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 -2-2-8تؼییٗ اِعأبت ٔطتجٍ ثب ٔحه ٚ َٛذسٔبت
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 -1داهٌِ کبربرد
ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی اِعأبت یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا ٔكرم ٔی ٕ٘بیس ٚلتی و ٝؾبظٔبٖ:
اِف٘ :یبظ زاضز تٛا٘بیی اـ ضا زض اضائ ٝیىٛٙاذت ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝاِعأبت ٔكتطی  ٚاِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ
وبضثطز ضا ثطآٚضزٔ ٜی ٕ٘بیس ٘كبٖ زٞس ٚ
ة :لهس زاضز و ٝضيبیت ٔكتطی ضا اظ َطیك ثىبضٌیطی اثطثرف ؾیؿتٓ ،قبُٔ فطآیٙسٞبیی ثطای ثٟجٛز ؾیؿتٓ ٚ
تًٕیٗ اُ٘جبق ثب اِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ وبضثطز افعایف زٞس.
تٕبْ اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ػٕٔٛی ٞؿتٙس  ٚث٘ ٝحٛی زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜا٘س و ٝثطای تٕبْ ؾبظٔبٖ ٞب
نطفٙظط اظ ٘ٛع ،ا٘ساظ ٜیب ٔحه ٚ َٛذسٔبتی و ٝاضائٔ ٝی زٙٞس وبضثطز زاقت ٝثبقس.
یبزآٚضی  :1زض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی انُالحبت «ٔحه »َٛیب «ذسٔت» تٟٙب ثطای ٔحهٛالت یب ذسٔبتی و ٝثطای
ٔكتطی زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜیب تٛؾٍ (ٔكتطی) ذٛاؾت ٝقس ٜاؾت اػٕبَ ٔی قٛز.
یبزآٚضی  :2اِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی ضا ٔی تٛاٖ ثَٛ ٝض ذالن ٝاِعأبت لب٘٘ٛی ثیبٖ ٕ٘ٛز.
 -2هراجغ الساهی
ٔساضن ظیط ثَٛ ٝض وبُٔ یب خعئی زض ایٗ ٔسضن ث ٝنٛضت اِعأی اضخبع قس ٜاؾت  ٚثطای ثىبضٌیطی الظْ االخطا ٔی
ثبقٙس .ثطای اضخبػبت ثب شوط تبضید ،فمٍ ٚیطایف ٌفت ٝقس ٜوبضثطز زاضز ،زض ٔٛضز ٔساضوی و ٝثس ٖٚشوط تبضید ا٘تكبض ثٝ
آٟ٘ب اضخبع زاز ٜقس ٜاؾت ،آذطیٗ ٚیطایف ٔسضن اضخبع قس( ٜقبُٔ ٞط پیكٟٙبز انالحی) وبضثطز زاضز.
 ،ISO 9001:2015ؾیؿتٕٟبی ٔسیطیت ویفیت – ٔجب٘ی ٚ ٚاغٌبٖ
 -3اصغالحبت ٍ تؼبریف
ثطای ٔمبنس ایٗ اؾتب٘ساضز ،انُالحبت  ٚتؼبضیف زاز ٜقس ٜزض  ISO9000:2015وبضثطز زاضز.
 -4هَلؼیت (فضبی) ) (contextسبزهبى
 -1-4درک سبزهبى ٍ هَلؼیت (فضبی) آى
ؾبظٔبٖ ببید ٔؿبئُ ثیط٘ٚی  ٚزاذّی ؤ ٝطتجٍ ثب ٔمبنس  ٚخٟتٍیطی اؾتطاتػیه آٖ ٞؿتٙس  ٚثط تٛا٘بیی آٖ ثٙٔ ٝظٛض
زؾتیبثی ث٘ ٝتیدٞ( ٝب)ی ٔٛضز ا٘تظبض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ،تبثیط ٔی ٌصاضز ،تؼییٗ ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ببید اَالػبت ٔطث ٌٛث ٝایٗ ٔؿبئُ زاذّی  ٚثیط٘ٚی ضا ٔٛضز پبیف  ٚثبظٍ٘طی لطاض زٞس.
یبزآٚضی ٔ :1ؿبئُ ٔی تٛا٘س قبُٔ ػٛأُ ٔثجت ٙٔ ٚفی یب قطایٍ زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜثبقس.
یبزآٚضی  :2زضن فًبی ثیط٘ٚی ضا ٔی تٛاٖ ثب ثطضؾی ٔؿبئُ ثطذٛاؾت ٝاظ ٔحیٍ ٞبی لب٘٘ٛی ،فٗ اٚضی ،ضلبثتی ،تدبضی،
فطٍٙٞی ،اختٕبػی  ٚالتهبزی تؿٟیُ ٕ٘ٛز ،ذٛا ٜثیٗ إِّّیّٔ ،یُٙٔ ،م ٝای یب ٔحّی ثبقٙس.
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یبزآٚضی :3زضن فًبی زاذّی ضا ٔی تٛاٖ ثب ثطضؾی ٔؿبئّی اظ لجیُ اضظـ ٞب ،فط ،ًٙٞزا٘ف  ٚػّٕىطز ؾبظٔبٖ تؿٟیُ
ٕ٘ٛز.
 -2-4درک ًیبزّب ٍ اًتظبرات عرف ّبی ذیٌفغ
ثٙٔ ٝظٛض تبثیط (ثبِفؼُ) یب تبثیط ثبِمَ ٜٛطف ٞبی شیٙفغ ثط تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ زض اضائ ٝپیٛؾتٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبتی وٝ
٘یبظٞبی ٔكتطی  ٚاِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضات لبثُ وبضثطز ضا ثطآٚضزٔ ٜیىٙٙس ،ؾبظٔبٖ ببید ٔٛاضز ظیط ضا تؼییٗ ٕ٘بیس:
اِف) َطف ٞبی شیٙفغ ٔطتجٍ ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
ة) اِعأبت ایٗ َطف ٞبی شیٙفغ ؤ ٝطتجٍ ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٔی ثبقٙس.
ؾبظٔبٖ ببید اَالػبت ٔطث ٌٛثَ ٝطفٟبی شیٙفغ ٕٞٚچٙیٗ اِعأبت ٔطث ٌٛث ٝآ٘بٖ ضا ٔٛضز پبیف  ٚثبظٍ٘طی لطاض زٞس.
 -3-4تؼییي داهٌِ کبربرد سیستن هدیریت کیفیت
ؾبظٔبٖ ثبیس ٔطظٞب  ٚلبثّیت وبضثطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا ثطای ایدبز زأ ٝٙوبضثطز ذٛز ،تؼییٗ ٕ٘بیس.
زض ٍٙٞبْ تؼییٗ زأ ٝٙوبضثطز ،ؾبظٔبٖ ببید ٔٛاضز ظیط ضا زض ٘ظط ثٍیطز:
اِف) ٔؿبئُ زاذّی  ٚثیط٘ٚی اضخبع قس ٜزض ثٙس 1-4؛
ة) اِعأبت َطف ٞبی شیٙفغ ٔطث َٝٛاضخبع قس ٜزض ثٙس 2-4؛
ج) ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ؾبظٔبٖ
ؾبظٔبٖ ببید تٕبْ اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ضا اٌط زض زأ ٝٙوبضثطز تؼییٗ قس ٜؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت  ،لبثُ
وبضثطز ٞؿتٙس ،ثىبض ٌیطز.
زأ ٝٙوبضثطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؾبظٔبٖ ببید زض زؾتطؼ ثٛز ٚ ٜث ٝنٛضت یه اَالػبت ٔسٍٟ٘ ٖٚساضی قٛز.
زأ ٝٙی وبضثطز ببید ا٘ٛاع ٔحهٛالت  ٚذسٔبت تحت پٛقف ضا خعء ث ٝخعء قطح زٞس ٚ ،زالیُ تٛخیٟی ضا ثطای ٞط یه
اظ اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ضا و ٝؾبظٔبٖ ثطای زأ ٝٙوبضثطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ذٛز ،غیطوبضثطزی تؼطیف
وطز ٜاؾت ،فطإ٘ ٓٞبیس.
اُ٘جبق ثب ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٕٔىٗ اؾت فمٍ ٚلتی پصیطفت ٝقٛز وٞ ٝط وساْ اظ اِعأبت تؼییٗ قس ٜث ٝػٛٙاٖ
غیطلبثُ وبضثطز ،زض تٛا٘بیی یب ٔؿئِٛیت ؾبظٔبٖ ثطای إَیٙبٖ اظ اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت  ٚافعایف ضيبیتٕٙسی
ٔكتطی تبثیطی ٘ساقت ٝثبقس.
 -4-4سیستن هدیریت کیفیت ٍ فرآیٌدّبی آى
 -1-4-4ؾبظٔبٖ ثبیس یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت قبُٔ فطآیٙسٞبی ٔٛضز ٘یبظ  ٚتؼبٔالت آٟ٘ب ضا ُٔبثك ثب اِعأبت ایٗ
اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ،ایدبز وطز ،ٜپیبز ٜؾبظی وٙسٍٟ٘ ٚ ،ساضی ٕ٘ٛز ٚ ٜثَٛ ٝض ٔسا ْٚثٟجٛز ثركس.
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ؾبظٔبٖ ثبیس فطآیٙسٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت  ٚثىبضٌیطی آٟ٘ب زض ؾطاؾط ؾبظٔبٖ ضا تؼییٗ ٕ٘بیس ٚ
ٕٞچٙیٗ ببید:
اِف) ٚضٚزی ٞبی ٔٛضز ٘یبظ  ٚذطٚخی ٞبی ٔٛضز ا٘تظبض اظ ایٗ فطآیٙسٞب ضا تؼییٗ ٕ٘بیس؛
ة) تٛاِی  ٚتؼبُٔ ایٗ فطایٙسٞب ضا تؼییٗ ٕ٘بیس؛
ج) ٔؼیبضٞب  ٚضٚقٟب (قبُٔ پبیف ،ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚقبذم ٞبی ػّٕىطز ٔطتجٍ) ٔٛضز ٘یبظ ثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ
ػّٕیبت ٔٛثط  ٚوٙتطَ ایٗ فطآیٙسٞب ضا تؼییٗ وطز ٚ ٜثىبض ٌیطز؛
ز) ٔٙبثغ ٔٛضز ٘یبظ ثطای ایٗ فطآیٙسٞب ضا تؼییٗ ٕ٘بیس  ٚاظ لبثُ زؾتطؼ ثٛزٖ آٖ ٞب إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس؛
ٔ )ٜؿئِٛیت ٞب  ٚاذتیبضات ضا ثطای ایٗ فطآیٙسٞب ترهیم زٞس؛
 )ٚضیؿىٟب  ٚفطنت ٞبی تؼییٗ قسُٔ ٜبثك ثب اِعأبت ثٙس  1-6ضا ازاضٕ٘ ٜبیس؛
ض) ایٗ فطآیٙسٞب ضا اضظیبثی ٕ٘بیس  ٚثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ زؾتیبثی ث٘ ٝتبیح ٔٛضز ا٘تظبض تغییطات الظْ ضا اخطا ٕ٘بیس؛
ظ) فطایٙسٞب  ٚؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا ثٟجٛز ثركس؛
 -2-4-4ثٔ ٝیعاٖ الظْ ؾبظٔبٖ ببید
اِف) اَالػبت ٔس ٖٚثطای پكتیجب٘ی اظ ػّٕیبت فطآیٙسٞب ضا ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس؛
ة) اَالػبت ٔس ٖٚضا ثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝفطآیٙسٞب ُٔبثك َطحطیعی زض حبَ اخطا ٞؿتٙس ،حفظ ٕ٘بیس.
 -5رّبری
 -1-5رّبری ٍ تؼْد
 -1-1-5کلیبت
ٔسیطیت اضقس ببید اظ َطیك (ٔٛاضز ظیط) ضٞجطی  ٚتؼٟس ذٛز ضا زض ضاثُ ٝثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا اثجبت ٕ٘بیس:،
اِف) اذص پبؾرٍٛیی ثطای اثطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت؛
ة) حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝذٍ ٔكی ویفیت  ٚاٞساف ویفیت ثطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ایدبز قس ٜا٘س  ٚثب خٟت
ٌیطی اؾتطاتػیه  ٚفًبی ؾبظٔبٖ ؾبظٌبض٘س؛
ج) حه َٛإَیٙبٖ اظ یىپبضچٍی اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ثب فطایٙسٞبی وؿت  ٚوبض ؾبظٔبٖ
ز) تطٚیح اؾتفبز ٜاظ ضٚیىطز فطآیٙسی  ٚتفىط ٔجتٙی ثط ضیؿه؛
 )ٜحه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙىٙٔ ٝبثغ ٔٛضز ٘یبظ ثطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت زض زؾتطؼ ٞؿتٙس.
 )ٚاَالع ضؾب٘ی زضثبض ٜإٞیت ٔسیطیت ویفیت اثطثرف  ٚاُ٘جبق ثب اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
ض) حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٘تبیح ذٛاؾت ٝقس ٜضا ثسؾت ٔی آٚضز.
ظ) ثىبضٌیطی ٞ ،سایت  ٚپكتیجب٘ی اظ وبضوٙبٖ ثٙٔ ٝظٛض وٕه ث ٝاثطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
ت) تطٚیح ثٟجٛز
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ن) حٕبیت اظ ؾبیط ٘مكٟبی ٔسیطیتی ٔطتجٍ زض ٘كبٖ زازٖ ضٞجطی آٟ٘ب ثَٛ ٝضی و ٝزض ٔحسٚزٞ ٜبی ٔؿئِٛیتكبٖ
وبضثطز زاضز.
یبزآٚضی :اقبض ٜث" ٝوؿت  ٚوبض" زض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٔیتٛا٘س ث ٝتفؿیط ػبْ ثٔ ٝؼٙی آٖ زؾت ٝاظ فؼبِیت ٞبیی
ثبقس و ٝزض ٔطوع لهس ؾبظٔبٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت؛ ذٛا ٜؾبظٔبٖ ػبْ ،ذهٛنی ،ا٘تفبػی یب غیط ا٘تفبػی ثبقس.
 -2-1-5تورکس بر هشتری
ٔسیطیت اضقس ببید ضٞجطی  ٚتؼٟس ضا زض ذهٛل تٕطوع ثط ٔكتطی اظ َطیك إَیٙبٖ اظ (ٔٛاضز ظیط) ٘كبٖ زٞس:
اِف) اِعأبت ٔكتطی  ٚاِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ وبضثطز تؼییٗ قس ،ٜزضن قس ٚ ٜثُٛض ٔسا ْٚثطآٚضزٔ ٜی قٛز.
ة) ضیؿىٟب  ٚفطنت ٞبیی ؤ ٝی تٛا٘ٙس ثط اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت  ٚتٛا٘بیی افعایف ضيبیت ٔكتطی ٔٛثط ثبقٙس
تؼییٗ قس ٚ ٜازاضٔ ٜی ق٘ٛس.
ج) تٕطوع ثط افعایف ضيبیت ٔكتطی حفظ قٛز.
 -2-5خظ هشی کیفیت
 -1-2-5ایدبز ذٍ ٔكی ویفیت
ٔسیطیت اضقس ببید ذٍ ٔكی ٔسیطیت ویفیت ضا ایدبز ٕ٘ٛز ،ٜاخطا وطزٍٟ٘ ٚ ٜساضی ٕ٘بیس و:ٝ
اِف) ٔتٙبؾت ثب ٔمبنس  ٚفًبی ؾبظٔبٖ ثبقس  ٚاظ خٟت ٌیطی اؾتطاتػیه آٖ پكتیجب٘ی ٕ٘بیس؛
ة) چبضچٛثی ضا ثطای تؼییٗ  ٚثبظٍ٘طی اٞساف ویفیت فطإ٘ ٓٞبیس.
ج) قبُٔ تؼٟسی خٟت ثطآٚضزٖ اِعأبت لبثُ وبضثطز ثبقس.
ز) قبُٔ تؼٟسی خٟت ثٟجٛز ٔسا ْٚؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ثبقس.
ٔ -2-2-5طاٚز ٜی ذٍ ٔكی ویفیت
ذٍ ٔكی ویفیت ببید:
اِف) ث ٝنٛضت اَالػبت ٔس ٖٚزض زؾتطؼ ثٛزٍٟ٘ ٚ ٜساقت ٝقٛز.
ة) زض زض ٖٚؾبظٔبٖ ا٘تمبَ ،زضن  ٚث ٝوبض ٌطفت ٝقٛز.
ج) زض نٛضت ٔمتًی زض زؾتطؼ َطف ٞبی شیٙفغ ٔطث َٝٛلطاض ٌیطز.
ٍ -3-5ظبیف ،هسئَلیت ّب ٍ اختیبرات سبزهبًی
ٔسیطیت اضقس ثبیس إَیٙبٖ یبثس ؤ ٝؿئِٛیت ٞب  ٚاذتیبضات ثطای ٘مف ٞبی ٔطث َٝٛزض زض ٖٚؾبظٔبٖ تؼییٗ قس، ٜ
اثالؽ قس ٚ ٜزضن قس ٜاؾت.
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ٔسیطیت اضقس ثبیس ثطای ٔٛاضز ظیط ٔؿئِٛیت ٞب  ٚاذتیبضات ضا تؼییٗ وطز ٜثبقس:
اِف) حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ُٔبثك ثب ٘یبظٔٙسی ٞبی ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٔی ثبقس.
ة) حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝفطآیٙسٞب ،ذطٚخی ٞبی ٔٛضز ٘ظطقبٖ ضا اضائٔ ٝی وٙٙس.
ج) ٌعاضـ زض ٔٛضز ػّٕىطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ،زضثبض ٜفطنت ٞبی ثٟجٛز (ثٙس  1-11ضا ثجیٙیس) ثٚ ٝیػ ٜثطای
ٔسیطیت اضقس
ز) حه َٛإَیٙبٖ اظ تطٚیح تٕطوع ثط ٔكتطی زض تٕبٔی ؾبظٔبٖ
 )ٜحه َٛإَیٙبٖ اظ حفظ یىپبضچٍی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٍٙٞبٔی و ٝتغییطاتی زض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت َطح
ضیعی  ٚاخطاء قس ٜاؾت.
 -6عرح ریسی
 -1-6الداهبت برای رسیدگی ریسک ّب ٍ فرصت ّب
ٍٙٞ -1-1-6بْ َطحطیعی ثطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ،ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز اقبض ٜقس ٜزض ثٙس  ٚ 1-4اِعأبت اقبضٜ
قس ٜزض ثٙس  2-4ضا ٔس٘ظط لطاض زاز ٚ ٜضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞبیی ضا و ٝثطای پطزاذتٗ ثٛٔ( ٝاضز ظیط) الظْ ٞؿتٙس تؼییٗ
ٕ٘بیس.
اِف) تًٕیٗ آ٘ى ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٔی تٛا٘س ث٘ ٝتیدٞ( ٝب)ی ذٛاؾت ٝقس ٜضا ثطآٚضزٕ٘ ٜبیس.
ة) خٌّٛیطی  ٚیب وبٞف اثطات ٘بُّٔٛة
ج) زؾتیبثی ث ٝثٟجٛز
 -2-1-6ؾبظٔبٖ ببید ٔٛاضز ظیط ضا ثط٘بٔ ٝضیعی ٕ٘بیس.
اِف) السأبت ثٙٔ ٝظٛض ازاض ٜوطزٖ ایٗ ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب
ة) چٍٍ٘ٛی ا٘دبْ:
 .1یىپبضچ ٝؾبظی  ٚپیبز ٜؾبظی السأبت زض فطآیٙسٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
 .2اضظیبثی اثطثركی ایٗ السأبت
السأبت اتربش قس ٜازاض ٜضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب ثبیس ٔتٙبؾت ثب اثطات ثبِم ٜٛثط اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثبقس.
یبزآٚضیٌ :1عیٞ ٝٙبی ازاض ٜوطزٖ ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب ٔی تٛا٘س قبُٔ اختٙبة اظ ضیؿه ،لج َٛضیؿه ثٙٔ ٝظٛض
ز٘جبَ وطزٖ یه فطنت ،حصف ٔٙجغ ضیؿه ،تغییط احتٕبَ ٚلٛع یب ػٛالت ،ث ٝاقتطان ٌصاضی ضیؿه  ٚیب حفظ ضیؿه
ثٚ ٝؾیّ ٝتهٕیٓ ٌیطی آٌبٞب٘ ٝثبقس.
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یبزآٚضی :2فطنت ٞب ٔی تٛا٘س ث ٝاتربش قیٞ ٜٛبی خسیس ،ضا ٜا٘ساظی ٔحهٛالت خسیسٌ ،كٛزٖ ثبظاضٞبی خسیس،
پطزاذتٗ ثٔ ٝكتطیبٖ خسیس ،ایدبز ٔكبضوت ،اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغی ٞبی خسیس  ٚؾبیط أىب٘بت ُّٔٛة  ٚلبثُ زٚاْ ثطای
ضؾیسٌی ث٘ ٝیبظٞبی ؾبظٔبٖ یب ٔكتطیبٖٙٔ ،دط قٛز.
 -2-6اّداف کیفیت ٍ عرحریسی جْت دستیببی بِ آًْب
 -1-2-6ؾبظٔبٖ ثبیس اٞساف ویفیت ضا زض ٚظبیف ،ؾُٛح  ٚفطایٙسٞبی ٔطتجٍ ٔٛضز ِع ْٚثطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
ایدبز ٕ٘بیس.
اٞساف ویفیت ببید:
اِف) ثب ذٍ ٔكی ویفیت ؾبظٌبض ثبقس.
ة) لبثُ ا٘ساظٌ ٜیطی ثبقس.
ج) اِعأبت وبضثطزی ضا زض ٘ظط ٌطفت ٝثبقس.
ز) ٔطتجٍ ثب اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت  ٚافعایف ضيبیت ٔكتطی ثبقس.
ٛٔ )ٜضز پبیف لطاض ٌیطز.
 )ٚاَالع ضؾب٘ی قٛز.
ض) زض نٛضت ٘یبظ ث ٝضٚظآٚضی قٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔس٘ٚی ضا ثطای اٞساف ویفیت حفظ ٕ٘بیس.
 -2-2-6زض ظٔبٖ َطح ضیعی چٍٍ٘ٛی زؾتیبثی ث ٝاٞساف ویفیت ،ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا تؼییٗ ٕ٘بیس:
اِف) چ( ٝوبضٞبیی) ا٘دبْ ذٛاٞس قس.
ة) چٙٔ ٝبثؼی ٔٛضز ٘یبظ ذٛاٞس ثٛز.
ج) چ ٝوؿی ٔؿئ َٛذٛاٞس ثٛز.
ز) چ ٝظٔب٘ی تىٕیُ ذٛاٞس قس.
٘ )ٜتبیح آٖ چٍ ٝ٘ٛاضظیبثی ذٛاٞس قس.
 -3-6عرح ریسی تغییرات
زض ظٔب٘ی و ٝؾبظٔبٖ ٘یبظ ث ٝتغییط زض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا تؼییٗ ٕ٘بیس ،تغییطات ثبیس ث ٝنٛضت َطحطیعی قسٜ
ا٘دبْ قٛز( .ثٙس  4-4ضا ثجیٙیس)
ؾبظٔبٖ ببید ٔٛاضز ظیط ضا زض ٘ظط ثٍیطز:
اِف) ٞسف اظ تغییطات ٞ ٚط یه اظ ػٛالت احتٕبِی آٖ ٞب
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ة) یىپبضچٍی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
ج) زض زؾتطؼ ثٛزٖ ٔٙبثغ
ز) ترهیم  ٚیب ترهیم ٔدسز ٔؿئِٛیت ٞب  ٚاذتیبضات
 -7پشتیببًی
 -1-7هٌببغ
 -1-1-7کلیبت
ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٙبثغ ٔٛضز ٘یبظ ثطای ایدبز ،پیبز ٜؾبظیٍٟ٘ ،ساضی ٚثٟجٛز ٔؿتٕطؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت تؼییٗ ٚتبٔیٗ
ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ببید (ٔٛاضز ظیط ضا) زض ٘ظط ثٍیطز:
اِف) لبثّیت ٞب ٔ ٚحسٚزیت ٞبی ٔٙبثغ زاذّی ٔٛخٛز
ة) چ٘ ٝیبظٞبیی ثٛؾیّ ٝی اضائ ٝزٙٞسٌبٖ ثیط٘ٚی تبٔیٗ ذٛاٞس قس.
 -2-1-7کبرکٌبى
ؾبظٔبٖ ثبیس وبضوٙبٖ الظْ ضا ثطای اخطای ٔٛثط ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت  ٚثطای ػّٕیبت  ٚوٙتطَ فطایٙسٞبی آٖ تؼییٗ ٚ
فطإ٘ ٓٞبیس.
 -3-1-7زیر سبخت
ؾبظٔبٖ ثبیس ظیط ؾبذت ٔٛضز ٘یبظ ضا ثطای ػّٕیبت  ٚفطآیٙسٞبی آٖ خٟت زؾتیبثی ث ٝاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
تؼییٗ ،فطاٍٟ٘ ٚ ٓٞساضی ٕ٘بیس.
یبزآٚضی :ظیط ؾبذت ٔی تٛا٘س قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس:
اِف) ؾبذتٕبٟ٘ب ،تبؾیؿبت ٔطتجٍ
ة) تدٟیعات اظ خّٕ ٝؾرت افعاض ٘ ٚطْ افعاض
ج) ٔٙبثغ حُٕ ٘ ٚمُ
ز) تىِٛٛٙغی اَالػبت  ٚاضتجبَبت
 -4-1-7هحیظ برای اجرای فرآیٌدّب
ؾبظٔبٖ ثبیس ٔحیٍ الظْ ضا ثطای ػّٕیبت  ٚفطایٙسٞبی آٖ ،ثٙٔ ٝظٛض زؾتیبثی ث ٝاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ،تؼییٗ،
فطاٍٟ٘ ٚ ٓٞساضی ٕ٘بیس.
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یبزآٚضیٔ :حیٍ الظْ خٟت اخطای فطایٙسٞب ٔی تٛا٘س قبُٔ ػٛأُ ا٘ؿب٘ی  ٚفیعیىی ثبقس ٔب٘ٙس:
اِف) اختٕبػی (ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ غیط تجؼیى آٔیع ،آضاْ ،غیط تٟبخٕی)
ة) ضٚا٘ی (ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ وبٞف اؾتطؼ ،خٌّٛیطی اظ فطؾٛزٌی قغّی ،حفبظت ػبَفی)
ج) فیعیىی (ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ زٔبٌ ،طٔب ،ضَٛثتٛ٘ ،ض ،خطیبٖ ٛٞا ،ثٟساقت ،ؾطٚنسا)
ایٗ ػٛأُ ٔی تٛا٘س ثؿت ٝثٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت تبٔیٗ قسٔ ٜتفبٚت ثبقس.
 -5-1-7هٌببغ پبیش ٍ اًدازُ گیری
 -1-5-1-7کلیبت
زض خبیی و ٝپبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی تأییس وٙٙس ٜی اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثب اِعأبت ٔكرم قسٔ ٜی ثبقس ،ثطای
حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى٘ ٝتبیح پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ٔؼتجط  ٚلبثُ اػتٕبز ٞؿتٙس ،ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٙبثغ الظْ ضا تؼییٗ ٚ
تبٔیٗ ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ یبثس وٙٔ ٝبثغ تبٔیٗ قس:ٜ
اِف) ثطای آٖ ٘ٛع ٔكرهی اظ فؼبِیت ٞبی پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی و ٝزض حبَ ا٘دبْ اؾت ٔٙبؾت ٔی ثبقس.
ة) ثطای إَیٙبٖ اظ تسا ْٚتٙبؾت ثب اٞسفكبٖ(ٔمبنسقبٖ) ٍٟ٘ساضی ٔی قٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔسٙٔ ٖٚبؾت ضا ث ٝػٛٙاٖ قٛاٞسی اظ تٙبؾت ثطای ٔمبنس ٔٙبثغ پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی حفظ ٕ٘بیس.
 -2-5-1-7لببلیت ردیببی اًدازُ گیری
زض خبیی و ٝلبثّیت ضزیبثی ا٘ساظٌ ٜیطی یه اِعاْ اؾت یب تٛؾٍ ؾبظٔبٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ثرف اؾبؾی اظ وؿت إَیٙبٖ
زض نحت ٘تبیح ا٘ساظٌ ٜیطی زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت تدٟیعات ا٘ساظٌ ٜیطی ثبیس:
اِف) زض فٛانُ ظٔب٘ی ،یب لجُ اظ اؾتفبز ٜثط ضٚی اؾتب٘ساضزٞبی ا٘ساظٌ ٜیطی لبثُ ضزیبثی ث ٝاؾتب٘ساضزٞبی ا٘ساظٌ ٜیطی
ثیٗ إِّّی یب ّٔی تبییس یب وبِیجطاؾی ،ٖٛیب ٞط ز ٚلطاض ٌیطز ؛  ٚظٔب٘ی و ٝچٙیٗ اؾتب٘ساضزٞبیی ٚخٛز ٘ساقت ٝثبقٙس،
ببید ٔجٙبی اؾتفبز ٜقس ٜخٟت وبِیجطاؾی ٚ ٖٛیب تهسیك ث ٝنٛضت اَالػبت ٔسٍٟ٘ ٖٚساضی قٛز.
ة) خٟت قٙبؾبیی ٚيؼیت وبِیجطاؾی ٖٛآٟ٘ب قٙبؾبیی قٛز.
ج) اظ تٙظیٕبت ،آؾیجی یب نسٔ ٝوٚ ٝيؼیت وبِیجطاؾی ٖٛآٟ٘ب ٘ ٚتبیح ا٘ساظٌ ٜیطی ٞبی پؽ اظ آٖ ضا ٘بٔؼتجط ٔی وٙس،
ٔحبفظت ق٘ٛس.
ٞطٌبٔ ٜكرم قٛز تدٟیع ا٘ساظٌ ٜیطی ثطای ٔمبنس زض ٘ظط ٌطفت ٝقس٘ ٜبٔٙبؾت اؾت ،ؾبظٔبٖ ببید تبثیطات ٔٙفی زض
نحت ٘تبیح ا٘ساظٌ ٜیطی لجّی ضا تؼییٗ ٕ٘بیس  ٚببید زض نٛضت ِع ْٚالساْ انالحی ٔٙبؾت ضا ا٘دبْ زٞس.
 -6-1-7داًش سبزهبًی
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ؾبظٔبٖ ثبیس زا٘ف ٔٛضز ٘یبظ ضا ثطای اخطای فطآیٙسٞب  ٚزؾتیبثی ث ٝاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت تؼییٗ ٕ٘بیس.
ایٗ زا٘ف ثبیس ٍ٘ ٝزاضی قٛز  ٚثٔ ٝیعاٖ الظْ زض زؾتطؼ لطاض ٌیطز.
ٍٙٞبْ پطزاذتٗ ث٘ ٝیبظٞب  ٚض٘ٚسٞبی زض حبَ تغییط ،ؾبظٔبٖ ثبیس زا٘ف فؼّی ذٛز ضا زض ٘ظط ثٍیطز  ٚچٍٍ٘ٛی ث ٝزؾت
آٚضزٖ  ٚیب زؾتطؾی ث ٝزا٘ف ايبفی الظْ  ٚثطٚظآٚضی ٞبی ٔٛضز ٘یبظ ضا تؼییٗ ٕ٘بیس.
یبزآٚضی  :1زا٘ف ؾبظٔب٘ی زا٘ف ذبل ثطای ؾبظٔبٖ اؾت (و )ٝثُٛض وّی اظ َطیك تدطث ٝثسؾت ٔی آیس .ایٗ (زا٘ف)
اَالػبتی اؾت و ٝثطای زؾتیبثی ث ٝاٞساف ؾبظٔبٖ اؾتفبز ٚ ٜث ٝاقتطان ٌعاقتٔ ٝیكٛز.
یبزآٚضی :2زا٘ف ؾبظٔب٘ی ٔی تٛا٘س ثط اؾبؼ ٔٛاضز ظیط ثبقس:
اِف) ٔٙبثغ زاذّی (ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٔبِىیت ٔؼٛٙی ،زا٘ف حبنُ اظ تدطث ،ٝزضؾٟبیی اظ قىؿت ٞب  ٚپطٚغٞ ٜبی ٔٛفك،
ث ٝزؾت ٌطفتٗ  ٚث ٝاقتطان ٌصاضی زا٘ف  ٚتدطثٔ ٝؿتٙس ٘كس٘ ،ٜتبیح حبنُ اظ ثٟجٛز ٞب زض فطآیٙسٞبٔ ،حهٛالت ٚ
ذسٔبت).
ة) ٔٙبثغ ثیط٘ٚی (ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ اؾتب٘ساضزٞب ،زا٘كٍبٞ ٜب ،وٙفطا٘ؽ ٞب ،زا٘ف خٕغ آٚضی قس ٜاظ ٔكتطیبٖ یب اضائٝ
زٙٞسٌبٖ ثیط٘ٚی)
 -2-7شبیستگی
ؾبظٔبٖ ثبیس:
اِف) قبیؿتٍی الظْ ثطای وبضوٙب٘ی و ٝتحت وٙتطَ ؾبظٔبٖ وبض ٔی وٙٙس  ٚثط ػّٕىطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٔٛثط
اؾت تؼییٗ ٕ٘بیس
ة) إَیٙبٖ حبنُ وٙس ایٗ وبضوٙبٖ اظ ٘ظط تحهیالت ،آٔٛظـ  ٚیب تدطث ٝی ٔٙبؾت ثب نالحیت ٞؿتٙس.
ة) زض نٛضت وبضثطز ،السأبتی ثٙٔ ٝظٛض ث ٝزؾت آٚضزٖ قبیؿتٍی الظْ ا٘دبْ زٞس  ٚاثطثركی السأبت ا٘دبْ قس ٜضا
اضظیبثی وٙس.
ز) اَالػبت ٔسٙٔ ٖٚبؾت ضا ث ٝػٛٙاٖ قٛاٞس نالحیت حفظ وٙس.
یبزآٚضی :السأبت لبثُ اخطا ٕٔىٗ اؾت ثطای ٔثبَ قبُٔ تساضن آٔٛظـ ،ا٘دبْ ٔكبٚض ،ٜیب ا٘تهبة ٔدسز وبض وٙبٖ
حبيط  ٚیب اؾترساْ  ٚیب لطاضزاز ثؿتٗ ثب وبضوٙبٖ قبیؿت ٝثبقس.
 -3-7آگبّی
وبضوٙبٖ و ٝتحت وٙتطَ ؾبظٔبٖ وبض ٔی وٙٙس ثبیس اظ ٔٛاضز ظیط آٌب ٜثبقٙس:
اِف) ذٍ ٔكی ویفیت
ة) اٞساف ویفیت ٔطتجٍ
ج) ؾ ٟٓآٟ٘ب زض اثطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ،اظ خّٕٔ ٝعایبی ثٟجٛز ػّٕىطز ویفیت
ز) ٔفبٞیٓ ػسْ اُ٘جبق ثب اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
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 -4-7ارتببعبت
ؾبظٔبٖ ثبیس اضتجبَبت زاذّی  ٚثیط٘ٚی ٔطتجٍ ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا تؼییٗ ٕ٘بیس اظ خّٕ:ٝ
اِف) زضثبض ٜچ ٝچیعی اضتجبٌ ثطلطاض وٙس.
ة) چ ٝظٔب٘ی اضتجبٌ ثطلطاض وٙس
ج) ثب چ ٝوؿی اضتجبٌ ثطلطاض وٙس.
ز) چٍ ٝ٘ٛاضتجبٌ ثطلطاض وٙس
 )ٚچ ٝوؿی اضتجبٌ ثطلطاض وٙس
 -5-7اعالػبت هدٍى
 -1-5-7کلیبت
ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؾبظٔبٖ ثبیس قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس:
اِف) اَالػبت ٔس ٖٚذٛاؾت ٝقس ٜثٛؾیّ ٝایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی
ة) اَالػبت ٔس ٖٚتؼییٗ قس ٜتٛؾٍ ؾبظٔبٖ و ٝثطای اثطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت يطٚضی ٞؿتٙس.
یبزآٚضیٌ :ؿتط ٜاَالػبت ٔس ٖٚثطای یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت اظ ؾبظٔب٘ی ث ٝؾبظٔبٖ زیٍط ث ٝزالیُ ظیط ٔی تٛا٘س
ٔتفبٚت ثبقس:
اِف) ا٘ساظ ٜؾبظٔبٖٛ٘ ،ع فؼبِیت ٞب ،فطآیٙسٞبٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبت آٖ
ة) پیچیسٌی فطایٙسٞب  ٚاثطات ٔتمبثُ آٟ٘ب
ج) قبیؿتٍی افطاز
 -2-5-7ایجبد ٍ بِ رٍز آٍری
ٍٙٞبْ ایدبز  ٚث ٝضٚظ ضؾب٘ی اَالػبت ٔس ،ٖٚؾبظٔبٖ ثبیس اظ تٙبؾت ٔٛاضز ظیط إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس:
اِف) قٙبؾبیی  ٚتٛيیحبت (ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ػٛٙاٖ ،تبضیدٛ٘ ،یؿٙس ٜیب قٕبضٔ ٜطخغ)
ة) لبِت (( )formatث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ظثبٖ٘ ،ؿر٘ ٝطْ افعاضٕٛ٘ ،زاضٞب) ٚ ٚاؾٍ اضتجبَی (ٔثال وبغصی  ،اِىتط٘ٚیه)
ج) ثبظٍ٘طی  ٚتهٛیت ثطای تٙبؾت  ٚوفبیت آٖ.
-3-5-7کٌترل اعالػبت هدٍى
 -1-3-5-7اَالػبت ٔسٛٔ ٖٚضز ٘یبظ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت  ٚایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ثبیس وٙتطَ ق٘ٛس تب إَیٙبٖ
حبنُ قٛز و:ٝ
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اِف) زض ٔىبٖ  ٚظٔب٘ی ٔٛضز ٘یبظ ،زض زؾتطؼ ٙٔ ٚبؾت ثطای اؾتفبز ٜثبقس.
ة) ث ٝا٘ساظ ٜوبفی ٔحبفظت قس ٜاؾت (ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ اظ ثیٗ ضفتٗ ٔحطٔبٍ٘ی ،اؾتفبز٘ ٜبزضؾت ،یب اظ زؾت زازٖ
یىپبضچٍی)
 -2-3-5-7زض نٛضت وبضثطز ثطای وٙتطَ اَالػبت ٔس ٖٚؾبظٔبٖ ثبیس فؼبِیت ٞبی وبضثطزی ظیط ضا ا٘دبْ زٞس:
اِف) تٛظیغ ،زؾتیبثی ،ثبظیبثی  ٚاؾتفبزٜ
ة) شذیط ٜؾبظی ٍٟ٘ ٚساضی ،اظ خّٕ ٝحفظ ذٛا٘بیی
ج) وٙتطَ تغییطات (ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ وٙتطَ ٚیطایف)
ز) ٍٟ٘ساضی  ٚأحبء
اَالػبت ٔس ٖٚثب ٔٙكبء ثط ٖٚؾبظٔب٘ی و ٝتٛؾٍ ؾبظٔبٖ ثطای َطح ضیعی  ٚػّٕىطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت الظْ
تؼییٗ قس ٜا٘س ثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔٙبؾت قٙبؾبیی  ٚوٙتطَ قٛز.
اَالػبت ٔس ٖٚو ٝث ٝػٛٙاٖ قبٞس اُ٘جبق حفظ قس ٜاؾت ثبیس اظ تغییطات ٘بذٛاؾتٔ ٝحبفظت قٛز.
یبزآٚضی :زؾتطؾی ٔی تٛا٘س ثط تهٕیٓ ٌیطی زض ذهٛل نطفبً اخبظٔ ٜكبٞس ٜاَالػبت ٔس ٚ ٖٚیب اخبظ ٚ ٜاذتیبض ثطای
ٔكبٞس ٚ ٜتغییط زازٖ اَالػبت ٔس ٚ ٖٚغیط ٜزالِت زاقت ٝثبقس.
 -8ػولیبت
 -1-8عرح ریسی ٍ کٌترل ػولیبتی
ؾبظٔبٖ ثبیس فطآیٙسٞبی ٔٛضز ٘یبظ (ثٙس  )4-4ثطای اُ٘جبق ثب اِعأبت خٟت اضائٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت ٚ ،ثطای اخطای
السأبت تؼییٗ قس ٜزض ثٙس ٛٔ 6ضز ٘یبظ ٔی ثبقس ضا اظ َطیك ٔٛاضز ظیط َطح ضیعی ،اخطا  ٚوٙتطَ ٕ٘بیس:
اِف) تؼییٗ اِعأبت ثطای ٔحه ٚ َٛذسٔبت
ة) ایدبز ٔؼیبضٞبیی ثطای
 -1فطآیٙسٞب
 ٚ -2ثطای پصیطـ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
ج) تؼییٗ ٔٙبثغ ٔٛضز ٘یبظ ثطای زؾتیبثی ث ٝاُ٘جبق ثب اِعأبت ٔحه ٚ َٛذسٔبت
ز) اخطای وٙتطَ فطآیٙسٞب ُٔبثك ثب ٔؼیبضٞب
 )ٜتؼییٍٟٗ٘ ،ساضی  ٚحفظ اَالػبت ٔس ٖٚثٔ ٝیعاٖ الظْ
 -1خٟت إَیٙبٖ اظ ایٗ و ٝفطایٙسٞب ث ٝنٛضت َطح ضیعی قس ٜاخطا قس ٜا٘س
 -2خٟت ٘كبٖ زازٖ اُ٘جبق ثب ٘یبظٔٙسی ٞبی ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
ذطٚخی ایٗ َطح ضیعی ثبیس ثطای ػّٕیبت ؾبظٔبٖ ٔٙبؾت ثبقس.
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ؾبظٔبٖ ثبیس تغییطات َطحطیعی قس ٜضا وٙتطَ  ٚپیبٔسٞبی ٘بقی اظ تغییطات ٘بذٛاؾت ٝضا ثبظٍ٘طی ٕ٘ٛز ٚ ٜزض نٛضت
ِع ْٚالساْ ث ٝوبٞف ٞط ٌ ٝ٘ٛتبثیطات ٘بذٛاؾتٕ٘ ٝبیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس و ٝفطآیٙسٞبی ثط ٖٚؾپبضی قسُٔ ٜبثك ثٙس  4-8وٙتطَ ٔی ق٘ٛس.
 -2-8الساهبت برای هحصَالت ٍ خدهبت
 -1-2-8ارتببط بب هشتری
اضتجبَبت ثب ٔكتطی ثبیس قبُٔ (ٔٛاضز ظیط) ثبقس:
اِف) اضائ ٝاَالػبت ٔطتجٍ ثب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
ة) ضؾیسٌی اؾتؼالْ ٞب ،لطاضزازٞب  ٚیب ؾفبضقبت اظ خّٕ ٝتغییطات
ج) ثسؾت آٚضزٖ ثبظذٛضز ٔكتطی زض اضتجبٌ ثب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت  ،اظ خّٕ ٝقىبیبت ٔكتطی
ز) ضؾیسٌی یب وٙتطَ أٛاَ ٔكتطی.
 )ٜایدبز قطایٍ ذبل ثطای السأبت احتٕبِی ،ظٔب٘یىٔ ٝطتجٍ اؾت
 -2-2-8تؼییي الساهبت برای هحصَالت ٍ خدهبت
ٍٙٞبٔی و ٝاِعأبت تؼییٗ قس ٜثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثٔ ٝكتطیبٖ اضائٔ ٝی قٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس اظ ٔٛاضز ظیط إَیٙبٖ حبنُ یبثس:
اِف) اِعأبت ثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت تؼطیف قس ٜا٘س اظ خّٕٝ
ٞ -1طٌ ٝ٘ٛاِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ وبضثطز
 -2آٟ٘بیی و ٝتٛؾٍ ؾبظٔبٖ يطٚضی زض ٘ظط ٌطفت ٝقسٜ
ة) ؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘س ازػبٞبیی ضا و ٝثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت اضائٔ ٝی ٕ٘بیس ،ثطآٚضزٕ٘ ٜبیس.
 -3-2-8ببزًگری الساهبت برای هحصَالت ٍ خدهبت
1-3-2-8
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ یبثس و ٝتٛا٘بیی ثطآٚضز ٜؾبظی اِعأبت ثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت پیكٟٙبز قس ٜثٔ ٝكتطیبٖ ضا
زاضز .ؾبظٔبٖ ثبیس لجُ اظ تؼٟس ث ٝتبٔیٗ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثطای ٔكتطی یه ثبظٍ٘طی ضا ا٘دبْ زٞس .و ٝقبُٔ:
اِف) اِعأبت ٔكرم قس ٜتٛؾٍ ٔكتطی ،اظ خّٕ ٝاِعأبت ثطای فؼبِیت ٞبی تحٛیُ  ٚپؽ اظ تحٛیُ
ة) اِعأبتی و ٝتٛؾٍ ٔكتطی ثیبٖ ٘كس ٜاؾت ِٚی ثطای اؾتفبزٔ ٜكرم قس ٜیب ٔٛضز ٘ظط ٔكتطی ،الظْ ٔی ثبقس.
ج) اِعأبت ٔكرم قس ٜثٚ ٝؾیّ ٝی ؾبظٔبٖ
ز) اِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ وبضثطز ثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
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 )ٜاِعأبت لطاضزاز یب ؾفبضـ ٔتفبٚت ثب آٟ٘بیی و ٝلجال ثیبٖ قس ٜثٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ یبثس و ٝلطاضزاز یب اِعأبت ؾفبضـ ٔتفبٚت اظ ٔٛاضزی و ٝلجال تؼطیف قس ،ٜحُ  ٚفهُ قس ٜاؾت.
خبیی ؤ ٝكتطی ثیب٘ی ٝای ٔىتٛة اظ اِعأبت ذٛز اضائ٘ ٝىٙس ،اِعأبت ٔكتطی ثبیس لجُ اظ پصیطـ تٛؾٍ ؾبظٔبٖ تأییس
قٛز.
یبزآٚضی :زض ثؼًی اظ ٔٛلؼیت ٞب ،اظ لجیُ فطٚـ ایٙتط٘تی ،ثبظٍ٘طی ٞبی ضؾٕی اظ ٞط ؾفبضـ غیط ػّٕی اؾت ،زض
ػٛو ثبظٍ٘طی ٞب ٔی تٛا٘ٙس اَالػبت ٔطث ٌٛثٔ ٝحهٔ ،َٛب٘ٙس وبتبِٛي ٞب ضا پٛقف زٞس.
2-3-2-8
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔس ٖٚضا زض نٛضت وبضثطز حفظ ٕ٘بیس:
اِف) ثط ضٚی ٘تبیح ثبظٍ٘طی
ة) ثط ضٚی اِعأبت خسیس ثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
 -4-2-8تغییر الساهبت برای هحصَالت ٍ خدهبت
ٞطخب اِعأبت ٔٛضز ٘یبظ ثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت تغییط وطز ،ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ حبنُ وٙس و ٝاَالػبت ٔسٖٚ
ٔطث ٌٛانالح  ٚافطاز ٔطث َٝٛاظ اِعأبت تغییط یبفت ٝآٌبٞی یبثٙس.
 -3-8عراحی ٍ تَسؼِ هحصَالت ٍ خدهبت
 -1-3-8کلیبت
ؾبظٔبٖ ثبیس یه فطایٙس َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝایدبز  ،اخطا  ٍٝ٘ ٚزاضی ٕ٘بیس و ٝثطای إَیٙبٖ اظ تساضن آتی ٔحهٛالت ٚ
ذسٔبت ٔٙبؾت ثبقس.
 -2-3-8عرحریسی ،عراحی ٍ تَسؼِ
ؾبظٔبٖ ثبیس زض تؼییٗ ٔطاحُ  ٚوٙتطَ ٞب ثطای َطاحی  ٚتٛؾؼٛٔ ٝاضز ظیط ضا زض ٘ظط ٌیطز:
اِف) ٔبٞیتٔ ،ست ظٔبٖ  ٚپیچیسٌی فؼبِیت ٞبی َطاحی  ٚتٛؾؼٝ
ة) ٔطاحُ ٔٛضز ِع ْٚفطایٙس اظ خّٕ ٝثىبضٌیطی ثبظٍ٘طی ٞبی َطاحی  ٚتٛؾؼٝ
ج) فؼبِیت ٞبی تهسیك  ٚنحٌ ٝصاضی ٔٛضز ٘یبظ َطاحی  ٚتٛؾؼٝ
ز) ٔؿئِٛیت ٞب  ٚاذتیبضات ٔٛضز ثحث زض فطآیٙس َطاحی  ٚتٛؾؼٝ
ٙٔ )ٜبثغ ٔٛضز ٘یبظ زاذّی  ٚثیط٘ٚی ثطای َطاحی  ٚتٛؾؼٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت
٘ )ٚیبظ ث ٝوٙتطَ اضتجبٌ ثیٗ اقربل زضٌیط زض فطآیٙس َطاحی  ٚتٛؾؼٝ
ض) ٘یبظ ثٔ ٝكبضوت ثیٗ ٔكتطیبٖ  ٚوبضثطاٖ زض فطایٙس َطاحی  ٚتٛؾؼٝ
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ظ) اِعأبت ثطای تبٔیٗ آتی ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
خ) ؾُح وٙتطَ ٔٛضز ا٘تظبض ثطای فطآیٙس َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝثٛؾیّ ٝی ٔكتطیبٖ  ٚؾبیط شیٙفؼبٖ ٔطثَٝٛ
ح) اَالػبت ٔس ٖٚيطٚضی خٟت اثجبت ایٙى ٝاِعأبت َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝثطآٚضز ٜقس ٜا٘س.
ٍ -3-3-8رٍدی ّبی عراحی ٍ تَسؼِ
ؾبظٔبٖ ثبیس اِعأبت يطٚضی ثطای ا٘ٛاع ذبنی اظ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ضا وَ ٝطاحی ٔی ق٘ٛس ،تؼییٗ ٕ٘بیس ،ؾبظٔبٖ
ثبیس (ٔٛاضز ظیط ضا) زض ٘ظط ثٍیطز:
اِف) اِعأبت وبضوطزی  ٚػّٕىطزی
ة) اَالػبت حبنّ ٝاظ فؼبِیت ٞبی َطاحی  ٚتٛؾؼٔ ٝكبث ٝلجّی
ج) اِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی
ز) اؾتب٘ساضزٞب یب آییٗ ٘بٔ ٝای و ٝؾبظٔبٖ ٔتؼٟس ث ٝاخطای آٟ٘ب قس ٜاؾت
ٙٔ )ٜبثغ زاذّی  ٚذبضخی ٔٛضز ٘یبظ ثطای َطاحی  ٚتٛؾؼٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت
 )ٚػٛالت ثبِم ٜٛقىؿت ٘بقی اظ ٔبٞیت ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
ٚضٚزی ٞب ثبیس ثطای َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝوبفی ،وبُٔ  ٚثس ٖٚاثٟبْ ثبقٙس.
تؼبضو ثیٗ ٚضٚزی ٞبی َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝثبیس حُ  ٚفهُ ق٘ٛس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔسٚ ٖٚضٚزی ٞبی َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝضا حفظ ٕ٘بیس.
 -4-3-8کٌترل ّبی عراحی ٍ تَسؼِ
ؾبظٔبٖ ثبیس وٙتطَ ٞبیی ثط فطآیٙس َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝضا اػٕبَ ٕ٘بیس تب إَیٙبٖ ٕ٘بیس و:ٝ
اِف) ٘تبیدی و ٝث ٝزؾت ذٛاٞس آٔس تؼطیف قس ٜا٘س.
ة) ثبظٍ٘طی ٞب ثطای اضظیبثی لبثّیت ٘تبیح َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝثطای ثطآٚضز ٜوطزٖ اِعأبت ا٘دبْ قس ٜاؾت.
ج) خٟت حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝذطٚخی ٞبی َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝاِعأبت ٚضٚزی ضا ثطآٚضزٔ ٜی وٙٙس ،فؼبِیت ٞبی
تهسیك ا٘دبْ قس ٜاؾت.
ز) خٟت حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙىٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت ٘تید ٝقس ٜاِعأبت وبضثطزی ٔكرم  ٚاِعأبت ذٛاؾت ٝقس ٜضا
ثطآٚضزٔ ٜی وٙٙس ،فؼبِیت ٞبی نحٌ ٝصاضی ا٘دبْ قس ٜاؾت.
 )ٜالسأبت يطٚضی ثط ضٚی ٔكىالت تؼییٗ قس ٜزض َی ثبظٍ٘طی ٞب ،یب فؼبِیت ٞبی تهسیك  ٚنحٌ ٝصاضی ،اتربش ٔی
ٌطزز.
 )ٚاَالػبت ٔس ٖٚایٗ فؼبِیت ٞب حفظ قس ٜاؾت.
یبزآٚضی :ثبظٍ٘طی ٞبی َطاحی  ٚتٛؾؼ ،ٝتهسیك  ٚنحٌ ٝصاضی زاضای ٔمبنس ٔدعا ٔی ثبقٙس ،آٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙس ث ٝنٛضت
خساٌب٘ ٝیب ٞط تطویجی ا٘دبْ ق٘ٛس ،و ٝثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ؾبظٔبٖ ٔٙبؾت ثبقس.
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 -5-3-8خرٍجی ّبی عراحی ٍ تَسؼِ
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ حبنُ وٙس و ٝذطٚخی ٞبی َطاحی  ٚتٛؾؼ: ٝ
اِف) اِعأبت ٚضٚزی ضا ثطآٚضزٔ ٜی وٙس؛
ة) ثطای فطایٙسٞبی ثؼسی تبٔیٗ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت وبفی ٔی ثبقس.
ج) زض نٛضت وبضثطز ،قبُٔ پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی اِعأبت ٔ ٚؼیبضٞبی پصیطـ ثبقٙس  ٚیب ث ٝآٟ٘ب اضخبع زاز ٜقٛز.
ز) ٔكرهٞ ٝبی ٔحه ٚ َٛذسٔبت و ٝثطای ٔمهٛز ٔٛضز ٘ظط  ٚاؾتفبز ٜایٕٗ  ٚنحیح قبٖ يطٚضی ٞؿتٙس ٔكرم
قس ٜا٘س.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔس ٖٚذطٚخی ٞبی َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝضا ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس.
 -6-3-8تغییرات عراحی ٍ تَسؼِ
ؾبظٔبٖ ثبیس تغییطات ا٘دبْ قس ٜثط ٚضٚزی ٞب  ٚذطٚخی ٞبی َطاحی ضا زض حیٗ َطاحی  ٚتٛؾؼٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت
 ٚیب پؽ اظ آٖ ،ثٔ ٝیعا٘ی وٞ ٝیچ تبثیط ٔٙفی ثط اُ٘جبق ثب اِعأبت ٘ساقت ٝثبقس ثبظٍ٘طی ،وٙتطَ  ٚقٙبؾبیی ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔس ٖٚزض ذهٛل (ٔٛاضز ظیط ضا) حفظ ٕ٘بیس:
اِف) تغییطات َطاحی  ٚتٛؾغ؛
ة) ٘تبیح ثبظٍ٘طی ٞب؛
ج) ٔدٛظ تغییطات؛
ز) السأبت نٛضت ٌطفت ٝثطای خٌّٛیطی اظ تبثیطات ٘بُّٔٛة؛
 -4-8کٌترل فرآیٌدّب ،هحصَالت ٍ خدهبت تبهیي شدُ بیرًٍی
 -1-4-8کلیبت
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس فطآیٙسٞبٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝاظ ثیط ٖٚؾبظٔبٖ تبٔیٗ ٔی ق٘ٛس ثب اِعأبت
ٔكرم قس ٜاُ٘جبق زاض٘س.
ؾبظٔبٖ ثبیس وٙتطَ ٞبیی ضا و ٝزض فطآیٙسٞبٔ ،حهٛالت ٚذسٔبتی و ٝاظ ثیط ٖٚؾبظٔبٖ تبٔیٗ ٔی ق٘ٛس ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝی
قٛز ،تؼییٗ ٕ٘بیس ٚلتی:
اِف) ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝتٛؾٍ تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ثیط٘ٚی ثطای اؾتفبز ٜزض ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ذٛز ؾبظٔبٖ تبٔیٗ
ٔی ق٘ٛس.
ة) ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی تٛؾٍ تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ثیط٘ٚی ٔؿتمیٕب ثطای ٔكتطی (اٖ) اظ َطف ؾبظٔبٖ تبٔیٗ ٔی ق٘ٛس.
ج) یه فطآیٙس  ٚیب ثركی اظ یه فطایٙس زض ٘تید ٝتهٕیٓ ٌیطی ؾبظٔبٖ تٛؾٍ یه تبٔیٗ وٙٙس ٜثیط٘ٚی تبٔیٗ ٔی
ق٘ٛس.
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ؾبظٔبٖ ثبیس ٔؼیبضٞبیی ضا خٟت اضظیبثی ،ا٘تربة ،پبیف ػّٕىطز  ٚاضظیبثی ٔدسز تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ذبضخی ثطاؾبؼ
تٛا٘بیی آٟ٘ب زض تبٔیٗ فطایٙسٞب  ٚیب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ،ثب تٛخ ٝث ٝاِعأبت ٔكرم قس ٜتؼییٗ ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔس ٖٚضا زضثبض ٜایٗ فؼبِیت ٞب ٘تبیح السأبت يطٚضی ثطذٛاؾت ٝاظ اضظیبثی ٞب ضا حفظ ٕ٘بیس.
ًَ -2-4-8ع ٍ ٍسؼت کٌترل
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس و ٝفطایٙسٞبٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝثط ٖٚؾبظٔب٘ی تبٔیٗ ٔی ق٘ٛس ثط تٛا٘بیی
ؾبظٔبٖ خٟت اضائٔ ٝسأ ْٚحهٛالت  ٚذسٔبت ُٔٙجك ثٔ ٝكتطی تبثیط ٘بُّٔٛة ٘ساضز.
ؾبظٔبٖ ثبیس:
اِف) إَیٙبٖ ٕ٘بیس فطایٙسٞبی ثط ٖٚؾپبضی قس ٜزض وٙتطَ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ذٛز ،ثبلی ٔب٘س ٜاؾت.
ة) ٞط زٛٔ( ٚضز) وٙتطِی و ٝلهس زاضز ثط اضائ ٝزٙٞس ٜثیط٘ٚی اػٕبَ ٕ٘بیس ( ٚوٙتطِٟبیی) و ٝلهس زاضز ثطای اػٕبَ ثط
٘تبیح ذطٚخی فطآیٙس ثىبض ٌیطز ،تؼطیف ٕ٘بیس؛
ج) (ٔٛاضز ظیط ضا) زض ٘ظط ثٍیطز:
 )1تبثیط ثبِم ٜٛفطآیٙسٞبٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝثط ٖٚؾبظٔب٘ی تبٔیٗ ٔی ق٘ٛس ثط تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ خٟت اُ٘جبق
ثُٛض ٔسا ْٚثب اِعأبت ٔكتطی  ٚاِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ وبضثطز
 )2اثطثركی وٙتطَ ٞبی اػٕبَ قس ٜتٛؾٍ اضائ ٝزٙٞس ٜثیط٘ٚی
ز) تهسیك یب ؾبیط فؼبِیت ٞبی يطٚضی ثطای إَیٙبٖ اظ ایٙى ٝفطآیٙسٞبٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبت اِعأبت ضا ثطآٚضزٔ ٜی
ؾبظز ،تبٔیٗ ٕ٘بیس.
 -3-4-8اعالػبت برای ارائِ کٌٌدُ بیرًٍی
ؾبظٔبٖ ثبیس اظ وفبیت اِعأبت لجُ اظ تجبزَ آٟ٘ب ثب اضائ ٝزٙٞس ٜثیط٘ٚی إَیٙبٖ یبثس؛
ؾبظٔبٖ ثبیس اِعأبت ذٛز ضا ثطای ٔٛاضز ظیط ث ٝاَالع اضائ ٝزٙٞس ٜثیط٘ٚی ثطؾب٘س:
اِف) فطآیٙسٞبٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝتبٔیٗ ٔی ق٘ٛس.
ة) تبئیس (ٔٛاضز ظیط):
ٔ -1حهٛالت  ٚذسٔبت
 -2ضٚـ ٞب ،فطآیٙسٞب  ٚتدٟیعات
 -3تطذیم ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
ج) قبیؿتٍی ،قبُٔ نالحیت پطؾٛٔ ُٙضز ٘یبظ
ز) تؼبٔالت اضائ ٝزٙٞسٌبٖ ثیط٘ٚی ثب ؾبظٔبٖ
 )ٜوٙتطَ  ٚپبیف ػّٕىطز اضائ ٝزٙٞسٌبٖ ثیط٘ٚی و ٝتٛؾٍ ؾبظٔبٖ ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜا٘س.
 )ٚفؼبِیت ٞبی تهسیك یب نحٌ ٝصاضی و ٝؾبظٔبٖ یب ٔكتطی اـ ٔی ذٛاٙٞس زض ٔحُ اضائ ٝوٙٙس ٜثیط٘ٚی ا٘دبْ زٙٞس.
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 -5-8تَلید ٍ ارائِ خدهبت
 -1-5-8کٌترل تَلید ٍ ارائِ خدهبت
ؾبظٔبٖ ثبیس قطایٍ وٙتطَ قس ٜای ضا ثطای تِٛیس  ٚاضائ ٝذسٔبت قبُٔ فؼبِیتٟبی تحٛیُ  ٚپؽ اظ تحٛیُ اؾتمطاض ٕ٘بیس.
قطایٍ وٙتطَ قس ٜزض نٛضت أىبٖ قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔی ثبقس:
اِف) لبثّیت زؾتطؾی اَالػبت ٔس ٖٚوٛٔ( ٝاضز ظیط ضا) تؼطیف ٕ٘بیس:
 -1ذهٛنیبت ٔحهٛالتی و ٝتِٛیس ٔی ق٘ٛس ،ذسٔبتی و ٝاضائٔ ٝی ق٘ٛس ،یب فؼبِیت ٞبیی و ٝا٘دبْ ٔی ق٘ٛس؛
٘ -2تبیدی و ٝثسؾت ٔی آیٙس.
ة) لبثّیت زؾتطؾی  ٚاؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ ٔٙبؾت پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی
ج) اخطای فؼبِیت ٞبی پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜطی زض ٔطاحُ ٔٙبؾت ثطای تهسیك آ٘ىٔ ٝؼیبض وٙتطَ فطایٙسٞب یب ذطٚخی ٞب،
ٔؼیبضٞبی پصیطـ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثطآٚضزٔ ٜی وٙس.
ز) اؾتفبز ٜاظ ظیط ؾبذت ٔ ٚحیٍ ٔٙبؾت ثطای اخطای فطآیٙس ٞب
 )ٜا٘تهبة افطاز قبیؿت ،ٝاظ خّٕٞ ٝط ٌ ٝ٘ٛنالحیت ٔٛضز ٘یبظ
 )ٚنحٌ ٝصاضی  ٚنحٌ ٝصاضی ٔدسز زٚض ٜای ،ثطای زؾتیبثی ث٘ ٝتبیح َطح ضیعی قس ٜفطایٙس تِٛیس  ٚاضائ ٝذسٔبت،
ٚلتی ٘تبیح ذطٚخی ضا ٕ٘ی تٛاٖ ثب پبیف یب ا٘ساظٌ ٜیطی ثؼسی تهسیك وطز.
ض) اخطای السأبت ثطای خٌّٛیطی اظ ذُبی ا٘ؿب٘ی
ظ) اخطای فؼبِیت ٞبی تطذیم ،تحٛیُ  ٚپؽ اظ تحٛیُ.
 -2-5-8شٌبسبیی ٍ ردیببی
زض خبیی و٘ ٝیبظ ث ٝتًٕیٗ اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثبقس ؾبظٔبٖ ثبیس ضٚـ ٞبی ٔٙبؾجی ضا ثطای قٙبؾبیی
ذطٚخی ٞب اؾتفبز ٜوٙس.
ؾبظٔبٖ ثبیس ٚيؼیت ذطٚخی ٞب ضا زض ضاثُ ٝثب اِعأبت پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی زض ؾطتبؾط تِٛیس  ٚاضائ ٝذسٔبت قٙبؾبیی
ٕ٘بیس.
چٙب٘چ ٝضزیبثی اِعاْ ثبقس ؾبظٔبٖ ثبیس ذطٚخی ٞب ضا ثب قٙبؾبیی ٔٙحهط ث ٝفطزی وٙتطَ ٕ٘بیس ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛاَالػبت
ٔس ٖٚضا و ٝثطای ضزیبثی يطٚضی ٔی ثبقس ،حفظ ٕ٘بیس.
 -3-5-8اهَال هتؼلك بِ هشتری یب ارائِ کٌٌدُ بیرًٍی
ؾبظٔبٖ ثبیس اظ أٛاَ ٔكتطی یب اضائ ٝوٙٙسٌبٖ ثیط٘ٚی تب ظٔب٘ی و ٝایٗ زاضایی تحت وٙتطَ ؾبظٔبٖ اؾت یب ٔٛضز اؾتفبزٜ
ؾبظٔبٖ اؾت ٔطالجت وٙس.
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ؾبظٔبٖ ثبیس أٛاَ ٔكتطی یب اضائ ٝوٙٙس ٜثیط٘ٚی ضا و ٝثطای اؾتفبز ٜیب ثىبض ثطزٖ زض ٔحه َٛاضائ ٝقس ٜا٘س ضا قٙبؾبیی،
تهسیك ،حفظ ٔ ٚطالجت ٕ٘بیس.
ٍٙٞبٔی و ٝأٛاَ ٔكتطی یب اضائ ٝوٙٙس ٜثیط٘ٚی ٌٓ قٛز ،آؾیت ثجیٙس یب ثٞ ٝط زِیّی ثطای اؾتفبزٙٔ ٜبؾت ٘جبقس،
ؾبظٔبٖ ثبیس ایٗ ٔٛضز ضا ثٔ ٝكتطی یب اضائ ٝزٙٞس ٜثط ٖٚؾبظٔب٘ی ٌعاضـ ٕ٘بیس  ٚاَالػبت ٔس ٖٚآ٘چٚ ٝالغ قس ٜضا حفظ
ٕ٘بیس.
یبزآٚضی :أٛاَ ٔكتطی ٔی تٛا٘س قبُٔ ٔٛاز ،اخعاء ،اثعاض  ٚتدٟیعاتٔ ،حُ ٔكتطی ،أٛاَ ٔؼٛٙی  ٚزازٞ ٜبی قرهی
ثبقس.
 -4-5-8هحبفظت
ثٔ ٝیعاٖ الظْ ثطای إَیٙبٖ اظ اُ٘جبق ثب اِعأبت ،ؾبظٔبٖ ثبیس ذطٚخی ٞب ضا زض َی تِٛیس  ٚاضائ ٝذسٔبت ٔحبفظت
ٕ٘بیس.
یبزآٚضیٔ :حبفظت ٔیتٛا٘س قبُٔ قٙبؾبیی ،خبثدبیی ،وٙتطَ آِٛزٌی ،ثؿت ٝثٙسی ،ا٘جبضـ ،اضؾبَ ،یب حُٕ ٘ ٚمُ ٚ
حفبظت ثبقس.
 -5-5-8فؼبلیت ّبی پس از تحَیل
ؾبظٔبٖ ثبیس اِعأبت ثطای فؼبِیت ٞبی پؽ اظ تحٛیُ ٔطتجٍ ثب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ضا ثطآٚضزٕ٘ ٜبیس.
زض تؼییٗ ٔیعاٖ فؼبِیت ٞبی پؽ اظ تحٛیُ ٔٛضز ٘یبظ ،ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا زض ٘ظط ٌیطز:
اِف  :اِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی
ة :پیبٔسٞبی ٘بُّٔٛة ثبِمٔ ٜٛطتجٍ ثب ٔحهٛالت  ٚذسٔبتف
جٔ :بٞیت ،اؾتفبز ٚ ٜزٚض ٜػٕط ٔٛضز ٘ظط ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
ز :اِعأبت ٔكتطی
 :ٜثبظ ذٛضز ٔكتطی
یبزآٚضی :فؼبِیت ٞبی پؽ اظ تحٛیُ قبُٔ السأبت ٔطتجٍ ثب اػُبی ٌبضا٘تی ،تؼٟسات لطاضزازی ٔب٘ٙس ذسٔبت تؼٕیط ٚ
ٍٟ٘ساضی ،ذسٔبت تىٕیّی ٘ظیط ثبظیبفت یب أحبء ٟ٘بیی ٔی ثبقس.
 -6-5-8کٌترل تغییرات
ؾبظٔبٖ ثبیس تغییطات ضا ثطای تِٛیس  ٚاضائ ٝذسٔبت ضا ثٔ ٝیعا٘ی و ٝثطای تًٕیٗ تسا ْٚاُ٘جبق ثب اِعأبت يطٚضی اؾت،
ثبظٍ٘طی  ٚوٙتطَ ٕ٘بیس .ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔس ٖٚضا و ٝتكطیح وٙٙس٘ ٜتبیح ثبظٍ٘طی تغییطات فطز (افطاز) زاضای
اذتیبض زض ٔٛضز تغییطٞ ٚ ،طٌ ٝ٘ٛالساْ الظْ ثطآٔس ٜاظ ثبظٍ٘طی ٔی ثبقس ،حفظ ٕ٘بیس.
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 -6-8ترخیص هحصَالت ٍ خدهبت
ؾبظٔبٖ ثبیس تطتیجبت َطح ضیعی قس ٜضا زض ٔطاحُ ٔٙبؾت اخطا ٕ٘بیس تب تهسیك وٙس و ٝاِعأبت ٔحه ٚ َٛذسٔت
ثطآٚضز ٜقس ٜا٘س.
تطذیم ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثٔ ٝكتطی ٘جبیس تب ظٔب٘ی و ٝتطتیجبت َطح ضیعی قس ٜثطای تهسیك اُ٘جبق ثَٛ ٝض ضيبیت
ثركی وبُٔ قس ٜا٘س نٛضت پصیطز ٍٔط ایٙى ٝتٛؾٍ فطز ٔدبظ  ٚزض نٛضت وبضثطز تٛؾٍ ٔكتطی تبئیس قس ٜثبقس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔس ٖٚتطذیم ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ضا حفظ ٕ٘بیس .اَالػبت ٔس ٖٚثبیس قبُٔ:
 -1قٛاٞس اُ٘جبق ثب ٔؼیبضٞبی پصیطـ ثبقس.
 -2لبثّیت ضزیبثی ثطای فطز (افطاز) زاضای اذتیبض تطذیم ثبقس.
 -7-8کٌترل خرٍجی ّبی ًبهٌغبك
-1-7-8
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس ذطٚخی ٞبیی و ٝثب اِعأبت اُ٘جبق ٘ساضز قٙبؾبیی  ٚوٙتطَ ٔی ق٘ٛس تب اظ اؾتفبزٜ
یب تحٛیُ ٘بذٛاؾت ٝآٟ٘ب خٌّٛیطی قٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس الساْ ٔٙبؾجی ثط ٔجٙبی ٔبٞیت ػسْ اُ٘جبق  ٚتبثیط آٖ ثط اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ا٘دبْ زٞس.
ایٗ (الساْ) ٕٞچٙیٗ ثبیس ثٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت ٘بُٔٙجمی و ٝپؽ اظ تحٛیُ ٔحهٛالت ،زض َی یب ثؼس اظ اضائ ٝذسٔبت
قٙبؾبیی ٔی ق٘ٛس ٘یع اػٕبَ ٌطزز.
ؾبظٔبٖ ثبیس ثب ذطٚخی ٞبی ٘بُٔٙجك ث ٝیه یب چٙس ضٚـ ظیط ثطذٛضز ٕ٘بیس:
اِف .انالح
ة .تفىیه ٔ ،حسٚز وطزٖ ،ثبظٌكت یب تؼّیك اضائٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت
ج .اَالع ضؾب٘ی ثٔ ٝكتطی
ز .وؿت ٔدٛظ ثطای پصیطـ اضفبلی
زض خبیی و ٝذطٚخی ٘بُٔٙجك انالح قٛز ،اُ٘جبق ثب اِعأبت ثبیس تهسیك ثكٛز.
-2-7-8
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔس ٖٚضا حفظ ٕ٘بیس و:ٝ
اِف)ػسْ اُ٘جبق ضا تٛنیف ٕ٘بیس.
ة) الساْ اتربش قس ٜضا تٛنیف ٕ٘بیس
ج) اخبظ ٜی اضفبلی وؿت قس ٜضا تٛنیف ٕ٘بیس
ز) اذیبض تهٕیٓ ٌیطی الساْ زض ذهٛل ػسْ اُ٘جبق ضا قٙبؾبیی وٙس
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 -9ارزیببی ػولکرد
 -1-9پبیش ،اًدازُ گیری ،تجسیِ ٍ تحلیل ٍ ارزیببی
 -1-1-9کلیبت
ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا تؼییٗ ٕ٘بیس:
اِف) چ ٝچیعی ٘یبظ ث ٝپبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی زاضز.
ة) ضٚـ ٞبی پبیف ،ا٘ساظٌ ٜیطی ،تحّیُ  ٚاضظیبثی ،زض نٛضت وبضثطز ،خٟت تًٕیٗ ٘تبیح ٔؼتجط
ج) پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی چ ٝظٔب٘ی ثبیس ا٘دبْ قٛز.
ز) چ ٝظٔب٘ی ٘تبیح پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ثبیس تدعی ٚ ٝتحّیُ  ٚاضظیبثی ق٘ٛس.
ؾبظٔبٖ ثبیس ػّٕىطز  ٚاثطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا اضظیبثی ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔسٙٔ ٖٚبؾجی ضا ث ٝػٛٙاٖ قٛاٞسی اظ ٘تبیح حفظ ٕ٘بیس.
 -2-1-9رضبیتوٌدی هشتری
ؾبظٔبٖ ثبیس ثطزاقت ٔكتطی ضا اظ ٔیعاٖ ثطآٚضز ٜقسٖ احتیبخبت  ٚا٘تظبضاتف پبیف ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس ضٚـ ٞبی زضیبفت ،پبیف  ٚثبظٍ٘طی ایٗ اَالػبت ضا تؼییٗ ٕ٘بیس.
یبزآٚضی :اَالػبت ٔطتجٍ ثب تّمی ٔكتطی ٔی تٛا٘س قبُٔ ٘ظطؾٙدی اظ ٔكتطی ،ثبظذٛضز اظ ٔكتطی زض ٔٛضز ٔحهٛالت
 ٚذسٔبت تحٛیُ قس ،ٜخّؿبت ثب ٔكتطی ،تدعی ٚ ٝتحّیُ ؾ ٟٓثبظاض ،تكىطاتٚ ،اضا٘تی ،ازػبٞب (َّت قسٌ ٚ )ٜعاضقبت
فطٚقٙسٌبٖ ثبقس.
 -3-1-9تجسیِ ٍ تحلیل ٍ ارزیببی
ؾبظٔبٖ ثبیس زازٞ ٜبی ٔٙبؾت  ٚاَالػبت ٘بقی اظ پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ضا تدعی ٚ ٝتحّیُ  ٚاضظیبثی ٕ٘بیس.
٘تبیح تدعی ٚ ٝتحّیُ ثبیس زض اضظیبثی (ٔٛاضز ظیط) اؾتفبز ٜقٛز:
اِف .اُ٘جبق ثب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
ةٔ .یعاٖ ضيبیتٕٙسی ٔكتطی
ج .ػّٕىطز  ٚاثطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
زٚ .لتی و ٝثط٘بٔ ٝضیعی ث ٝنٛضت ٔٛثط اخطا قس ٜاؾت
 .ٜاثطثركی السأبت اتربش قس ٜثطای ازاض ٜضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب
 .ٚػّٕىطز اضائ ٝزٙٞسٌبٖ ثیط٘ٚی
ض٘ .یبظ ث ٝثٟجٛز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
یبزآٚضی :ضٚـ ٞبی تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٔ ٜی تٛا٘س قبُٔ تىٙیىٟبی آٔبضی ثبقس.
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 -2-9هویسی داخلی
 -1-2-9ؾبظٔبٖ ثبیس ٕٔیعی ٞبی زاذّی ضا زض فٛانُ ثط٘بٔ ٝضیعی قس ٜا٘دبْ زٞس خٟت تبٔیٗ اَالػبت زض ٔٛضز
ایٙى ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت:
اِف .ثب ٔٛاضز ظیط اُ٘جبق زاضز:
 .1اِعأبت ؾبظٔبٖ خٟت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت آٖ
 .2اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی
ة .ثَٛ ٝض ٔٛثط پیبز ٜؾبظی ٍٟ٘ ٚساضی قس ٜاؾت.
 -2-2-9ؾبظٔبٖ ثبیس:
اِف .ثط٘بٔ( ٝثط٘بٔٞ ٝبی) ٕٔیعی قبُٔ تٙبٚة ،ضٚقٟبٔ ،ؿئِٛیتٟب ،اِعأبت َطحطیعی ٌ ٚعاضـ زٞی ،ثط٘بٔ ٝضیعی ،ایدبز
ٕ٘ٛز ،ٜپیبز ٜؾبظی وطزٍٟ٘ ٚ ٜساضی ٕ٘بیس و ٝثبیس إٞیت فطایٙسٞبی ٔطث،َٝٛتغییطات ٔٛثط ثط ؾبظٔبٖ ٘ ٚتبیح ٕٔیعی
ٞبی لجّی ضا زض ٘ظط ثٍیطز:
ةٔ .ؼیبض  ٚزأ ٝٙوبضثطز ٞط ٕٔیعی ضا تؼطیف ٕ٘بیس.
ج .خٟت تًٕیٗ ٚالغ ثیٙی  ٚثی َطفی فطایٙس ٕٔیعیٕٔ ،یعاٖ ضا ا٘تربة ٕٔ ٚیعی ضا ا٘دبْ زٞس.
ز .إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس ٘تبیح ٕٔیعی ثٔ ٝسیطیت ٔطثٌ َٝٛعاضـ ٔی قٛز.
 )ٜانالحبت  ٚالسأبت انالحی ٔٙبؾت ضا ثس ٖٚتبذیط ثی ٔٛضز ا٘دبْ زٞس.
 )ٚاَالػبت ٔس٘ٚی ضا ث ٝػٛٙاٖ قبٞسی اظ اخطای ثط٘بٕٔٔ ٝیعی ٘ ٚتبیح ٕٔیعی حفظ ٕ٘بیس.
یبزآٚضی :ثطای ضإٙٞبیی ث ٝاؾتب٘ساضز ٔ ISO 19011طاخؼٕ٘ ٝبییس.
 -3-9ببزًگری هدیریت
 -1-3-9کلیبت
ٔسیطیت اضقس ثبیس ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؾبظٔبٖ ضا زض فٛانُ ثط٘بٔ ٝضیعی قس ،ٜثٙٔ ٝظٛض إَیٙبٖ اظ تسا ْٚتٙبؾت،
وفبیت  ،اثطثركی ٕٞ ٚطاؾتبیی آٖ ثب خٟتٍیطی اؾتطاتػیه ؾبظٔبٖ إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس.
ٍ -2-3-9رٍدی ّبی ببزًگری هدیریت
ثبظٍ٘طی ٔسیطیت ثبیس ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔٛاضز ظیط َطح ضیعی  ٚاخطا قٛز.
اِفٚ .يؼیت السأبت ثبظٍ٘طی ٔسیطیت لجّی
ة .تغییطات زض ٔؿبئُ زاذّی  ٚثیط٘ٚی ٔطتجٍ ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
ج .اَالػبت ػّٕىطز  ٚاثطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ،قبُٔ ض٘ٚس:
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 .1ضيبیت ٔكتطی  ٚثبظذٛضز اظ شیٙفؼبٖ ٔطتجٍ
ٔ .2یعا٘ی و ٝاٞساف ویفیت ثطآٚضز ٜقس ٜا٘س
 .3ػّٕىطز فطآیٙس  ٚاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
 .4ػسْ اُ٘جبق ٞب  ٚالسأبت انالحی
٘ .5تبیح پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی
٘ .6تبیح ٕٔیعی
 .7ػّٕىطز اضائ ٝزٙٞسٌبٖ ثیط٘ٚی
ز) وفبیت ٔٙبثغ
 )ٜاثطثركی السأبت اتربش قس ٜثطای پطزاذتٗ ث ٝضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب (ضخٛع ث)1-6 ٝ
 )ٚفطنت ٞبیی ثطای ثٟجٛز
 -3-3-9خرٍجی ّبی ببزًگری هدیریت
ذطٚخی ٞبی ثبظٍ٘طی ٔسیطیت ثبیس قبُٔ تهٕیٕبت  ٚالسأبت ٔطتجٍ ثب ٔٛاضز ظیط ثبقس:
اِف) فطنت ٞبی ثٟجٛز
ة) ٞطٌ٘ ٝ٘ٛیبظ ث ٝتغییط زض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
ج) ٔٙبثغ ٔٛضز ٘یبظ
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔس٘ٚی ضا ث ٝػٛٙاٖ قٛاٞس ٘تبیح ثبظٍ٘طی ٔسیطیت حفظ ٕ٘بیس.
 -11بْبَد
 -1-11کلیبت
ؾبظٔبٖ ثبیس فطنت ٞبی ثٟجٛز ضا تؼییٗ  ٚا٘تربة ٕ٘بیس  ٚالسأبت الظْ ضا خٟت ثطآٚضزٖ اِعأبت ٔكتطی  ٚافعایف
ضيبیت ٔكتطی ا٘دبْ زٞس.
ایٗ أط ثبیس قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس:
اِف .ثٟجٛز ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثطای ثطآٚضز ٜوطزٖ اِعأبت ٕٞ ٚچٙیٗ ضؾیسٌی ث٘ ٝیبظٞب  ٚا٘تظبضات آیٙسٜ
ة .انالح ،خٌّٛیطی یب وبٞف ػٛاضو ٘بُّٔٛة
ج .ثٟجٛز ػّٕىطز  ٚاثطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
یبزآٚضیٔ :ثبَ ٞبیی اظ ثٟجٛز ٔی تٛا٘س قبُٔ انالح ،الساْ انالحی ،ثٟجٛز ٔسا ، ْٚپیكطفت غیطٔٙتظط ٜتغییطٛ٘ ،آٚضی ٚ
ؾبظٔب٘سٞی ٔدسز ثبقس.
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 -2-11ػدم اًغببق ٍ الدام اصالحی
 -1-2-11ثٍٙٞ ٝبْ ثطٚظ ػسْ اُ٘جبق اظ خّٕٛٔ ٝاضز ٘بقی اظ قىبیت ،ؾبظٔبٖ ثبیس:
اِف٘ .ؿجت ث ٝػسْ اُ٘جبق ػىؽ اِؼُٕ(ٚاوٙف) ٘كبٖ زٞس  ٚزض نٛضت وبضثطز:
 )1خٟت وٙتطَ  ٚانالح آٖ الساْ ٕ٘بیس.
 )2ث ٝػٛالت آٖ ثپطزاظز.
ة٘ .یبظ ث ٝالساْ خٟت حصف ػّت (ػُّ) ػسْ اُ٘جبق ضا ثٙٔ ٝظٛض ایٙى ٝآٖ ػسْ اُ٘جبق تىطاض ٘كٛز  ٚیب زض خبی زیٍط
ضخ ٘سٞس .اظ َطیك ٔٛاضز ظیط اضظیبثی ٕ٘بیس:
 )1ثبظٍ٘طی ػسْ اُ٘جبق
 )2تؼییٗ ػُّ ػسْ اُ٘جبق
 )3تؼییٗ ایٙى ٝآیب ػسْ اُ٘جبق ٞبی ٔكبثٚ ٝخٛز زاض٘س  ٚیب ٕٔىٗ اؾت ثَٛ ٝض ثبِم ٜٛاتفبق ثیفتٙس
ج) ا٘دبْ ٞط السأی و٘ ٝیبظ ثبقس
ز) ثبظٍ٘طی اثطثركی ٞط الساْ انالحی ا٘دبْ قسٜ
 )ٜثطٚظ ضؾب٘ی ضیؿىٟب  ٚفطنت ٞبی تؼییٗ قس ٜزض ٍٙٞبْ َطحطیعی ،اٌط الظْ ثبقس
 )ٚثٛخٛز آٚضزٖ تغییطات زض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت زض نٛضت ٘یبظ
السأبت انالحی ثبیس ٔتٙبؾت ثب اثطات ػسْ اُ٘جبق ٞبی پیف آٔس ٜثبقٙس.
 -2-2-11ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔس٘ٚی ضا ث ٝػٛٙاٖ قٛاٞسی ثطای ٔٛاضز ظیط حفظ ٕ٘بیس:
اِفٔ .بٞیت ػسْ اُ٘جبق ٞب ٞ ٚط الساْ ثؼسی ا٘دبْ قسٜ
ة٘ .تبیح ٞط الساْ انالحی
 -3-11بْبَد هستور
ؾبظٔبٖ ثبیس ثَٛ ٝض ٔسا ،ْٚتٙبؾت ،وفبیت  ٚاثطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا ثٟجٛز ثركس.
ؾبظٔبٖ ثبیس ٘تبیح تدعی ٚ ٝتحّیُ  ٚاضظیبثی  ٚذطٚخی ٞبی ثبظٍ٘طی ٔسیطیت ضا ثطای تؼییٗ ٘یبظٞب یب فطنت ٞبیی وٝ
ثبیس ث ٝػٛٙاٖ ثركی اظ ثٟجٛز ٔسا ْٚث ٝآٖ پطزاذت ٝقٛزٛٔ ،ضز تٛخ ٝلطاض زٞس.
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ضویوِ الف
اعالع رسبًی
تشریح سبختبرٍ ،اشگبى ٍ هفبّین جدید
الف 1 .سبختبر ٍاشگبى
ؾبذتبض ثٙس  ٚثطذی اظ ٚاغٌبٖ ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی زض ٔمبیؿ ٝثب İSO 9001
تغییط وطز ٜاؾت تب ٕٞطاؾتبیی ثب زیٍط اؾتب٘ساضز ٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت افعایف یبثس.
٘یبظی ٘یؿت تغییطات ٔٙتح اظ آٖ زض ؾبذتبض ٚ ٚاغٌبٖ زض ٔؿتٙسؾبظی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؾبظٔبٖ ٔٙؼىؽ قٛز.
ثیكتط ؾبذتبضثٙسٞب شاتب ثٕ٘ ٝبیف ٔٙؿدٓ اِعأبت ٔی پطزاظز تب ایٙىٔ ٝسِی اظ ٔؿتٙسؾبظی ذٍ ٔكی ٞب ،اٞساف ٚ
فطایٙسٞبی ؾبظٔبٖ ثبقس اِعأی زض ٔٛضز ؾبذتبض ٔؿتٙسؾبظی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؤُ ٝبثك ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ
إِّّی ثبقس ٚخٛز ٘ساضز.
اِعأی زض ٔٛضز انُالحبت ٔٛضز اؾتفبز ٜؾبظٔبٖ ثطای خبیٍعیٙی ث ٝخبی انُالحبت ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ایٗ اؾتب٘ساضز
ثیٗ إِّّی ثطای ٔكرم وطزٖ اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٚخٛز ٘ساضز .ؾبظٔبٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙس انُالحبتی وٝ
ٔٙبؾت ػّٕیبتكبٖ ٔی ثبقس ضا ث ٝوبض ثجط٘س (ٔثال اؾتفبز ٜاظ ؾٛاثكٔ ،ؿتٙسؾبظی ،پطٚتٛوُ ث ٝخبی اَالػبت ٔؿتٙس یب
تبٔیٗ وٙٙس ،ٜقطیه یب فطٚقٙس ٚ ٜغیط ٜث ٝخبی اضائ ٝوٙٙس ٜثط ٖٚؾبظٔب٘ی
خس َٚة )1-تفبٚت ٞبی ٔٔ ٟٓیبٖ ٚاغٌبٖ ISO 9001:2015 ٚ ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
ISO 9001:2015
ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
ٔحهٛالت
اؾتثٙبئبت

ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٍ٘طفت ٝاؾت (ضخٛع وٙیس
يٕیٕ ٝاِف 5 .ثطای تكطیح وبضثطزپصیطی)

ٕ٘بیٙسٔ ٜسیطیت

ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٍ٘طفت ٝاؾت(ٔؿئِٛیتٟب ئ
اذتیبضات ٔكبثٔ ٝكرم قس ٜاؾت.أب اِعأی
ثطای یه فطز ٕ٘بیٙسٔ ٜسیطیت ٘یؿت).

ٔؿتٙسؾبظی٘،ظبٔٙبٔ ،ٝضٚقٟبی اخطایی ٔس ،ٖٚاَالػبت ٔسٖٚ
ؾٛاثك
ٔحیٍ وبض

ٔحیٍ ثطای اخطای فطایٙسٞب

تدٟیعات پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی

ٔٙبثغ پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی

ٔحهٛالت ذطیساضی قسٜ

ٔحهٛالت  ٚذسٔبت اظثیط ٖٚتبٔیٗ قسٜ

تبٔیٗ وٙٙسٜ

اضائ ٝوٙٙس ٜثط ٖٚؾبظٔب٘ی
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الف  .2هحصَالت ٍ خدهبت
زض  ISO 9001:2008اظ انُالح «ٔحه »َٛثطای تٕبْ ٌطٞ ٜٚبی ذطٚخی اؾتفبزٔ ٜی قس .ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی
اظ ٔحه ٚ َٛذسٔبت ثطای زالِت ثط تٕبْ ٌطٞ ٜٚبی ذطٚخی (ؾرت افعاض ،ذسٔبت٘ ،طْ افعاض ٛٔ ٚاز فطآیٙسی) اؾتفبزٜ
ٔی ٕ٘بیس.
اؾتفبز ٜذبل اظ ذسٔبت ثٙٔ ٝظٛض ٔكرم وطزٖ تفبٚت ٔیبٖ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت زض ثىبضٌیطی ثطذی اِعأبت ٔی
ثبقس .ذهٛنیبت ذسٔبت ایٗ اؾت و ٝحسالُ ثركی اظ ذطٚخی زض ظٔبٖ ٔٛاخ ٟٝثب ٔكتطی تحمك ٔی یبثس ایٗ ثسیٗ
ٔؼٙبؾت و ٝثطای ٔثبَ اُ٘جبق ثب اِعأبت ٕ٘ی تٛا٘س ِعٔٚب لجُ اظ اضائ ٝذسٔبت تبئیس قٛز.
زض ثؿیبضی ٔٛاضز ،انُالحبت ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثٕٞ ٝطاٛٔ ٓٞ ٜضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیط٘س اغّت ذطٚخی ٞبیی وٝ
ؾبظٔبٖ ٞب ثٔ ٝكتطی اضائٔ ٝی ٕ٘بیس یب تٛؾٍ اضائ ٝوٙٙسٌبٖ ثط ٖٚؾبظٔب٘ی ثطای آٟ٘ب تبٔیٗ ٔی قٛز ٓٞ ،قبُٔ
ٔحهٛالت ٔی ق٘ٛس  ٓٞ ٚذسٔبت.
ؾبظٔبٖ ثبیس زض ٘ظط ثٍیطز ودب ٔثال یه ٔحهٔ َٛكٟٛز ذسٔبت غیط ٔكٟٛزی ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز  ٚیب ذسٔبت غیط
ٔكٟٛزیٔ ،حهٛالت ٔكٟٛزی ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز.
الف 3 .درک ًیبزّب ٍ اًتظبرات عرفْبی ذیٌفغ
ثٙس  2-4اِعأبت ثطای ؾبظٔبٖ ثٙٔ ٝظٛض تؼییٗ شیٙفؼبٖ ؤ ٝطتجٍ ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٞؿتٙس ٚاِعأبت ایٗ
شیٙفؼبٖ ضا ٔكرم ٔیىٙسٞ.ط چٙس و 2-4 ٝاقبض ٜای ثیكتط ث ٝاِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت فطاتط اظ زأ ٝٙوبضثطز ایٗ
اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٕ٘یٕٙبیس.زأ ٝٙی وبضثطز تب حسی ثیبٖ ٔیىٙس و ٝایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی تب حسی لبثُ وبضثطز
اؾت و٘ ٝیبظ زاضز تٛا٘بیی ذٛز ضا زض اضائٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝاِعأبت ٔكتطی،لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی ضا ثطاٚضزٔ ٜیىٙٙس،
 ٚلهس زاضز ضيبیت ٔٙسی ٔكتطی ضا افعایف زٞس؛٘كبٖ زٞس.
ٞیچىساْ اظ اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی لبثُ تفؿیط ثطای تٛؾؼ ٝایٗ وبضثطز پصیطی ثس ٖٚتٛافك ؾبظٔبٖ ٘یؿتٙس.
ثطای ؾبظٔبٖ زض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی اِعأی ٚخٛز ٘ساضز؛وَ ٝطفٟبی شیٙفغ غیط ٔطتجٍ ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
زض ٘ظط ٌطفت ٝقٛز،ایٗ زض اذتیبض ؾبظٔبٖ اؾت و ٝتهٕیٓ ثٍیطز اِعأبت ايبفی ٔطث ٌٛثَ ٝطفٟبی شیٙفغ ٔطتجٍ ثب
ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت اـ ٔیجبقس.
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الف .4 .رٍیکرد هبتٌی بر ریسک
ٔف ْٟٛتفىط ٔجتٙی ثط ضیؿه ث ٝنٛضت يٕٙی زض ٚیطایف لجّی ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی آٔس ٜثٛز ٜاؾت،ث ٝػٛٙاٖ
ٔثبَ زض اِعأبتی ثطای َطحطیعی ،ثبظٍ٘طی  ٚثٟجٛز.
ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی اِعأبتی ضا ثطای زضن ٔٛلؼیت ؾبظٔبٖ (ثٙس  1-4ضا ثجیٙیس) ٚتؼییٗ ضیؿىٟبی اؾبؾی ثطای
َطحطیعی(ثٙس  1-6ضا ثجیٙیس)ٔكرم ٔیىٙس ایٗ اؾتب٘ساضز وبضثطز تفىط ٔجتٙی ثط ضیؿه ثطای َطحطیعی  ٚاخطای
فطایٙسٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت(ثٙس  4-4ضا ثجیٙیس) ٔؼطفی ٔیٕٙبیس.
یىی اظ ٔمبنس وّیسی یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ایٗ اؾت و ٝث ٝػٛٙاٖ یه اثعاض پیكٍیطا٘ ٝػُٕ ٕ٘بیس زض ٘تید ٝایٗ
اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ثٙس خساٌب٘ ٝای یب ثٙس فطػی ثب ػٛٙاٖ الساْ پیكٍیطا٘٘ ٝساضزٔ .ف ْٟٛالساْ پیكٍیطا٘ ٝاظ َطیك
ضٚیىطز ٔجتٙی ثط ضیؿه ثطای فطٔ ِٝٛوطزٖ اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ثیبٖ ٔی قٛز.
ضٚیىطز ٔجتٙی ثط ضیؿه زض ٘ٛقتٗ ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی لبزض ؾبذت ٝاؾت و ٝثطذی اِعأبت تدٛیعی وبٞف یبفتٚ،ٝ
اِعأبت ٔجتٙی ثط ػّٕىطز ث ٝخبی آٟ٘ب خبیٍعیٗ قٛز.زض ایٗ اؾتب٘ساضز لبثّیت ا٘ؼُبف پصیطی ثیكتطی ٘ؿجت ثٝ
 ISO 9001:2008زض اِعأبت ثطای فطایٙسٞب،اَالػبت ٔسٔ ٚ ٖٚؿئِٛیت ٞبی ؾبظٔب٘ی ٚخٛز زاضز.
اٌطچٔ 1-6 ٝكرم ٔیىٙس ؾبظٔبٖ ثبیس السأبتی ضا ثطای ازاض ٜضیؿه َطح ٕ٘بیس اِعأی ثطای قی ٜٛضؾٕی ٔسیطیت
ضیؿه یب یه فطایٙس ٔسیطیت ضیؿه ٔسٚ ٖٚخٛز ٘ساضز.ؾبظٔبٟ٘ب ٔیتٛا٘ٙس و ٝتهٕیٓ ثٍیط٘س و ٝثٞ ٝط حبَ اظ یه
ٔتسِٛٚغی ٌؿتطز ٜتط اظ آ٘چ ٝتٛؾٍ ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی اِعاْ قس ٜاؾتٔ،سیطیت ضیؿه ضا تٛؾؼ ٝزٙٞس.ث ٝػٛٙاٖ
ٔثبَ اظ َطیك ثىبضٌیطی ؾبیط ضإٙٞب یب اؾتب٘ساضزٞب.
 ٕٝٞی فطایٙسٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؾُح ٔكبثٟی اظ ضیؿه ضا اظ ٘ظط تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ ثطای ضؾیسٖ ث ٝاٞسافف
٘كبٖ ٕ٘یسٙٞس ٚ،اثطات ػسْ لُؼیت ثطای تٕبْ ؾبظٔبٟ٘ب ٔكبث٘ ٝیؿت،تحت اِعأبت  1-6ؾبظٔبٖ ثطای وبضثطز تفىط
ٔجتٙی ثط ضیؿه  ٚالسأبتی و ٝثطای ازاض ٜضیؿه اتربش ٔیىٙسٔ،ؿئٔ َٛیجبقس.اظ خّٕ ٝثٞ ٝط نٛضت حفظ اَالػبت
ٔس ٖٚث ٝػٛٙاٖ قبٞسی ثط تؼییٗ ضیؿىٟب
الف  5 .لببلیت اجرا
ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی زیٍط ثَٛ ٝض ذبل ث ٝاؾتثٙبئبت زض تؼییٗ وبضثطزپصیطی اِعأبتف ثطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت
ویفیت ؾبظٔبٖ اقبضٕ٘ ٜی وٙس .اٌطچ ٝیه ؾبظٔبٖ ٔیتٛا٘سثط اؾبؼ ا٘ساظ ٚ ٜپیچیسٌی ؾبظٔبٖٔ ،سَ ٔسیطیتی و ٝاتربش
ٔی وٙس ٔحسٚز ٜفؼبِیت ٞبی ؾبظٔبٖ َ ٚجیؼت ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞبیی و ٝثب آٖ ٔٛاخٔ ٝی قٛز لبثّیت اخطای
اِعأبت ضا ٔٛضز ثبظٍ٘طی لطاض زٞس.
اِعأبت ثطای لبثّیت اخطا زض  3-4اضائ ٝقس ٜا٘س،و ٝقطایُی و ٝؾبظٔبٖ ٔیتٛا٘س تحت آٖ تهٕیٓ ثٍیطز و ٝیه اِعاْ
ٕ٘یتٛا٘س فطایٙسٞبیی زض زأ ٝٙوبضثطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت اخطا قٛز ٔؼیٗ ٔیٕٙبیس،ؾبظٔبٖ تٟٙب ٔیتٛا٘س تهٕیٓ ثٍیطز وٝ
اِعأی وبضثطز ٘ساضز و ٝایٗ تهٕیٓ ٘تید ٝاـ ٘مم زض زؾتیبثی ث ٝاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ٘جبقس.
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الف 6 .اعالػبت هستٌد
ث ٝػٛٙاٖ ثركی اظ ٕٞطاؾتبیی ثب زیٍط اؾتب٘ساضزٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیتی اظ یه ثٙس ٔكتطن زضثبض ٜاَالػبت ٔؿتٙس ثسٖٚ
تغییط یب افعٚزٖ (ضخٛع وٙیس  )7.5اؾتفبز ٜقس ٜاؾت ،زض ظٔبٖ ٔمتًی ٔتٗ زض ٞط خبیی و ٝزض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ
إِّّی آٔس ٜاؾت ثب ایٗ اِعأبتٕٞ ،طاؾتب قس ٜاؾت .زض ٘تید ٝانُالحبت «اَالػبت ٔس»ٖٚثطای تٕبْ اِعأبت ٔؿتٙس
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
زض حبِیى ISO 9001:2008 ٝاظ ٚاغٔ ٜرهٛنی ٔب٘ٙس "مدَن" یا "رَش اجرایی مدَن""وظامىامً کیفیت"یا
"طرح کیفیت" استفادي میکرد،ایه َیرایص از استاودارد بیه المللی ویازمىدی ٌایی برای"وگٍداری اطالعات
مستىد تدَیه کردي است.
زض حبِیى ISO 9001:2008 ٝث ٝؾٛاثك اقبضٔ ٜی وطز او ٖٛٙث ٝآٖ اِعاْ ث ٝحفظ اَالػبت ٔس ٖٚاقبضٔ ٜی ٕ٘بیس.
الف 7.داًش سبزهبًی
زض ثٙس  6-1-7ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ث٘ ٝیبظ ث ٝتؼییٗ ٔ ٚسیطیت زا٘ف ٍٟ٘ساضی قس ٜتٛؾٍ ؾبظٔبٖ ٔی پطزاظز تب
إَیٙبٖ حبنُ قٛز و ٝػّٕىطز فطایٙسٞبی آٖ ٔی تٛا٘س ث ٝاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت زؾت یبثس.
اِعأبت ضاخغ ث ٝزا٘ف ؾبظٔب٘ی ثٙٔ ٝظٛض ٔمبنس ظیط ٔؼطفی قس ٜا٘س:
اِف) أٗ ٍ٘ ٝزاقتٗ ؾبظٔبٖ اظ فمساٖ زا٘ف ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ
اظ َطیك ٌطزـ وبضوٙبٖ٘مف زض ٌطفتٗ  ٚث ٝاقتطان ٌصاضی اَالػبتة)تكٛیك ؾبظٔبٖ ثطای ثسؾت آٚضزٖ زا٘ف ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ
 یبزٌیطی اظ تدطثٝ ٔكبٚضٜ اٍِ ٛؾبظی اظ ثٟتطیٗ ٞبالف 8 .کٌترل هحصَالت ٍ خدهبتی کِ از برٍى سبزهبًی تْیِ هی شًَد
تٕبْ اقىبَ فطایٙسٞبٔ،حهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝثیط ٖٚاظ ؾبظٔبٖ تبٔیٗ ٔیك٘ٛس زض ثٙس  4-8پطزاذت ٝقس ٜاؾت ث ٝػٛٙاٖ
ٔثبَ چ ٝاظ َطیك:
اِف) ذطیس اظ تبٔیٗ وٙٙسٜ
ة) یه ٕٞبٍٙٞی ثب قطوت ٚاثؿتٝ
ج) فطایٙسٞبی ثط ٖٚؾپبضی قس ٜث ٝیه اضائ ٝزٙٞس ٜی ثیط٘ٚی
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ثط ٖٚؾپبضی ٕٞیك ٝیه ذهٛنیت ٚیػ ٜای ظا یه ذسٔت زاضز،اظ آ٘دبیی و ٝحس الُ یه فؼبِیت ِعٔٚبً ثیٗ اضائٝ
زٙٞس ٚ ٜؾبظٔبٖ ا٘دبْ ٔیكٛز.
وٙتطَ ٔٛضز ٘یبظ ثطای تساضوبت ثیط٘ٚی ٔی تٛا٘س ثَٛ ٝض ٌؿتطز ٜای،ثؿت ٝثٔ ٝبٞیت فطایٙسٞبٔ،حهٛالت  ٚذسٔبت
ٔتفبٚت ثبقس.ؾبظٔبٖ ٔیتٛا٘ستفىط ٔجتٙی ثط ضیؿه ضا ثطای تؼییٗ ٘ٛع ٔ ٚیعاٖ اػٕبَ وٙتطَ ٞبی ٔٙبؾت ثطای اضائٝ
زٙٞسٌبٖ ثیط٘ٚی ذبل  ٚفطایٙسٞبػٕحهٛالت  ٚذسٔبت تبٔیٗ قس ٜثیط٘ٚی ثىبض ٌیطز.
کتببشٌبسی
 ISO 9000 )1ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت ویفیت – انٚ ٚ َٛاغٌبٖ
ٔ ISO 9004 )2سیطیت ثطای ٔٛفمیت پبیساض ؾبظٔبٖ – ضٚیىطز ٔسیطیت ویفیت
ٔ ISO 10001 )3سیطیت ویفیت – ضيبیت ٔكتطی – ضإٙٞب ثطای آییٗ ٘بٔٞ ٝبی اذاللی
ٔ ISO 10002 )4سیطیت ویفیت – ضيبیت ٔكتطی – ضإٙٞب ثطای ضؾیسٌی ث ٝقىبیت زض ؾبظٔبٖ ٞب
ٔ ISO 10003 )5سیطیت ویفیت – ضيبیت ٔكتطی – ضإٙٞب ثطای حُ اذتالف ثط ٖٚؾبظٔب٘ی
ٔ ISO 10004 )6سیطیت ویفیت – ضيبیت ٔكتطی – ضإٙٞب ثطای پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی
 ISO 10005 )7ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت ویفیت – ضإٙٞب َطح ویفیت
 ISO 10006 )8ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت ویفیت – ضإٙٞب ثطای ٔسیطیت ویفیت زض پطٚغٞ ٜب
 ISO 10007 )9ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت ویفیت – ضإٙٞب ثطای ٔسیطیت پیىط ٜثٙسی
ٔ ISO 10008 )11سیطیت ویفیت – ضيبیت ٔكتطی -ضإٙٞب ثطای تطاوٙكٟبی تدبضت اِىتط٘ٚیىی وؿت  ٚوبض ثٝ
ٔهطف وٙٙسٜ
 ISO 10012 )11ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت ا٘ساظٌ ٜیطی – اِعأبت ثطای فطایٙس ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚتدٟیع ا٘ساظٌ ٜیطی
 ISO/TR 10013 )12ضإٙٞب ثطای ٔؿتٙسؾبظی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
ٔ ISO 10014 )13سیطیت ویفیت – ضإٙٞب ثطای تحمك ٔعایبی ٔبِی  ٚالتهبزی
ٔ ISO 10015 )14سیطیت ویفیت – ضإٙٞب ثطای آٔٛظـ
 ISO/TR 10017 )15ضإٙٞب ثطای تىٙیه ٞبی آٔبضی ISO 9001:2000
ٔ ISO 10018 )16سیطیت ویفیت – ضإٙٞب ثطای ٔكبضوت  ٚنالحیت افطاز
 ISO 10019 )17ضإٙٞب ثطای ا٘تربة ٔكبٚضیٗ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت  ٚاؾتفبز ٜاظ ذسٔبت آٟ٘ب
 ISO 14001 )18ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت ٔحیٍ ظیؿتی – اِعأبت ثٕٞ ٝطا ٜضإٙٞب ثطای اؾتفبزٜ
 ISO 19011 )19ضإٙٞب ثطای ٕٔیعی ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت
 ISO/DIS 37500 )21ضإٙٞب ثطای ثط ٖٚؾپبضی
ٔ IEC 60300-1 )21سیطیت لبثّیت إَیٙبٖ – ثرف :ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت لبثّیت إَیٙبٖ
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 IEC 61160 )22ثبظٍ٘طی َطاحی
ٟٙٔ ISO/IEC 90003 )23سؼ ٘طْ افعاض ضإٙٞب ثطای ث ٝوبضٌیطی ISO 9001:2000
 )24انٔ َٛسیطیت ویفیت ISO
 )25ا٘تربة  ٚث ٝوبضٌیطی اظ اؾتب٘ساضزٞبی ذب٘ٛازISO,ISO 9000 ٜ
 ISO 9001 )26ثطای وؿت  ٚوبضٞبی وٛچه،چ ٝثبیس وطز ISO
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