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  دمهمق - 0
 كليات   1 –0

 :نمايد كمك سازمان به بايد سيستم اين .باشد مي سازمان براي استراتژيك تصميم يك كيفيت مديريت سيستم
 عملكرد بهبود  
 پايدار توسعه هاي طرح براي مبنايي ارائه و 
 مشتريان رضايت افزايش 
 قوانين و الزامات با مطابق مداوم كيفيت با محصولي  

 
  رود كار به سازماني وبرون درون هاي طرف توسط ميتواند استاندارد اين
 است نشده تدوين زير منظورهاي به كاربرد براي استاندارد اين
 متفاوت مديريت هاي سيستم ساختار در يكساني 
 استاندارد اين بندهاي ساختار اساس بر سازي مستند جهتي هم . 
سازمان در استاندارد اين مختص نامه واژه كاربرد 

 هستند وخدمات محصوالت الزامات مكمل اند شده بيان استاندارد اين در كه كيفيت مديريت سيستم الزامات
 ريسك مبناي بر تفكر و PDCA ي چرخه اقدام - بررسي – اجرا - برنامه كه ميبرد بهره فرآيندي رويكرد از استاندارد اين
 ميدهد دخالت را

 . كند ريزي طرح را آنها تعامل و ها فرآيند كه ميسازد قادر را سازمان فرآيندي رويكرد
 ميشوند ومديريت بوده منابع داراي مناسبي نحو به هايش فرايند اينكه از ميسازد قادر را سازمان يك PDCA چرخه
 . باشد مطمئن ميشوند اقدام آن مبناي بر و شناساي بهبود هاي فرصت واينكه
 مديريت سيستم و ها فرآيند شوند موجب ميتوانند كه را عواملي كه ميسازد قادر را سازمان يك ريسك مبناي بر تفّكر

 و منفي اثرات سازي كمينه براي پيشگيرانه هاي كنترل و شناسايي شوند منحرف شده ريزي طرح نتايج از آن كيفيت
 . آيند در اجرا به ميكنند ايجاد آنها كه هاي فرصت كاربرد سازي بيشينه
 فزآينده محيط يك در ها سازمان براي چالشي به منجر آينده انتظارات و نيازها به توجه و الزامات مداوم نمودن برآورده

 مختلف هاي حالت با كه باشد داشته ضرورت است ممكن سازمان هدف اين به دستيابي براي . ميگردد پيچيده و پويا ي
 . يابد انطباق مجدد دهي سازمان و نوآوري , اساسي تغيير مانند مداوم وبهبود اصالح بر عالوه بهبود
 :ميدهد قرار استفاده مورد را زير فعلي هاي حالت استاندارد اين
 آكادمي ايران

 كند مي الزام يك به اشاره » بايد «
 ميكند توصيه يك به اشاره » بايستي «



 
  

  
 
 

 

 ميكند مجوز يك به اشاره » است ممكن «
 ميكند قابليت يك يا احتمال يك به اشاره » تواند مي «

  . باشد مي شده گفته الزامات روشنگري يا درك در راهنمايي براي ميشوند داده نشان يادآوري عنوان به كه اطالعاتي
  

 كيفيت مديريت اصول  2  - 0
 مشتري بر تمركز 
 رهبري 
 مشتريان و جامعه با تعامل 
 فرآيندي رويكرد 
 بهبود 
 شواهد بر مبتني گيري تصميم 
 ارتباطات مديريت. 
Ww  

  :فرآيندي رويكرد  3 – 0
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  PDCA چرخه  3-1- 0

 ارتباط و موضوع اين دهنده نشان زير شكل رود، مي بكار استاندارد اين با مرتبط هاي فرآيند تمام در pdca چرخه



 
  

  
 
 

 

  :باشد مي چرخه اين با بندها

  
 ريسك بر مبتني تفكر   3-2- 0

 در ريسك مبناي بر تفكر مفهوم . است ضروري بخش اثر كيفيت مديريت سيستم به دستيابي براي ريسك مبناي بر تفكر
 عدم هر تحليل , بالقوه هاي انطباق عدم حذف براي پيشگيرانه اقدام اجراي شامل مثال براي استاندارد اين قبلي ويرايش
 مي اطالق , شود انجام است الزم انطباق عدم اثرات تكرار از گيري جلو براي اقداماتي انجام و پيوندد مي بوقوع كه انطباقي

 . شد
 اجرا و ريزي طرح ها فرصت و ها ريسك شناسايي براي را اقداماتي كه است الزم سازمان يك , استاندارد اين الزامات تاييد براي
 نتايج به دستيابي كيفيت مديريت سيستم بخشي اثر افزايش براي مبنايي , ها فرصت هم و ها ريسك به هم توجه . نمايد

  . ميسازد فراهم منفي اثرات از پيشگيري و بهبوديافته
 

 :نمايد ايجاد تواند مي را زير مزاياي ريسك تفكر
 شود برنامه از فرايندها انحراف موجب تواند مي كه عواملي شناسايي 
 منفي اثرات رساندن حداقل به براي پيشگيرانه هاي كنترل ايجاد 
 ها فرصت از حداكثري استفاده  

 
 ها سيستم ساير با ارتباط 0-4
 واژگان و تعاريف( 9000  ايزو با استاندارد ارتباط( 
 عملكرد بهبود براي راهنمايي( 9004 ايزو استاندارد با ارتباط( 
 دهد نمي پوشش را ايمني يا محيطي زيست مثل الزامات ساير استاندارد اين  

  



 
  

  
 
 

 

 كاربرد دامنه : 1 بند
 :كه سازمانهايي براي كرده تعيين را الزاماتي استاندارد

 يكنواخت خدمات و محصوالت ارائه
  .هستند مشتريان رضايت افزايش بدنبال

  .است بكارگيري قابل آنها محصول و اندازه، نوع، از مستقل سازمانها همه براي و بوده عمومي استاندارد اين
 

 :الزامي مراجع : 2 بند
 مورد در .االجراست الزم آن كاربرد براي و گرفته قرار ارجاع مورد استاندارد اين در القاعده علي زير مدرك از بخشي يا تمام

 مورد مدرك ويرايش آخرين , تاريخ بدون مراجع مورد در . باشد مي كاربرد قابل شده ذكر ويرايش آن فقط , دار تاريخ مراجع
 رود مي كار به ) آن ضمائم همه شامل ( ارجاع
  كيفيت مديريت هاي سيستم – واژگان و مباني ,  9001:2015 : ايزو

 
  :تعاريف و واژگان  :3 بند

 .است شده بيان ISO 9000:2015 استاندارد در كيفيت مديريت سيستم با مرتبط تعاريف
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 كار و كسب محيط : 4 بند
 آن محيط و سازمان درك  1- 4

 سيستم اين اجراي در سازمان توانايي بر و است استراتژيك تصميمات با مرتبط كه خارجي و داخلي مسائل بايد سازمان
 نمايد شناسايي را گذارد مي تاثير

 .شود بازنگري و پايش بايد مسائل اين به مربوط اطالعات
 )بررسي حال در حتي ويا( باشد منفي يا و مثبت فاكتورهاي شامل تواند مي مسائل اين -
 باشد تجاري اقتصادي، فرهنگي، تجاري، ، رقابتي فناوري، قانوني، هاي محيط : شامل تواند مي خارجي موارد -
 باشد محلي حتي يا و اي منطقه ، المللي بين ، ملي تواند مي خارجي موارد -
  .باشد سازمان عملكرد و فرهنگ دانش، ها، ارزش :شامل تواند مي داخلي محيط مسائل -
 
 ذينفعان انتظارات و نياز درك  2- 4
 قوانين و مشتري الزامات كه خدماتي و محصوالت پايدار ارائه در سازمان توانايي روي زير موارد بالقوه تأثير يا تأثير به توجه با
 :نمايد تعيين را زير موارد بايد سازمان سازد، مي برآورده را كاربرد قابل مقررات و



 
  

  
 
 

 

 كيفيت مديريت سيستم با مرتبط ذينفع هاي طرف شناسايي 
 ذينفع هاي طرف با مرتبط قوانين و الزامات شناسايي 

 .گيرد قرار بازنگري و پايش مورد شده مشخص هاي بازه در بايستي مقررات و الزامات اين
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 كيفيت مديريت سيستم كاربرد دامنه تعيين  3- 4
 نمايد مشخص را خود كيفيت مديريت سيستم مرز بايد سازمان. 
 شود گرفته قرار نظر مد بايستي زير موارد كاربرد دامنه تعيين هنگام: 

  1-4 بند در شده اشاره داخلي و خارجي موارد .1
 2-4 بند در شده اشاره ذينفع هاي طرف الزامات .2
 سازمان خدمات و محصوالت .3
 باشد دسترس در مستند يك بعنوان بايستي كاربرد دامنه 

 باشد كيفيت مديريت سيستم پوشش تحت محصوالت و خدمات بيان براي بايد
 .دهد ارائه نيست، كاربرد قابل آن سيستم كاربرد دامنه در دهد مي تشخيص سازمان كه را استاندارد اين الزام هر براي

 بر تأثيري شوند، مي تعيين كاربرد قابل غير كه الزاماتي كه شود ادعا تواند مي صورتي در تنها استاندارد اين با انطباق
  باشد نداشته مشتري رضايت ارتقاي و آن خدمات و محصوالت با انطباق از اطمينان در سازمان مسئوليت يا توانايي

  
 
 آن فرآيندهاي و كيفيت مديريت سيستم 4-4 

 .شوند بخشيده بهبود مستمر طور به و نگهداري اجرا، ايجاد، بايد آنها تعامالت و نياز مورد فرآيندهاي
 :شود گرفته نظر در بايستي زير موارد فرآيندها ايجاد و شناسايي خصوص در - 1
 فرآيند انتظار مورد هاي خروجي و ها ورودي تعيين - 2
 فرآيندها بين تعامل و توالي - 3
 فرايندها موثر عملكرد گيري اندازه و پايش جهت معيارهايي - 4
  منابع بودن دسترس در از اطمينان حصول و نياز مورد منابع - 5
  فرايند با مرتبط اختيارات و ها مسئوليت تخصيص - 6
 ) 1-6 بند( ها فرصت و خطرات به رسيدگي ريسك مديريت - 7
 نتايج به دستيابي از اطمينان حصول و بهبود براي تغييرات ايجاد و فرايند ارزيابي - 8
 فرآيندها بهبود - 9
 



 
  

  
 
 

 

 رهبري 5 بند
 تعهد و رهبري 1- 5
 کليات -١- ١-۵

 :دهد نشان زير موارد طريق از را خود تعهد و رهبري بايد مديريت
 سيستم اثربخشي قبال در پاسخگويي 
 سازمان ماهيت و استراتژيها راستا در كيفي اهداف و مشي خط تدوين از اطمينان حصول 
 كار و كسب هاي فرايند با سيستم الزامات يكپارچگي از اطمينان حصول 
 ريسك مديريت و فرآيندي رويكرد ترويج 
 فرآيندها نياز مورد منابع دسترس در تضمين 
 استاندارد الزامات بر منطبق موثر كيفيت مديريت سيستم درك و انتقال 
 سيستم نظر مورد نتايج به دستيابي تضمين 
 ،سيستم اثربخشي راستاي در افراد حمايت و هدايت بكارگيري 
 مداوم بهبود ترويح 
 آنها رهبري دادن نشان راستاي در مديريتي هاي سمت ساير از حمايت  

  
 
 مشتری بر تمرکز ٢ - ١-۵

 :باشد ذيل موارد دهنده نشان بايستي رهبري در مشتري بر تمركز
 باشند بروز و شوند درك شده، تعيين اجرا قابل مقرراتي و قانوني الزامات و مشتري الزامات
 باشند موثر مشتريان رضايت در تاثير توانايي و محصول انطباق بر توانند مي كه هايي فرصت و خطرات
  مشتري رضايت افزايش بر تمركز حفظ

 
 كيفيت مشي خط 2- 5

 : كه نمايد بازنگري و نگهداري ايجاد، را مشي خط يك بايد ارشد مديريت
 باشد استراتژيك تصميمات و سازمان ماهيت با متناسب 
 باشد كيفيت اهداف تعيين براي چارچوبي 
 باشد اجرا قابل الزامات كردن برآورده براي تعهدي شامل. 
 باشد سيستم مستمر بهبود براي تعهدي شامل. 

  
 :بايد مشي خط



 
  

  
 
 

 

 باشد دسترس در مستند اطالعاتي بصورت. 
 باشد شده درك و يافته انتقال سازمان درون. 
 گيرد قرار ذينفع افراد دسترس در مقتضي موارد در. 

 
 اختيارات و ها مسئوليت سازماني، هاي نقش 3- 5

 تخصيص سازمان درون در مربوط هاي نقش براي اختيارات و ها مسئوليت كه كند حاصل اطمينان بايد ارشد مديريت
 .است شده نيز تفهيم و ابالغ و شده داده

 :جهت شوند مي تعيين ها مسئوليت
 است استاندارد الزامات با منطبق سيستم اينكه از اطمينان حصول -
 .هستند نظر مورد خروجي ارائه حال در فرآيندها اينكه از اطمينان -
 .بهبود براي هايي فرصت همچنين و عملكرد مورد در هايي گزارش -
 سازمان سراسر در مشتري بر تمركز ترويج و ارتقا از اطمينان حصول -
  .شده اجرا و ريزي برنامه تغييرات زمانهاي در سيستم يكپارچگي حفظ از اطمينان حصول -
  
 

 ريزي برنامه 6 بند
 ها فرصت و ها ريسك با مرتبط اقدامات  1- 6
 :شود مي تعيين زير داليل اساس بر هاي فرصت و ها ريسك كيفيت، مديريت سيستم براي ريزي برنامه زمان در
 يابد دست نظر مورد نتايج به تواند مي سيستم نمايد تضمين -
 انتظار مورد اثرات افزايش -
 ناخواسته اثرات كاهش يا و جلوگيري -
 مداوم بهبود به دستيابي -

 :نمايد ريزي برنامه را زير موارد بايد سازمان
 ها فرصت و ها ريسك اين با مرتبط اقدامات -
 :نحوه -

 ) 4-4 بند( سيستم هاي فرايند در اقدامات اين سازي پياده و سازي يكپارچه - 1
 اقدامات اين اثربخشي ارزيابي - 2

 باشد خدمات و محصوالت انطباق روي بر بالقوه اثرات با متناسب بايست مي ها فرصت و ريسك با شده انجام اقدامات
 :استاندارد هاي يادآوري



 
  

  
 
 

 

 : شامل تواند مي ها فرصت و ريسك با مرتبط هاي انتخاب .1
 به ، عواقب يا احتمالي تغيير ، ريسك منبع حذف ، فرصت يك پيگيري منظور به ريسك قبول ، ريسك از اجتناب
 .باشد آگاهانه گيري تصميم بوسيله ريسك حفظ يا و ، ريسك گذاري اشتراك
 :استاندارد هاي يادآوري
 : به منجر تواند مي ها فرصت 0- .2
  هاي آوري فن از استفاده مشاركت، ايجاد ، جديد مشتريان جديد، بازارهاي به ورود جديد، محصوالت اندازي راه جديد، ها شيوه

  .باشد گذار تاثير سازمان و مشتريان روي بر تواند مي كه ديگر مطلوب موارد و ، جديد 
 
  دستيابي هاي برنامه و اهداف 2- 6
 :بايد اهداف .نمايد تعيين مربوطه فرايندهاي و سطوح وظايف، در را كيفيت اهداف بايد سازمان  2-1- 6
 باشند مشي خط با مرتبط -
 باشند گيري اندازه قابل -
 باشند الزامات شامل -
 باشند مشتري رضايت افزايش و خدمات و محصوالت انطباق به مربوط -
 گيرند قرار پايش مورد -
 )مربوطه افراد به( شوند منتقل -
  شوند بروز لزوم مواقع در -
 
 :شود مشخص بايستي زير موارد اهداف به دستيابي چگونگي ريزي برنامه جهت 2-2- 6
 شد؟ خواهد انجام كاري چه -
 است؟ نياز مورد منابعي چه -
 است؟ مسئول كسي چه -
 شود؟ مي تكميل زماني چه -
  )ها شاخص تدوين( شود؟ مي ارزيابي چگونه آن نتايج -
  
  
 تغييرات ريزي برنامه 3- 6
 سيستماتيك و شده ريزي برنامه صورت به بايد تغيير ، باشد داشته خود سيستم در تغيير به نياز سازمان كه جايي هر

 .شود انجام
 :بگيرد نظر در را زير موارد بايد سازمان



 
  

  
 
 

 

 آن احتمالي عواقب از يك هر و تغيير از هدف -
 كيفيت مديريت سيستم يكپارچگي -
 منابع بودن دسترس در -
 اختيارات و وظايف مجدد تخصيص يا تخصيص -

 :باشد زير موارد شامل تواند مي تغيير مديريت
 تكنولوژي -
 انساني منابع -
 ها زيرساخت -
 اوليه مواد تغيير -
  .بگذارد تاثير سازمان فرآيندها روي بر كه موردي هر و -
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 پشتيباني  7بند 
 منابع  1- 7
 کليات ١- ١-٧

 .نمايد تامين و تعيين را سيسيتم بهبود و نگهداري اجرا، استقرار، جهت الزم منابع بايد سازمان
 :شود گرفته نظر در بايد ذيل موارد

 موجود داخلي منابع هاي محدوديت و قابليت -
  .شود مي تامين خارجي كنندگان تامين از كه نيازهايي -
 
 کارکنان ٢- ١-٧

  نمايد تامين را فرايندها از برداري بهره و كنترل همچنين و سيستم الزامات اجراي براي نياز مورد افراد بايستي سازمان
 
 ھا ساخت زير  ٣- ١-٧

 خدمات و محصول هاي نيازمندي با انطباق به دستيابي جهت فرايندها اجراي براي نياز مورد هاي زيرساخت بايد سازمان
 .نمايد حفظ و تامين تعيين،

 مرتبط تاسيسات و ها ساختمان -
 افزار نرم و افزار سخت جمله از تجهيزات -
 نقل و حمل -
  ارتباطات و اطالعات تكنولوژي -



 
  

  
 
 

 

  
 فرآيندھا اجرای محيط ۴- ١-٧

 شود نگهداري و تامين تعيين، فرايندها اجراي و الزامات با انطباق جهت بايستي محيط
 :مانند است انساني و فيزيكي عوامي از تركيبي مناسب محيط

 )غيرتهاجمي محيط آرامش، تبعيض، نبود ، مثال( اجتماعي -
 ).. و كار فرسودگي از پيشگيري استرس، كاهش مثال، ( رواني -
 )صدا و سر بهداشت، هوا، جريان نور، رطوبت، گرما، دما، مانند( فيزيكي -
  باشد متفاوت محصوالت و خدمات نوع به بسته تواند مي ها فاكتور اين
 
  منابع گيری اندازه و پايش  ۵-١-٧ 
 :کليات 7-1-5-1  

 گيري اندازه و پايش از اطمينان براي الزم منابع شده، مشخص انطباق اثبات براي گيري اندازه ويا نظارت كه جايي در
 .شود تعيين بايستي اعتماد قابل و صحيح
 :شده تامين منابع يابد اطمينان بايد سازمان

 باشد مي اجرا حال در گيري اندازه و پايش هاي فعاليت از خاصي نوع با متناسب -
 .شوند مي نگهداري كاربردي، تناسب تدام از اطمينان براي -

 نمايد نگهداري گيري اندازه و پايش منابع با همخواني شواهد بعنوان را مناسب مستند اطالعات بايستي سازمان
www.Iran‐Academy.org 

 گيری اندازه رديابی قابليت  7-1-5-2
 :بايستي گيري اندازه وسايل

 شوند تاييد يا و كاليبره رديابي قابل گيري اندازه استانداردهاي برابر در استفاده از قبل يا و مشخص زماني فواصل در -
 )المللي بين يا ملي استاندارهاي(

 .شود نگهداري بايستي وسيله تاييد سوابق نداشت وجود استانداردي كه صورتي در
 .شوند شناسايي كاليبراسيون وضعيت تعيين جهت -
 مي خارج اعتبار از را آن از پس هاي گيري اندازه نتايج و كاليبراسيون وضعيت كه صدمه يا و آسيب تنظيمات، از -

 .شود محافظت كند
 گونه به را قبلي هاي گيري اندازه آيا كند مشخص است، گرفته قرار استفاده مورد معيوب ابزاري كه زماني در بايد سازمان

  نمايد تدوين را مناسب اصالحي اقدام لزوم صورت در و خير يا است داده قرار تاثير تحت منفي اي
 
   سازمانی دانش ۶- ١-٧



 
  

  
 
 

 

 نمايد تعيين خدمات و محصوالت انطباق به دستيابي و فرآيندها اجراي براي را نياز مورد دانش بايد سازمان
 باشد دسترس در الزم مقدار به و شود نگهداري بايستي دانش اين

 يا و آوردن بدست چگونگي و گرفته درنظر را خود فعلي دانش بايد سازمان ، تغيير حال در نيازهاي به رسيدگي هنگام
 نمايد تعيين را الزم اضافي دانش به دسترسي
 1 يادآوري
 به و شده استفاده كه هستند اطالعاتي اينها آيد، مي بدست تجربه با كه است سازمان مختص دانشي سازماني دانش

 .سازماني اهداف به رسيدن براي شوند مي گذاشته اشتراك
 2 يادآوري
 :باشد زير موارد اساس بر تواند مي سازماني دانش
 داخلي منابع

 فكري، مالكيت :مانند -
 تجربه، از حاصل دانش -
 خورده، شكست يا و موفق هاي پروژه از درس -
 نشده، ثبت هاي تجربه و دانش گذاري اشتراك -
 خدمات ويا محصول ازبهبودفرآيندها، حاصل نتايج -

 خارجي منابع
 استانداردها :مانند -
 ها دانشگاه -
 ها كنفرانس -
  سازمان نمايندگان يا و كنندگان تامين مشتريان، از دانش آوري جمع -
 
 صالحيت 2- 7

 :بايد سازمان
تعيين را است موثر كيفيت بر عملكردشان و كنند مي كار سازمان كنترل تحت كه را )افرادي( فرد الزم صالحيت 
 نمايد
هستند شايسته تجربه، يا و مناسب تحصيالت و آموزش براساس افراد كه نمايد حاصل اطمينان. 
نمايد ارزيابي را آنها اثربخشي و انجام مرتبط كاربردي صالحيت آوردن بدست جهت الزم اقدامات. 
نمايد نگهداري صالحيت شواهد بعنوان را مناسب شده ثبت اطالعات.  

 
  :يادآوري



 
  

  
 
 

 

 بستن قرارداد يا و استخدام يا و فعلي دركار افراد جابجايي هدايت، آموزش، ارائه شامل مثال بعنوان ميتواند كاربردي اقدامات
  باشد شايسته افراد با
 
  آگاهي 3- 7

 :باشند داشته آگاهي زير موارد از بايد كنند مي كار سازمان كنترل تحت كه در افرادي
كيفيت مشي خط 
مربوطه كيفيتي اهداف 
كيفيت عملكرد بهبود مزاياي جمله از ، سيستم اثربخشي در آنها سهم 
الزامات با انطباق عدم مفاهيم   

 
  ارتباطات 4- 7

 :شامل نمايد، تعيين را سيستم با مرتبط خارجي و داخلي ارتباطات بايد سازمان
 شود مي برقرار ارتباط كه آنچه براساس

 .شود مي برقرار ارتباط زماني چه
 .شود مي برقرار ارتباط كسي چه با

  .شود مي برقرار ارتباط چگونه
  
  مستند اطالعات 5- 7
 کليات  7-5-1

 :باشد زير موارد شامل بايستي كيفيت مديريت سيستم
 استاندارد اين نياز مورد مستند اطالعات 
 داند مي الزم سيستم اثربخشي براي كه سازمان توسط شده تعيين مستند اطالعات. 

 :دارد زير عوامل به بستگي سازمان در مستندسازي چنين گستردگي
 آن فعاليت نوع و سازمان اندازه

  فرآيندها بين تعامل و پيچيدگي
  كاركنان صالحيت

 
 رسانی بروز و ايجاد  7-5-2

 :شود مطمئن ذيل موارد بودن مناسب از بايد سازمان مستند، اطالعات رساني بروز و ايجاد هنگام



 
  

  
 
 

 

 )مرجع شماره يا نويسنده، تاريخ، عنوان، :مانند( شرح و شناسايي -
 )الكترونيك يا كاغذي :مانند( رسانه و )گرافيك افزار، نرم نسخه زبان، مانند( قالب -
  آن كفايت و بودن مناسب براي تصويب و بازبيني -
 
 مستند اطالعات کنترل  7-5-3
 :كه شود حاصل اطمينان تا شوند مي كنترل مستند اطالعات 3-1- 7-5
   

 است استفاده براي مناسب و دسترس در است نياز مورد كه زماني و مكان در 
 دادن دست از يا نادرست، استفاده بودن، محرمانه دادن ازدست مثال عنوان به( است شده محافظت كافي اندازه به 

  )صحت
  

 :دهد انجام را زير هاي فعاليت بايد سازمان مستند اطالعات كنترل براي مقتضي موارد در 3-2- 7-5
 ،استفاده و بازيابي دسترسي، توزيع 
 خوانايي حفظ جمله از حفظ، و سازي ذخيره 
 نسخ كنترل مثال بعنوان( تغييرات كنترل( 
 انتقال و حفظ 

 مي تلقي الزم سيستم عملكرد و ريزي برنامه براي كه سازمان توسط شده تعيين خارجي منشاء از مستند اطالعات
 .شود كنترل و شناسايي مناسب اي گونه به بايد شود

  شوند نگهداري بايستي انطباق شواهد بعنوان مستند اطالعات
 

 اختيار و اجازه يا و تنها، مستند اطالعات مشاهده اجازه مورد در گيري تصميم بر تواند مي دسترسي :يادآوري
 .باشد داشته داللت شده ثبت اطالعات تغيير و مشاهده

www.Iran‐Academy.org 

 عمليات 8 بند
 عمليات كنترل و ريزي برنامه 1- 8

خدمات و محصوالت براي الزامات تعيين 
خدمات و محصوالت پذيرش براي و فرآيندها براي معيارهايي ايجاد 
وخدمات محصول الزمات با انطباق به دستيابي براي نياز مورد منابع تعيين 
معيارها با مطابق فرآيندها هاي كنترل انجام 



 
  

  
 
 

 

جهت شده مستند اطالعات نگهداري : 
 اند شده اجرا و انجام شده ريزي برنامه صورت به فرآيندها اينكه به اطمينان -
 خدمات و محصوالت هاي نيازمندي با انطباق دادن نشان -

 .باشد مناسب سازمان عمليات براي بايد ها ريزي برنامه اين خروجي
 صورت در و نمايد بازنگري را ناخواسته تغييرات از ناشي عواقب و كنترل را شده ريزي برنامه تغييرات بايد سازمان

 .نمايد ناخواسته عوارض هرگونه كاهش به اقدام لزوم
 .ميشود كنترل 8.9 بند با مطابق شده سپاري برون فرآيندهاي كه نمايد حاصل اطمينان بايد سازمان

 خدمات و محصوالت الزامات تعيين  2- 8
 مشتری با ارتباط ١- ٢-٨

 :است زير موارد شامل مشتري با ارتباط
 خدمات و محصوالت با مرتبط اطالعات 
 ،تغييرات جمله از سفارشات به رسيدگي يا و قراردادها استعالمها 
 مشتريان شكايات جمله از مشتريان، بازخوردهاي و ها ديدگاه به رسيدگي 
 مشتري اموال كنترل يا و رسيدگي 
 باشد مرتبط كه زماني ، احتمالي اقدامات براي خاص الزامات.  

 
 خدمات و محصوالت با مرتبط الزامات تعيين  8-2-2

 :يابد اطمينان بايد سازمان مشتري به محصوالت ارائه جهت الزامات تعيين هنگام
جمله از ، اند شده تعريف خدمات يا محصول براي نياز مورد الزامات: 
 نظارتي و قانوني الزام هر .1
 شود گرفته نظر در سازمان توسط است الزم كه الزاماتي آن .2

 
نموده ارائه خدمات و محصوالت در كه ادعاهايي كردن براورده توانايي.  

  
 خدمات و محصوالت با مرتبط الزامات بازبينی 2-3- 8 

 دارد، را مشتري به الزامات مطابق محصول ارائه براي الزم توانايي كند حاصل اطمينان بايد سازمان   3-1- 2- 8
 بايد سازمان
 :شامل دهد، انجام مشتري به محصول تحويل از قبل را هايي بررسي



 
  

  
 
 

 

تحويل از پس و تحويل هاي فعاليت جمله از مشتري، توسط شده مشخص الزامات 
باشند معلوم صورتيكه در( نظر مورد يا شده مشخص استفاده براي كه مشتري توسط نشده بيان هاي خواسته( 

 .هستند ضروري
سازمان توسط شده مشخص الزامات 
خدمات يا محصول به اعمال قابل مقرراتي و قانوني الزامات 
است شده بيان قبال كه آنهايي از متفاوت سفارش يا قرارداد الزامات. 

 فصل و حل كامال است نموده تغيير گذشته موارد به نسبت كه سفارش يا قرارداد الزامات يابد اطمينان بايد سازمان
 .باشد شده
 سازمان توسط پذيرش از قبل بايد مشتري الزامات ننمايد، فراهم را خود الزامات از مستند اي بيانيه مشتري هرگاه

 .تاييدشود
 اين عوض در نيست، عملي سفارش هر براي رسمي بررسي يك اينترنتي، فروش قبيل از موارد از برخي در : يادآوري
  ها كاتالوگ مانند دهد پوشش را محصول با مرتبط اطالعات تواند مي بازنگري

 
 نمايد نگهداري و حفظ زير مستند اطالعات بايد سازمان -3-2- 2- 8

ها بازنگري از حاصل نتايج 
خدمات يا محصول خصوص در جديد الزام هرگونه  

 
 خدمات و محصوالت برای الزامات تغييرات  8-2-4

 اطالعات كه نمايد حاصل اطمينان بايد سازمان نمايد، تغيير خدمات و محصوالت براي نياز مورد الزامات هرگاه
  دارند آگاهي يافته تغيير الزامات از مربوطه پرسنل و اصالح مربوط مستند

  
 خدمات و محصوالت توسعه و طراحي 3- 8
 کليات ١- ٣-٨

 و اجرا ايجاد، را محصول توسعه و طراحي فرايند بايستي مناسب خدماتي يا محصول ايجاد از اطمينان جهت سازمان
  .نمايد حفظ

 
 توسعه و طراحی طرحريزی  ٢- ٣-٨
 :بگيرد نظر در بايد زير موارد سازمان توسعه و طراحي براي كنترل و مراحل تعيين در



 
  

  
 
 

 

 توسعه و طراحي هاي فعاليت پيچيدگي و زمان مدت ماهيت، - 
 اجرا قابل توسعه و طرحريزي هاي بازنگري جمله از فرآيند مراحل با مرتبط الزامات - 
 نياز مورد هاي گذاري صحه و تصديق - 
 درگير اختيارات و وظايف - 
 نياز مورد خارجي و داخلي منابع - 
 درگير هاي گروه و اشخاص بين مشترك وجوه براي نياز مورد كنترلهاي -
 كننده مصرف هاي گروه و مشتري مشاركت به نياز - 
 خدمات يا محصول ارائه از پس نياز مورد الزامات - 
 توسعه و طراحي فرايند روي بر دينفع هاي طرف و مشتري تاييد انتظار مورد كنترل سطح - 
  توسعه و طراحي الزامات اجراي تاييد جهت ضروري مستند اطالعات - 
 
 توسعه و طراحی ھای ورودی  ٣- ٣-٨

 سازمان و نمايد تعيين را توسعه و طراحي حال در ياخدمات محصول از خاص نوع براي ضروري الزامات بايد سازمان
 :بايد

 كارايي و عملكردي الزامات -
 قبلي، مشابه هاي فعاليت توسعه و طراحي از آمده بدست اطالعات -
 اجرا قابل مقرراتي و قانوني الزامات -
 آنهاست اجراي به متعهد سازمان كه استانداردهايي -
 خدمات يا محصول ماهيت بدليل شكست بالقوه عوامل -
 .باشند ابهام بدون و كامل كافي، بايستي اهداف، توسعه و طراحي براي ها ورودي -
 .شود حل بايستي ها ورودي بين تعارض -
  نمايد حفظ و ثبت را توسعه و طراحي خصوص در مستند اطالعات بايد سازمان -
 
 توسعه و طراحی ھای کنترل ۴- ٣-٨

 : كه يابد اطمينان تا نمايد اعمال توسعه و طراحي بر را هايي كنترل بايد سازمان
 است شده تعريف درستي به آيد مي بدست كه نتايجي -
 نيازها مطابق توسعه و طراحي از حاصله نتايج از توانايي ارزيابي براي بازنگري انجام -
 شده انجام تصديق ، وتوسعه طراحي هاي ورودي با ها خروجي انطباق از )آزمايي راستي( اطمينان حصول جهت -



 
  

  
 
 

 

 .است
 هاي كاربري جهت الزامات نمودن برآورده در خدمات يا محصول توانايي از )اعتبارسنجي( اطمينان حصول جهت -

 .است شده انجام گذاري صحه شده مشخص
 .است شده شناسايي گذاري صحه و تصديق بازنگري، فرايند در شده مشخص مشكالت از الزم اقدامات هرگونه -
 شود حفظ بايستي مستند اطالعات -

 :ياآوري
 بصورت توان مي را انها و هستند مجزا هدفي داراي هركدام گذاري صحه و تصديق توسعه، و طراحي بازنگري
  .باشد خدمات يا و محصول با متناسب تا داد انجام مجزا يا و تركيبي

 
 توسعه و طراحي هاي خروجي 8-3-5

 :توسعه و طراحي هاي خروجي كه كند حاصل اطمينان بايد سازمان
 .باشد مطابق ورودي الزامات با -
 .باشد مي كافي خدمات و محصوالت تامين ثانويه فرآيندهاي براي -
 .شوند داده ارجاع آنها به يا و باشند پذيرش معيارهاي و گيري اندازه و پايش شامل كاربرد، قابل و مقتضي موارد در -
 امن و مناسب ارائه و نظر مورد هاي هدف براي هستند ضروري كه خدمات و محصول هاي ويژگي بودن مشخص -

  .نمايد حفظ را توسعه و طراحي خروجي براي مستند اطالعات بايد سازمان
 
 توسعه و طرحريزي تغييرات 8-3-6

 بر منفي تاثير هيچ كه ميزاني به ارائه از پس يا و حين در را توسعه و طراحي بر شده انجام تغييرات بايد سازمان
 .نمايد كنترل و بازنگري ، شناسايي باشد نداشته وجود الزامات با انطباق

 :نمايد حفظ را ذيل مستند اطالعات بايد سازمان -
 توسعه و طراحي تغييرات -
 ها بازنگري نتايج -
 تغييرات با مرتبط هاي مجوز -
 نامطلوب اثرات از جلوگيري براي گرفته صورت اقدامات -
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  كليات 8-4-1
 .نمايد تضمين را شده مشخص الزامات با شده تامين خدمات و محصوالت فرآيندها انطباق بايد سازمان
 :كه زماني كند تعيين شده تامين خدمات و محصوالت جهت را هايي كنترل بايد سازمان

 .باشد شده گرفته نظر در سازمان محصوالت با تلفيق براي خارجي كننده تامين توسط خدمات و محصوالت - 
 .باشد شده تامين سازمان طرف از )ها( مشتري براي مستقيما كننده تامين توسط خدمات و محصوالت -  
 يا و فرايند سپاري برون بر مبني سازمان تصميم نتيجه در كننده تامين توسط فرآيند يك از بخشي يا فرآيند يك - 

 .باشد شده كننده تامين ، عملكرد
 توانايي اساس بر خارجي كننده تامين مجدد ارزيابي و كاركرد پايش ، انتخاب ، ارزيابي جهت را معياري بايد سازمان

 .نمايد تعيين شده مشخص الزامات به توجه با خدمات، و محصوالت يا و فرايندها تامين جهت آنها
  .نمايد حفظ را ارزيابي با مرتبط اقدامات هرگونه و ها فعاليت اين از مستند اطالعات بايد سازمان

 
 كنترل ميزان و نوع 8-4-2

 ارائه بر منفي تاثير خارجي كننده تامين خدمات و محصوالت فرايندها، كه نمايد حاصل اطمينان بايد سازمان
 گذارد نمي مشتري به مداوم منطبق محصوالت
 :بايد سازمان

 هستند باقي كيفيت مديريت سيستم كنترل تحت شده سپاري برون فرآيندهاي - 
 دهند مي ارائه را خروجي نتايج كه كساني بر همچنين و كننده تامين توانايي براي هايي كنترل تعريف - 
 :گرفتن نظر در -

 با مداوم انطباق جهت سازمان توانايي بر شده تامين خارجي خدمات و محصوالت فرآيندها، بالقوه تاثير
 اجرا قابل مقررات و الزامات و مشتري الزامات

 خارجي كننده تامين توسط شده اعمال هاي كنترل اثربخشي
 خارجي خدمات و محصوالت فرايندها، اينكه از اطمينان جهت نياز مورد ديگر هاي فعاليت يا و تصديق تعيين -

   كند مي براورده را الزامات
 
 خارجي كننده تامين براي اطالعات 8-4-3

 نمايد تضمين خارجي كننده تامين با ارتباط از قبل را شده مشخص الزامات كفايت بايد سازمان
 :كند برقرار ارتباط خارجي كننده تامين با زير الزامات جهت بايد سازمان

 .شود مي ارائه كه خدماتي و محصوالت فرآيندها، -



 
  

  
 
 

 

 :تصويب -
 خدمات و محصوالت .1
 تجهيزات و فرآيندها ها، روش .2
 خدمات و محصوالت ترخيص .3

 پرسنل ضروري صالحيت هرگونه جمله از ها، شايستگي  -
 سازمان با خارجي كننده تامين تعامالت -
 شود مي اجرا سازمان توسط كه كننده تامين عملكرد پايش و كنترل -
  نمايد اجرا خارجي كننده تامين محل از دارد نظر در سازمان مشتري يا سازمان كه گذاري صحه و تصديق اقدامات -
 
   خدمت ارائه و توليد 5- 8
 خدمات تامين و توليد كنترل 8-5-1

 نمايد اجرا شده كنترل شرايط تحت را خدمت ارائه و توليد بايد سازمان
 :است ذيل موارد شامل اجرا قابل كنترل شرايط
كند مي تعريف را زير موارد كه مستند اطالعات بودن دسترس در: 

 فعاليت يا خدمات محصول، هاي ويژگي .1
 آيد مي بدست كه نتايجي .2

مناسب گيري اندازه و پايش منابع از استفاده و بودن دسترس در 
فرآيند كنترل معيارهاي انطباق تصديق منظور به مناسب مراحل در گيري اندازه و پايش هاي فعاليت انجام 

 خدمات و محصول پذيرش معيار و ها خروجي و ها
ها فرآيند اجراي براي مناسب محيط و ها زيرساخت از استفاده 
تحصيلي مدرك گونه هر شامل ، باصالحيت افراد انتصاب 
و توليد فرآيند هر شده ريزي برنامه نتايج به دستيابي توانايي اي دوره مجدد گذاري صحه و گذاري صحه 
 .نباشد تصديق قابل ثانويه گيري اندازه و پايش از آمده بدست خروجي كه هرجا خدمات، تامين
پوكايوكه( انساني خطاي از جلوگيري براي اقدامات اجراي( 
تحويل از پس و تحويل ترخيص، هاي فعاليت اجراي  

  
 رديابي و شناسايي 8-5-2

 )توليد خط يا انبار در مثال( شركت در محصوالت مواد، بودن مشخص :شناسايي از تعريفي



 
  

  
 
 

 

 از مثال(.نمود بازيابي را محصول با مرتبط اطالعات و توليد زمان اوليه، مواد رديابي بوسيله بتوان :رديابي از تعريفي
 )... و توليد تاريخ يا و بفرد منحصر هاي كد ساخت، سري طريق

 ها خروجي شناسايي براي مناسب ابزار از است ضروري خدمات و محصوالت انطباق از اطمينان هرجا بايستي سازمان
 .نمايد استفاده
 تامين و توليد سرتاسر در گيري اندازه و پايش الزامات به توجه با را فرآيند هاي خروجي وضعيت بايد سازمان
 .نمايد شناسايي خدمات
 رديابي حفظ جهت را مستند اطالعات هرگونه و اكنترل ر ها خروجي است الزام رديابي كه زمان هر بايد سازمان
  .نمايد نگهداري

  
  
 
 خارجي كننده تامين يا مشتري به متعلق اموال  8-5-3

 توسط يا و است سازمان كنترل تحت كه مادامي خارجي كننده تامين يا و مشتري به متعلق اموال از بايد سازمان
 .كند شودمراقبت مي استفاده سازمان
 تامين خدمات و محصوالت به الحاق يا و استفاده جهت كه را خارجي كننده تامين يا و مشتري اموال بايد سازمان

 .نمايد حراست و حفظ ، بررسي ، شناسايي است شده
 يا و ببيند آسيب شود، مفقود شود، استفاده اشتباه اي گونه به خارجي كننده تامين يا و مشتري اموال كه زماني
 مستند اطالعات و شده داده گزارش خارجي كننده تامين يا و مشتري به بايد شود شناسايي نامناسب استفاده جهت
 .شود حفظ

 هاي داده و معنوي مالكيت مشتري، محل تجهيزات، ابزار، قطعات، مواد، شامل ميتواند مشتري اموال :يادآوري
  .باشد شخصي

 
 نگهداري  8-5-4

 الزامات با انطباق حفظ جهت نياز مورد ميزان به را خدمات ارائه و توليد هاي خروجي از نگهداري بايد سازمان
 نمايد تضمين
 و نقل و حمل يا و انتقال ، انبارش بندي، بسته آلودگي، كنترل اداره، شناسايي، شامل تواند مي نگهداري : يادآوري
  باشد حفاظت

 



 
  

  
 
 

 

 تحويل از پس هاي فعاليت  8-5-5
 سازد برآورده را خدمات و محصوالت با مرتبط تحويل از پس ي ها فعاليت الزامات بايد سازمان

 :بگيرد نظر در را زير موارد بايست مي سازمان نياز مورد تحويل از پس هاي فعاليت ميزان تعيين در
مقرراتي و قانوني الزامات 
خدمات و محصوالت با مرتبط بالقوه ناخواسته عواقب 
،خدمات و محصوالت براي شده گرفته نظر در عمر طول و استفاده ماهيت 
مشتري الزامات 
مشتري بازخوردهاي 
 مانند قراردادي تعهدات ، ضمانتي مقررات تحت اقداماتي شامل تواند مي تحويل از پس هاي فعاليت :يادآوري
  .باشند نهايي دفع يا و بازيافت مانند تكميلي خدمات و نگهداري خدمات

  
 تغييرات كنترل  8-5-6

 تضمين را الزامات با مداوم انطباق كه ميزاني به خدمت يا توليد جهت را الزم نشده ريزي برنامه تغييرات بايد سازمان
 .نمايد كنترل و بازنگري نمايد

 هرگونه و تغيير مجري )ها( پرسنل ، تغييرات بازنگري از حاصل نتايج كننده توصيف مستند اطالعات بايد سازمان
  نمايد حفظ را الزم اقدامات

 
  خدمات و محصوالت ترخيص 6- 8

 و محصول الزامات شدن برآورده تصديق جهت مناسب مرحله در را شده ريزي برنامه مقدمات بايد سازمان 
 نمايد، اجرا خدمت
 گونه به انطباق تصديق جهت شده ريزي برنامه مقدمات كه زماني تا نبايد مشتري به خدمت و محصول ترخيص 
 صورت در و مربوطه هاي مقام توسط غيراينصورت در اينكه مگر شود، آغاز باشد نشده تكميل بخش رضايت اي

 .شود تاييد مشتري توسط اجرا قابليت
باشد مي زير موارد شامل كه نمايد حفظ را ترخيص به مربوط مستند اطالعات بايد سازمان: 
پذيرش معيارهاي با انطباق شواهد 
اند كرده صادر را ترخص اجازه كه افرادي يا فرد به رديابي قابليت  

  
 نامنطبق خروجي كنترل 8-7



 
  

  
 
 

 

8-7-1 
 يا ناخواسته استفاده از جلوگيري جهت نيستند الزامات با منطبق كه هايي خروجي كه نمايد تضمين بايستي سازمان
 .شوند شناسايي تحويل
 حين در يا مجصول تحويل از پس شده شناسايي نامنطبق محصول و خدمات جهت مناسب اصالحي اقدام صدور
   خدمات تامين

 :كند برخورد نامنطبق هاي خروجي با زير موارد از تعدادي يا يك طريق از بايد سازمان
 اصالح

 خدمات و محصوالت تامين تعليق يا و بازگشت مهار، تفكيك،
 مشتري ساختن مطلع
 امتياز تحت پذيرش براي مجوز اخذ

  شود تصديق الزامات مطابق بايستي شد اصالح نامنطبق محصول يك كه زماني
 
8-7-2  

 :شامل نمايند حفظ را مستند اطالعات بايد سازمان
 انطباق عدم توصيف
 گرفته صورت اقدامات توصيف
 آمده بدست امتياز هرگونه توصيف

  انطباق عدم با مرتبط اقدامات خصوص در گيري تصميم قدرت شناسايي
 

 عملكرد ارزيابي  9بند 
 كليات 1- 9

 :نمايد تعيين را زير موارد بايست مي سازمان
 .دارد گيري اندازه و پايش به نياز چيزي چه

 صحيح نتايج تضمين جهت نياز مورد ارزيابي و آناليز گيري، اندازه پايش، هاي روش
 .شود انجام بايست مي زماني چه گيري اندازه و پايش
 .شود ارزيابي ئ آناليز بايست مي زماني چه گيري اندازه و پايش نتايج

 نمايد ارزيابي را كيفيت مديريت سيستم اثربخشي و عملكرد بايد سازمان



 
  

  
 
 

 

  نمايد حفظ شواهد بعنوان را مستند اطالعات بايد سازمان
  
  مشتري رضايت  2- 9

 .نمايد پايش را الزامات شدن برآورده ميزان از مشتري درك بايد سازمان
 .نمايد تدوين اطالعات اين بررسي و نظارت ، ارزيابي براي روشي بايد سازمان
 :يادآوري

 مالقات مشتري، از بازخورد مشتري، از نظرسنجي شامل تواند مي مشتري با مرتبط اطالعات از نمونه مثال عنوان به
  .باشد مي ها فروشنده هاي گفته و گارانتي مطالبات شكايات، بازار، سهم تحليل و تجزيه مشتري، با حضوري هاي

 
 ارزيابي و آناليز 3- 9

 .نمايد ارزيابي و آناليز را منابع ديگر و گيري اندازه پايش، از ناشي اطالعات و متناسب هاي داده بايست مي سازمان
خدمات و محصول انطباق 
مشتري رضايت ميزان 
كيفيت مديريت سيستم اثربخشي و عملكرد 
اند شده اجرا اثربخش بطور ها برنامه 
ها فرصت و ها ريسك براي شده اجرا اقدامات اثربخشي 
خارجي پيمانكاران عملكرد 
سيستم نياز مورد بهبودها  

 
  .باشد آماری فنون شامل تواند می ھا داده تحليل روشھای : يادآوری

 
  داخل مميزي 2- 9
9 -2-1  

 : سيستم آيا اينكه درباره اطالعاتي ارائه براي شده ريزي طرح زماني فواصل در را داخلي هاي مميزي بايد سازمان
 :داردبا انطباق :الف

 سازماني الزامات
 استاندارد الزامات

 .است برقرار و شده اجرا اثربخشي بصورت :ب
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 : بايد سازمان
اهميت بايد كه را گزارشدهي و طرحريزي الزامات ها، مسئوليت ها، روش تواتر، شامل مميزي برنامه 

 .نمايد برقرار و اجرا ايجاد، كند، لحاظ را قبلي هاي مميزي نتايج و سازمان بر مؤثر تغييرات ذيربط، فرايندهاي
كند تعريف را مميزي هر كاربرد دامنه و مميزي معيارهاي. 
فرايند استقالل و بودن عيني از اطمينان جهت نمايد اجرا را هايي مميزي و كرده انتخاب را مميزهايي 
 مميزي
شوند مي گزارش ذيربط مديريت به ها مميزي نتايج اينكه از يابد اطمينان 
نمايد اجرا را دليل بي تأخير بدون مقتضي اصالحي اقدامات و اصالحات. 
كند نگهداري مميزي نتايج و مميزي برنامه اجراي شواهد عنوان به را مدون اطالعات.  

  
 مديريت بازنگري 3- 9
 كليات  3-1- 9

 كفايت، بودن، مناسب تداوم از اطمينان منظور به شده طرحريزي فواصل در را سازمان سيستم بايد ارشد مديريت
  .كند بازنگري سازمان استراتژيك هدايت با جهتي هم و اثربخشي

 
 مديريت بازنگري هاي ورودي  3-2- 9

 :شود اجرا و ريزي طرح زير مالحظات به توجه با بايد مديريت بازنگري
 قبلي مديريت هاي بازنگري از ناشي اقدامات وضعيت
 .هستند مربوط سيستم به كه خارجي و داخلي پيامدهاي تغييرات
 : به مربوط روندهاي شامل سيستم اثربخشي و عملكرد دربارة اطالعات
مربوطه ذينفع هاي طرف از بازخورد و مشتري رضايت 
اند شده برآورده كيفيت اهداف كه ميزاني. 
خدمات و محصوالت انطباق و فرايند عملكرد 
اصالحي اقدامات و ها انطباق عدم 
گيري اندازه و پايش نتايج 



 
  

  
 
 

 

مميزي نتايج 
بيروني دهندگان ارائه عملكرد 
 منابع كفايت 
 ها فرصت و ها ريسك شناسايي براي شده اجرا اقدامات اثربخشي 
 بهبود هاي فرصت 

  
  
 مديريت بازنگري هاي خروجي 3-3- 9

 :باشد زير موارد با رابطه در اقداماتي و تصميمات شامل بايد مديريت بازنگري هاي خروجي
 بهبود هاي فرصت 
 كيفيت مديريت سيستم در تغييرات به نياز نوع هر 
 منابع نيازهاي 
 نمايد نگهداري مديريت هاي بازنگري نتايج شواهد بعنوان را مستند اطالعات بايد سازمان.  

 
 بهبود 10  بند

 كليات  1- 10
 و مشتري الزامات نمودن برآورده براي الزم اقدامات همه و كند انتخاب و تعيين را بهبود فرصتهاي بايد سازمان
 .دهد انجام را مشتري رضايت ارتقاي

 : باشد زير موارد شامل بايد اقدامات اين
 انتظارات و نيازها شناسايي نيز و الزامات كردن برآورده براي خدمات و محصوالت بهبود 
 ،نامطلوب اثرات كاهش يا پيشگيري اصالح 
 سيستم اثربخشي و عملكرد بهبود 

 سازماندهي و نوآوري اساسي، تغيير مستمر، بهبود اصالحي، اقدام اصالح، شامل تواند مي بهبود هاي مثال :يادآوري
  باشد مجدد

 
 اصالحي اقدام و انطباق عدم 2- 10
 :بايد سازمان شكايات، از ناشي جمله از دهد، مي رخ انطباق عدم يك كه هنگامي 10-2-1



 
  

  
 
 

 

كاربرد صورت در و داده نشان واكنش انطباق عدم به 
كند اجرا آن اصالح و كنترل براي اقدامي. 
كند رسيدگي آن پيامدهاي به. 

اتفاق ديگر صورتي به يا نشده تكرار مجددا اينكه بمنظور انطباق عدم )هاي( علت حذف براي اقدام به نياز 
 :توسط كند ارزيابي را نيفتد

انطباق عدم تحليل و بازنگري 
انطباق عدم هاي علت تعيين 
پيوندند وقوع به توانند مي بالقوه يا دارد وجود مشابهي هاي انطباق عدم آيا اينكه تعيين. 

الزم اقدام نوع هر اجراي 
شده اجرا اصالحي اقدام هر اثربخشي بازنگري 
لزوم صورت در طرحريزي حين شده شناسايي هاي فرصت و ها ريسك آوري بروز 
لزوم برحسب سيستم در تغييراتي ايجاد 
باشند داده رخ انطباق عدم تأثيرات با متناسب بايد اصالحي اقدامات.  
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