای مدیریت قبلی؛ 

 مدیریت کیفیت؛ بک تغییرات در مسائل داخلی و بیرونی مرتبط با سیستم

 جک اطالعات مربوط به عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ، ازجمله روندهای مربوط به : 

 رضایت مشتری و بازخورد طرفهای ذینفعان مربوطه؛  .1

  اند؛ شدهمیزانی که اهداف کیفیت برآورده  .2

 عملکرد فرآیندها و انطباق محصوالت و خدمات؛ .3

عدم انطباقها و اقدام اصالحی؛ .4  

نتایج پایش و اندازهگیری؛ .5  

نتایج ممیزی؛ .6  

عملکرد ارائهدهندگان بیرونی. .7  

 دک کفایت منابع؛

 6-1)ها و فرصتها ) رجوع کنید بند  هک اثربخشی اقدامات انجام شده برای پرداختن به ریسک

 وک فرصتهایی برای بهبود.

خروجیهای بازنگری مدیریت 9.۳.۳  

د:خروجیهای بازنگری مدیریت باید شامل تصمیمات و اقدامات مرتبط با موارد زیر باش  

 الفک فرصتهای بهبود؛
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 بک هرگونه نیاز به تغییر سیستم مدیریت کیفیت؛ 

 جک منابع موردنیاز .

 سازمان باید اطالعات مستندی را به عنوان شواهد بازنگریهای مدیریت، حفظ نماید.

 .بهبود  10

 کلیات 10.1

و انتخاب نماید و اقدامات الزم جهت برآوردن الزامات مشتری و افزایش  سازمان باید فرصتهای بهبود را تعیین

 رضایتمندی مشتری را انجام دهد.

 این امر باید شامل مورد زیر باشد: 

 الفک بهبود محصوالت و خدمات به منظور برآورده سازی الزامات و نیز پرداختن به نیازها و انتظارات آینده؛ 

 بک اصال  ، جلوگیری یا کاهش اثرات نامطلوب؛ 

 جک بهبود عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت.

یادآوری : مثالهای از بهبود میتواند شامل اصال  ، اقدام اصالحی ، بهبود مستمر، تغییر اساسی) پیشرفت غیره  

نتظره تغییرک ، نوآوری و سازماندهی مجدد باشد. م  

 عدم انطباق و اقدام اصالحی 10.2

به هنگام بروز یک عدم انطباق ، ازجمله هرگونه موارد ناشی از شکایات ، سازمان باید: 10.2.1  

 الفک به عدم انطباق واکنش نشان دهد ، و در صورت کاربرد:

جهت کنترل و اصال  آن اقدام نماید؛ .1  

به پیامدها رسیدگی نماید، .2  
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م انطباق را به منظور اینکه آن عدم انطباق تکرار نشود یا در جای دیگر بک نیاز به اقدام برای حذف علت)هایک عد 

 رخ ندهد، از طریق) موارد زیر ک ارزیابی نماید:

بازنگری و تحلیل عدم انطباق؛ .1  

تعیین علل عدم انطباق؛ .2  

تعیین اینکه آیا عدم انطباقهای مشابه وجود دارند و یا ممکن است بهطور بالقوه اتفاق بیفتند؛  .3  

اجرا کردن هر اقدامی که نیاز باشد؛ جک   

 دک بازنگری اثربخشی هر اقدام اصالحی انجام شده؛ 

 هک بهروزرسانی ریسکها و فرصتهای تعیین شده در حین طرحریزی در صورت لزوم؛ 

 وک اعمال تغییر در سیستم مدیریت کیفیت در صورت لزوم.

.اقدامات اصالحی باید متناسک با اثرات عدم انطباقهای پیشآمده باشند  

سازمان باید اطالعات مستند را بهعنوان شواهدی) از موارد زیر ک حفظ نماید: 10.2.2   

 الفک ماهیت عدم انطباقها و هرگونه اقدامات بعدی انجام شده؛ 

نتایج هر اقدام اصالحی  بک  

 

 بهبود مستمر 10.۳

 سازمان باید مناسک بودن ، کفایت و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را به طور مستمر بهبود بخشد. 

سازمان باید نتایج تجزیه و تحلیل و ارزیابی، و خروجیهای بازنگری مدیریت را به منظور تعیین نیازها یا 

.دفرصتهایی که باید بهعنوان بخشی از بهبود مستمر به آنها پرداخت شود ، مورد توجه قرار ده  
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