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  گفتارپیش -0
طور معمول المللی بهسازي استانداردهاي بینآماده .المللی استاندارد) یک فدراسیون جهانی از مراجع ملی استاندارد (نهادهاي عضو ایزو) استایزو (سازمان بین

المللی، هاي بینسازمان .شده براي آن را داردي تأسیسهر عضو عالقمند به یک موضوع، حق نمایندگی در کمیته .شودهاي فنی ایزو انجام میاز طریق کمیته
در  (IEC) المللی علوم الکتروتکنیکیکمیسیون بین با نزدیکی همکاري ایزو	.رسانندیانجام مدولتی و غیردولتی، در ارتباط با ایزو نیز بخشی از کار را به

داري آن در آینده در نظر گرفته شده براي توسعه این مدرك و کسانی که براي نگههاي استفادهروش .استانداردسازي تمامی موضوعات الکتروتکنیکی دارد
طور خاص معیارهاي تایید متفاوت مورد نیاز براي انواع مختلف مدارك ایزو باید مورد به .داده شده استشرح  ISO/IEC دستورالعمل 1اند در بخش شده

را . )vesorg/directi.iso.www (استنویس شدهپیش ISO/IEC قوانین نگارش دستورالعمل 2این مدرك در انطباق با بخش  .توجه قرار گیرند
 ببینید
جزئیات  .شودایزو نباید مسئول شناسایی هر بخش یا تمامی حقوق انحصاري قلمداد .شده باشدشود که شاید بخشی از اجزاء این مدرك موضوع حقوق ثبتتوجه

را  . )org/patents.iso.www  ودي ایزو خواهد بشدهثبت هاي حقوقي مدرك در مقدمه و/یا در لیست اعالنشده در زمان توسعههر گونه حقوق ثبت
 .شودهر نام تجاري استفاده شده در این مدرك اطالعات ارائه شده براي راحتی کاربران بوده و موافقت تلقی نمی .(ببینید

 فنی موانع اصول	ارزیابی انطباق، و همچنین اطالعات در مورد تبعیت ایزو وبراي دریافت توضیح در مورد معناي اصطالحات خاص ایزو و عبارات مربوط به 
ي فنی کمیته مدرك، این مسئول يکمیته	.نماییدمراجعهhtml.org/iso/foreword.iso.wwwبه  )WTO (سازمان تجارت جهانی )TBT (تجارت

 .هاي کیفیت است، سیستمSC2 ایزو، مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت، کمیته فرعی 176
بندي تجدیدنظرشده شود، تا از لحاظ فنی تجدیدنظر شود، مطابق با بخشرا لغو و جایگزین آن می (2008 :9001این ویرایش پنجم، نگارش چهارم (ایزو 
: 1اصالحیه  /2008: 9001 ایزو فنی ياصالحیه همچنین ویرایش این	.جدیدنظر شده و مفاهیم جدید سازگار شودتکمیل شود و با اصول مدیریت کیفیت ت

 .شودرا لغو و جایگزین آن می 2009
 کلیات 1-0

هاي مبنایی دقیق براي طرحتواند به بهبود عملکرد کلی آن کمک نموده و انطباق با یک سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم راهبردي در سازمان است که می
 .نمایدتوسعه پایدار فراهم 

  :المللی عبارتند ازسازي یک سیستم مدیریت کیفیت براي یک سازمان بر مبناي این استاندارد بینمنافع بالقوه پیاده
  سازند؛را برآورده می ي دائمی محصوالت و خدماتی که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجراالف) توانایی ارائه

  منظور افزایش رضایت مشتري؛ها بهب) تسهیل فرصت
  هاي مرتبط با محیط و اهداف آن؛ها و فرصتپ) رسیدگی به ریسک

 .ت) توانایی اثبات انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده
 .استفاده شودهاي داخلی و بیرونی تواند توسط طرفالمللی میاین استاندارد بین

 :المللی به این مقاصد نیستسازي این استاندارد بینپیاده
 هاي مختلف مدیریت کیفیت؛یکنواختی در ساختار سیستم 
 المللی؛هماهنگی مستندات با ساختار بندهاي این استاندارد بین  
 استفاده از اصطالحات خاص این استاندارد در سازمان. 

المللی رویکردي این استاندارد بین .باشدالمللی مکمل الزامات محصوالت و خدمات میکیفیت در این استاندارد بین ي سیستم مدیریتشدهالزامات مشخص
  .گیردکار میو تفکر مبتنی بر ریسک است را به (PDCA) ي طرح، اجرا، بررسی و اقدامفرآیندي که مبتنی بر چرخه

 .سازددها و اثرات متقابل آنها میریزي فرآینرویکرد فرآیندي سازمان را قادر به طرح
هاي شوند، و فرصتسازد که اطمینان حاصل نماید که منابع کافی به فرآیندها اختصاص یافته و فرآیندها مدیریت مییک سازمان را قادر می PDCA چرخه

 .شوندبهبود تعیین و عملیاتی می
شوند، براي رحریزي شده فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت میوانند منجر به انحراف از نتایج طتتفکر مبتنی بر ریسک سازمان را قادر به تعیین عواملی که می

را  4-بخش الف. (نمایدها در چنین مناطقی میي حداکثري از فرصتمنظور به حداقل رساندن اثرات منفی و استفادهگیرانه بههاي پیشسازي کنترلپیاده
  )ببینید

براي رسیدن به این هدف، سازمان  .طور فزاینده پویا و پیچیده استرسیدگی به نیازها و انتظارات آینده، چالش سازمان در محیطی به برآوردن دائمی الزامات و
 .دهی مجددممکن است نیاز به انواع مختلفی از بهبود را براي اصالح و بهبود مداوم تشخیص دهد، نظیر تغییرات غیرمعمول، نوآوري و سازمان

  :ستاندارد، اَشکال کالمی زیر استفاده شده استدر این ا
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 "بیانگر یک الزام است؛“ باید 
 "بیانگر یک توصیه است؛“ بایستی 
 "بیانگر یک مجوز است؛“ شاید 
 "بیانگر یک احتمال یا توانمندي است؛“ توانمی  

 .اندمربوطهسازي الزامات براي راهنمایی درك و شفاف“ یادآوري”عنوان شده بهاطالعات مشخص
 اصول مدیریت کیفیت 2-0

توضیحات شامل بیان هر یک از اصول، دلیلی منطقی که چرا اصول  .است 9000المللی مبتنی بر اصول مدیریت کیفیت تشریح شده در ایزو این استاندارد بین
 .باشدهایی از اقدامات معمول براي بهبود عملکرد سازمان ضمن کاربرد اصول میهایی از مزایاي مرتبط با اصل و نمونهبراي سازمان مهم هستند، نمونه
 :اصول مدیریت کیفیت عبارتند از

 تمرکز بر مشتري؛  
 رهبري؛  
 ارکنان؛مشارکت ک  
 رویکرد فرآیندي؛  
 بهبود؛  
 گیري مبتنی بر شواهد؛تصمیم 
 مدیریت ارتباطات. 
  رویکرد فرآیندي 3-0

 عمومی 1-3-0
سازي و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، به منظور افزایش رضایت مشتري از المللی اتخاذ یک رویکرد فرآیندي را هنگام توسعه، پیادهاین استاندارد بین

 .گنجانده شده است 4-4الزامات خاص مربوط به اتخاذ رویکرد فرآیندي در بند  .نمایدسازي الزامات مشتري ترویج میآوردهطریق بر
این رویکرد سازمان را  .نمایدعنوان یک سیستم به اثربخشی و کاریی سازمان در دستیابی به نتایج مورد نظر کمک میدرك و مدیریت فرآیندهاي متعامل به

 .نماید، به نحوي که بتوان عملکرد کلی سازمان را افزایش دادهاي مشترك بین فرآیندهاي سیستم میه کنترل تعامالت و وابستگیقادر ب
 ست که براي دستیابی به نتایج مورد انتظار بر مبناي خط مشی کیفیت ومند و مدیریت فرآیندها و تعامالت آنها، به نحويرویکرد فرآیندي شامل تعریف نظام

را ببینید) با تمرکز کلی در  PDCA 0-3-2 (يتواند با استفاده از چرخهطور کلی میمدیریت فرآیندها و سیستم به .مقاصد راهبردي سازمان مناسب باشد
 .شودها و جلوگیري از نتایج نامطلوب؛ انجامگیري از فرصترا ببینید) با هدف بهره 3-3-0( تفکر مبتنی برریسک

  :سازدمی – زیر مواردبه –استفاده از رویکرد فرآیندي سیستم مدیریت کیفیت را قادر 
  سازي الزامات؛الف) درك و سازگاري در برآورده

  ب) رسیدگی به فرآیندها از نظر ارزش افزوده؛
  پ) دستیابی به عملکرد مؤثر فرآیند؛

 .ها و اطالعاتت) بهبود فرآیندها بر مبناي ارزیابی داده
  .دهدنمایش الگویی از هر فرآیند ارائه و تعامل عناصر آنها را نشان می 1ل شک

 .ها مربوطه متفاوت خواهد بودگیري، که براي کنترل ضروري هستند، براي هر فرآیند تعیین شده است و مبتنی بر ریسکنقاط بررسی پایش و اندازه



 

www.dastmardi.ir                               mdastmardi@yahoo.com                                    Page 7 of 33 
 

 ISO 9001:2015 استاندارد جدید ویرایش الزامات

 
 هاي یک فرآیند سادهنمایش نموداري مؤلفه -1شکل 

 ي طرح، اجرا، بررسی، اقدامچرخه 2-3-0
  .طور کامل براي تمامی فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت به کار رودتواند به می PDCA يچرخه

 .بندي شوندگروه PDCA يتوانند در ارتباط با چرخهمی 10تا  4بندهاي دهد چگونه توضیح می 2شکل 

 
 المللیاستاندارد بیندر این  PDCA يي ساختار چرخهارائه -2شکل 
  :توان به طور خالصه به شرح زیر تشریح نمودرا می PDCA چرخه
  هاي سازمان؛ایجاد اهداف سیستم و فرآیندهاي آن و منابع مورد نیاز براي ارائه نتایج مطابق با الزامات مشتریان و سیاست :طرح
  ریزي شده است؛سازي آنچه که طرحپیاده :اجرا

  ها، اهداف و الزامات و گزارش نتایج؛آمده و خدمات در مقابل سیاستدستگیري فرآیندها، محصوالت و خدمات بهصورت کاربرد) اندازه پایش و (در :بررسی
 .منظور بهبود عملکرد، در صورت لزوماقدامات به :اقدام

 تفکر مبتنی بر ریسک	3-3-0
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مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک در  .سترا ببینید) براي دستیابی به یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش ضروري 4-بخش الف( تفکر مبتنی بر ریسک
وتحلیل هر هاي بالقوه، تجزیهانطباقگیرانه براي حذف عدمطور ضمنی آمده بود، براي مثال اجراي اقدامات پیشالمللی بههاي قبلی این استاندارد بیننسخه

 .هاانطباقافته، و اقدام براي جلوگیري از وقوع مجدد اثرات عدمیانطباق وقوععدم
رسیدگی به  .ها نیاز داردها و فرصتسازي اقدامات براي رسیدگی به ریسکریزي و پیادهالمللی، سازمان به طرحجهت انطباق با الزامات این استاندارد بین

 .نمایددیریت کیفیت و دستیابی به نتایج بهبودیافته و جلوگیري از اثرات منفی ایجاد میاي براي افزایش اثربخشی سیستم مها پایهها و فرصتریسک
اي از شرایط که به سازمان اجازه جذب عنوان نمونه، مجموعهي مورد انتظار باشند، بهي یک وضعیت مطلوب براي دستیابی به نتیجهتوانند نتیجهها میفرصت

هاي تواند شامل توجه به ریسکها نیز میاقدامات رسیدگی به فرصت .و خدمات جدید، کاهش ضایعات یا بهبود عملکرد دهد، توسعه محصوالتمشتریان را می
تواند یک انحراف مثبت ناشی از یک ریسک می .باشدتواند اثرات مثبت یا منفی داشتهاطمینان میاطمینان و هر نوع عدمریسک مؤثر بر عدم .مرتبط باشد

 .ها لحاظ شوندها در فرصتي اثرات مثبت ریسککه همهاین اید، اما نهفرصت فراهم نم
 ارتباط با سایر استانداردهاي سیستم مدیریت	4-0

هاي مدیریت اعمال المللی سیستمعنوان چارچوب توسعه یافته توسط ایزو براي بهبود هماهنگی مورد نظر در استانداردهاي بینالمللی بهاین استاندارد بین
  )را ببینید 1-بخش الف( شودمی

سازي پارچهسازي یا یکو تفکر مبتنی بر ریسک، هماهنگ PDCA المللی سازمان را قادر به استفاده از رویکرد فرآیندي، همراه با چرخهاین استاندارد بین
 .نمایدسیستم مدیریت کیفیت با الزامات سایر استانداردهاي سیستم مدیریت، می

  :به شرح زیر است 9004و ایزو  9000المللی با ایزو رد بینارتباط این استاندا
 .کندالمللی را فراهم میسازي این استاندارد بینصحیح و پیاده درك براي ضروري يزمینه واژگان و مبانی –هاي مدیریت کیفیت سیستم 9000ایزو 
هایی که تمایل به فراتر رفتن از الزامات پایدار سازمان راهنمایی براي سازمان موفقیت براي کیفیت مدیریت رویکرد –هاي مدیریت کیفیت سیستم 9004ایزو 

 .المللی دارنداین استاندارد بین
اند را تشریح ایزو توسعه یافته 176ي فنی المللی دیگر مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت کیفیت سیستم که توسط کمیتهجزئیات استانداردهاي بین پیوست ب

 .نمایدمی
ي مدیریت، مانند موارد مربوط به مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی، یا مدیریت مالی هاالمللی شامل الزامات خاص سایر سیستمین استاندارد بینا

 .شودنمی
برخی از این استانداردها الزامات  .نداتوسعه یافته هاالمللی براي تعدادي از بخشهاي مدیریت کیفیت بخش خاص مبتنی بر الزامات این استاندارد بینسیستم
هاي خاص محدود المللی در بخشي راهنمایی براي کاربرد این استاندارد بینکنند، و سایر آنها به ارائهشده به سیستم مدیریت کیفیت را مشخص میاضافه

 .شوندمی
 سایتتوان در دسترسی آزاد وب) را می2008: 9001المللی و ویرایش قبلی (ایزو ي ارتباط بین بندهاي این ویرایش از این استاندارد بیندهندهیک ماتریس نشان

ISO/TC 176/SC 2 در www.iso.org/tc176/sc02/public یافت. 
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 دامنه -1بخش 
 دامنه -1

  :نمایدالمللی الزامات سیستم مدیریت کیفیت سازمان را در مواقع زیر مشخص میاین استاندارد بین
  سازد، واثبات توانایی در ارائه محصوالت و خدمات که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی داراي کاربرد را به طور دائمی برآورده می الف) نیاز به

و الزامات قانونی  ب) با هدف افزایش رضایت مشتري از طریق کاربرد موثر سیستم، شامل فرآیندهاي بهبود سیستم و اطمینان از انطباق آنها با الزامات مشتري
 .و مقرراتی قابل کاربرد

 .کند؛ کاربرد داردي آن، یا محصوالت و خدماتی که فراهم مینظر از نوع یا اندازهالمللی عمومی هستند و براي هر سازمان، صرفتمام الزامات این استاندارد بین
  .شودتنها براي محصول یا خدمات نظر گرفته شده یا مورد نیاز مشتري اطالق می“ خدمت”یا “ محصول”المللی، اصطالحات در این استاندارد بین 1 یادآوري
 .الزامات قانونی و مقرراتی می تواند با عنوان الزامات قانونی بیان شود 2 یادآوري

  مراجع الزامی -2بخش 
 مراجع الزامی -2

در مورد مراجع داراي تاریخ، فقط ویرایش ذکر شده  .استفاده از آن ضروري هستندبوده و براي  شده در این مدركمدارك زیر، در کل یا جزئیات، مبانی ارجاع
  .شامل هر نوع اصالحیه) کاربرد دارد(در مورد مراجع بدون تاریخ، آخرین ویرایش از مدرك اشاره شده  .کاربرد دارد

 .واژگان و مبانی –هاي مدیریت کیفیت سیستم 2015: 9000ایزو 

  تعاریفاصطالحات و  -3بخش 
 اصطالحات و تعاریف -3

  .کاربرد دارد 2015: 9001شده در ایزو براي مقاصد این مدرك، اصطالحات و تعاریف ارائه
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 محیط سازمان -4بخش 
  شناخت سازمان و محیط آن 1-4

یج مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت است را نتاسازمان باید شرایط داخلی و خارجی که مربوط به مقاصد راهبردي و مؤثر بر توانایی دستیابی به نتیجه/ 
  .تعیین نماید

 .سازمان باید اطالعات مربوط به شرایط داخلی و خارجی را پایش و بازنگري نماید
  .مالحظه باشدشرایط ممکن است شامل عوامل مثبت و منفی یا شرایط قابل 1 یادآوري
المللی، آوري، رقابت، بازار، فرهنگ، محیط سیاسی و اقتصادي؛ بینهاي منتج از قانون، فنتواند از طریق توجه به ویژگیدرك شرایط خارجی می 2 یادآوري

  .اي یا محلی تسهیل شودملی، منطقه
 .و عملکرد سازمان تسهیل شودها، فرهنگ، دانش هاي مربوط به ارزشتواند از طریق توجه به ویژگیدرك شرایط داخلی می 3 یادآوري

 نفعهاي ذيها و انتظارات طرفدرك نیازمندي 2-4
سازند، میي دائمی محصوالت و خدماتی که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا را برآوردهبا توجه به اثر یا اثر بالقوه در توانایی سازمان براي ارائه

  :تعیین نمایدسازمان باید موارد زیر را 
  نفع مربوط به سیستم مدیریت کیفیت؛هاي ذيطرف الف
 .نفع که مربوط به سیستم مدیریت کیفیت باشدهاي ذيالزامات این طرف ب

 .نفع و الزامات مربوط به آنها را پایش و بازنگري نمایدهاي ذيسازمان باید اطالعات مربوط به طرف
 ي سیستم مدیریت کیفیتتعیین دامنه 3-4

  .نمایدسازمان باید حدود و کاربرد سیستم مدیریت کیفیت را براي ایجاد دامنه آن تعیین
  :هنگام تعیین دامنه، سازمان باید به موارد زیر توجه نماید

  ؛1-4شرایط خارجی و داخلی اشاره شده در  الف
  ؛2-4نفع اشاره شده در هاي ذيالزامات طرف ب
 .محصوالت و خدمات سازمان پ

 .سیستم مدیریت کیفیت قابل اجرا باشند، اعمال نماید ي تعیین شدهالمللی را، چنانچه در دامنهباید تمامی الزامات این استاندارد بینسازمان 
دامنه باید تنوع محصوالت و خدمات را تحت پوشش  .ي سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید به عنوان اطالعات مکتوب در دسترس بوده و حفظ شوددامنه

 .المللی در دامنه را ارائه نمایدقرارداده، و توجیه غیرکاربردي بودن هر یک از الزامات این استاندارد بین
توانایی یا مسئولیت کسب اطمینان سازمان عنوان غیرکاربردي، پذیرش است که الزامات تعیین شده بهالمللی تنها هنگامی قابلادعاي انطباق با این استاندارد بین

 .از انطباق محصوالت و خدمات مربوطه و افزایش رضایت مشتري را تحت تأثیر قرار ندهد
 سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهاي آن 4-4

سازي و نیاز و اثر متقابل آنها را ایجاد، پیاده المللی، سیستم مدیریت کیفیت از جمله فرآیندهاي موردسازمان باید مطابق با الزامات این استاندارد بین 1-4-4
 .طور مداوم بهبود دهدداري نموده و بهنگه

  :سازمان باید فرآیندهاي مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آنها را در سراسر سازمان و موارد زیر را تعیین نماید
  ندها؛هاي مورد انتظار این فرآیهاي مورد نیاز و خروجیورودي الف
  تعیین توالی و تعامل این فرآیندها؛ ب
هاي گیري و تعیین شاخص(از جمله پایش، اندازه .هاي مورد نیاز براي اطمینان از عملکرد و کنترل اثربخشی این فرآیندهاتعیین و اعمال معیارها و روش پ

  )عملکرد
  ودن آنها؛دسترس بتعیین منابع مورد نیاز براي این فرآیندها و اطمینان از در ت
  ها و اختیارات براي این فرآیندها؛تخصیص مسئولیت ث
  ؛1-6ها مبتنی بر تعریف ارائه شده در ها و فرصترسیدگی به ریسک د
  سازي هر گونه تغییرات مورد نیاز براي اطمینان از دستیابی این فرآیندها به نتایج مورد انتظار؛ارزیابی این فرآیندها و پیاده ذ
  .هاي مدیریت کیفیتدها و سیستمبهبود فرآین ر
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  رهبري -5بخش 
  رهبري -5

  رهبري و تعهد 1-5
 کلیات 1-1-5

  :مدیر ارشد باید رهبري و تعهد خود به سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس موارد زیر به اثبات رساند
  پاسخگویی در رابطه با اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت؛ الف
  کیفیت و اهداف کیفی سیستم مدیریت کیفیت و سازگاري آنها با محیط و مقاصد راهبردي سازمان؛ کسب اطمینان از ایجاد خط مشی ب
  کار؛وکسب اطمینان از هماهنگی الزامات سیستم مدیریت کیفیت با فرآیندهاي کسب پ
  ترویج استفاده از رویکرد فرآیندي و تفکر مبتنی بر ریسک؛ پ
 نیاز سیستم مدیریت کیفیت؛ کسب اطمینان از دسترسی به منابع مورد ت
 انتقال اهمیت مدیریت کیفیت اثربخش و انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت؛ ث
 کسب اطمینان از دستیابی سیستم مدیریت کیفیت به نتایج مورد انتظار؛ د
 ي اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت؛کارگیري، کارگردانی و پشتیبانی از افراد براي توسعهبه ذ
 ترویج بهبود؛ ر
 .هاي تحت مسئولیتمنظور اعمال رهبري ایشان در حیطههاي مدیریتی مرتبط دیگر بهحمایت از نقش ز

ي وجودي سازمان تعبیر شود؛ چه سازمان دولتی باشد اي مربوط به فلسفههاي پایهتوان به مفهوم فعالیتدر این استاندارد می“ کاروکسب”اشاره به  یادآوري
 .انتفاعی باشد یا غیرانتفاعی یا خصوصی،

 تمرکز بر مشتري 2-1-5
  :مدیر ارشد باید رهبري و تعهد خود به مشتري محوري را بر اساس موارد زیر به اثبات رساند

 تعیین، درك و تحقق دائمی الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی کاربردي؛ الف
 توانند انطباق محصوالت و خدمات و توانایی افزایش رضایت مشتري را تحت تأثیر قرار دهند؛یهایی که مها و فرصتتعیین و رسیدگی به ریسک ب
 .حفظ تمرکز بر افزایش رضایت مشتري پ

 خط مشی 2-5
 ي خط مشی کیفیتتوسعه 1-2-5

 :سازي و حفظ نماید کهمدیر ارشد باید یک خط مشی کیفیت را ایجاد، پیاده
 سازمان بوده و از مقاصد راهبردي پشتیبانی نماید؛متناسب با اهداف و محیط  الف
 چارچوبی براي تعیین اهداف کیفی فراهم آورد؛ ب
 شامل تعهد به تأمین الزامات قابل اجرا باشد؛ پ
 .شامل تعهد به بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت باشد ت

  انتقال خط مشی کیفیت 2-2-5
 :خط مشی کیفیت باید

 شکل اطالعات مکتوب حفظ شود؛ در دسترس بوده و به الف
 شود؛در درون سازمان انتقال یافته، درك شده و اجرا  ب
 .نفع قرارگیردهاي ذيحسب اقتضاء، در دسترس طرف پ

 ها و اختیارات سازمانیها، مسئولیتنقش 3-5
  .انتقال یافته و در درون سازمان درك شده استو  هاي مربوطه اختصاصها و اختیارات نقشمدیر ارشد باید اطمینان حاصل نماید که مسئولیت

 :ها و اختیارات مربوط به موارد زیر اختصاص دهدمدیریت ارشد باید مسئولیت
 المللی؛کسب اطمینان از انطباق سیستم مدیریت کیفیت با الزامات این استاندارد بین الف
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 هاي مورد انتظار توسط فرآیندها؛حصول اطمینان از ارائه خروجی ب
 را ببینید)، به ویژه براي مدیر ارشد؛ 1-10( ي بهبودهاگزارش عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و فرصت پ
 محوري در سراسر سازمان؛کسب اطمینان از ارتقاء مشتري ت
   .سازي تغییراتریزي و پیادهکسب اطمینان از حفظ هماهنگی سیستم مدیریت کیفیت، هنگام طرح ث
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 ریزيطرح -6بخش 
 هاها و فرصتاقدامات رسیدگی به ریسک 1-6

هایی که نیازمند ها و فرصتو ریسک 2-4و الزامات مندرج در  1-4ریزي سیستم مدیریت کیفیت، سازمان باید به شرایط اشاره شده در هنگام طرح 1-1-6
 :رسیدگی هستند، توجه داشته باشد

 سیستم مدیریت کیفیت؛نتایج مورد انتظار از کسب اطمینان از تأمین نتیجه/  الف
 افزایش اثرات مطلوب؛ ب
 جلوگیري یا کاهش اثرات نامطلوب؛ پ
 .دستیابی به بهبود ت

 :ریزي نمایدسازمان باید موارد زیر را طرح 2-1-6
 ها؛ها و فرصتاقدامات براي رسیدگی به این ریسک الف
 :چگونگی ب

  )را ببینید 4-4( سیستم مدیریت کیفیت؛سازي اقدامات مربوط به فرآیندهاي سازي و پیادههماهنگ )1
 .بررسی اثربخشی این اقدامات )2

 .هاي تعیین شده باید متناسب با تأثیر بالقوه در انطباق محصوالت و خدمات باشدها و فرصتاقدامات براي رسیدگی به ریسک
منظور ایجاد فرصت، حذف منبع ریسک، تغییر عواقب یا کاهش تواند شامل اجتناب از ریسک، ریسک بهها میهاي رسیدگی به ریسکگزینه 1 یادآوري

 .گیري آگاهانه براي پذیرش ریسک باشداحتمال وقوع، توزیع خطر، یا تصمیم
ت جدید، گشایش بازارهاي جدید، رسیدگی به مشتریان جدید، ایجاد مشارکت، اندازي محصوالهاي جدید، راهها می توانند به اتخاذ روشفرصت 2 یادآوري

 .هاي جدید و سایر تسهیالت مطلوب و مناسب براي رسیدگی به نیازهاي سازمان یا مشتریان منجر شونداستفاده از فنآوري

 ریزي تحقق آنهااهداف کیفی و طرح 2-6
 :اهداف کیفیت باید .سطوح و فرآیندهاي مورد نیاز براي سیستم مدیریت کیفیت را ایجاد نمایدسازمان باید اهداف کیفی و وظایف مربوطه،  1-2-6

 با خط مشی کیفیت سازگار باشند؛ الف
 گیري باشند؛قابل اندازه ب
 متناظر با الزامات قابل اجرا باشند؛ پ
 در ارتباط با انطباق محصوالت و خدمات و افزایش رضایت مشتري باشند؛ ت
 شوند؛نظارت  ث
 شوند؛انتقال داده د
 .باشند روزآوري شدهبر حسب اقتضاء به ذ

 .داري نمایدسازمان باید اطالعات مکتوب در مورد اهداف کیفیت را نگه
 :ریزي تحقق اهداف کیفیت، سازمان باید موارد زیر را تعیین نمایدهنگام طرح 2-2-6

 آنچه که انجام خواهد شد؛ الف
 خواهند بود؛ منابعی که مورد نیاز ب
 افرادي که مسئول خواهند بود؛ پ
 زمانی که تکمیل خواهند شد؛ ت
 .نتایج چگونه ارزیابی خواهند شد ث

 ریزي تغییراتطرح 3-6
 ).را ببینید 4-4( شده اجرا شوندریزيهنگام تعیین نیاز سازمان به تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت، تغییرات باید به روشی طرح

 :موارد زیر را در نظر بگیردسازمان باید 
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 هدف از تغییرات و عواقب بالقوه آن؛ الف
 هماهنگی سیستم مدیریت کیفیت؛ ب
 دسترسی به منابع؛ پ
 .ها و اختیاراتتخصیص یا تخصیص مجدد مسئولیت ت
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  پشتیبانی -7بخش 
  منابع 1-7

 کلیات 1-1-7
 نظر در را زیر موارد باید سازمان	.داري و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت را تعیین و فراهم نمایدنگهسازي، سازمان باید منابع مورد نیاز براي ایجاد، پیاده

 :گیرد
 هاي منابع موجود داخلی؛ها و محدودیتقابلیت الف
 .آیددستکنندگان بیرونی بههایی که باید از تأمیننیازمندي ب

 کارکنان 2-1-7
 .سازي و کنترل فرآیندهاي آن را تعیین و فراهم نمایدبراي اجراي اثربخش سیستم مدیریت کیفیت، و پیادهسازمان باید کارکنان مورد نیاز 

 زیرساخت 3-1-7
  .یابی به انطباق محصوالت و خدمات خود را تعیین، فراهم و حفظ نمایدهاي الزم براي اجراي فرآیندها و دستسازمان باید زیرساخت

 :زیرساخت می تواند شامل موارد زیر باشد یادآوري
 ها و تأسیسات مربوطه؛ساختمان الف
 افزار؛افزار و نرمتجهیزات، شامل سخت ب
 نقل؛ومنابع حمل ت
 .فنآوري اطالعات و ارتباطات ث

 محیط اجراي فرآیندها 4-1-7
  .محصوالت و خدمات را تعیین، فراهم و حفظ نماید یابی به انطباقبرداري از فرآیندها و دستسازمان باید محیط الزم براي بهره

 :تواند ترکیبی از عوامل انسانی و فیزیکی، مانندیک محیط مناسب می یادآوري
 تهاجمی)؛اجتماعی (مانند بدون تبعیض، آرام، غیر الف
 کننده از فرسودگی شغلی، عاطفی)؛گیرياسترس، پیشروانی (مانند کم ب
 .وصدا)گرما، رطوبت، نور، جریان هوا، بهداشت، سرفیزیکی (مانند دما،  پ

 .شده متفاوت باشداي وابسته به نوع محصوالت و خدمات ارائهمالحظهنحو قابلاین عوامل می تواند به
هاي ایمنی سازمان با جنبه(یا معادل آن) به رسمیت شناخته شده، که ممکن است براي اثبات انطباق  45001ي شخص ثالث براي ایزو توجه صدور گواهینامه

 .پرسنل با این الزامات استفاده شود
 گیريمنابع پایش و اندازه 5-1-7

 کلیات 1-5-1-7
شوند را گیري انطباق محصوالت و خدمات استفاده میاعتمادبودن نتایجی که هنگام پایش یا اندازهسازمان باید منابع مورد نیاز براي اطمینان از اعتبار و قابل

  .و فراهم نماید تعیین
 :باشد که منابع ارائه شدهسازمان باید اطمینان داشته

 .گیري که در حال انجام است، مناسب هستندهاي پایش و اندازهبراي نوع خاصی از فعالیت الف
 .شوندمنظور اطمینان از تداوم تناسب با کاربردشان حفظ میبه ب

 .گیري با اهداف حفظ نمایدشواهدي از تناسب منابع پایش و اندازه سازمان باید اطالعات مکتوب مناسبی را به عنوان
 گیريقابلیت ردیابی اندازه 2-5-1-7

گیري گیري توسط سازمان طرح شده باشد، تجهیزات اندازهعنوان بخشی ضروري از اعتمادپذیري تتایج اندازهگیري الزام شده یا بههنگامی که قابلیت ردیابی اندازه
 :باید
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المللی یا ملی؛ مورد کالیبراسیون گیري بینردیابی به استانداردهاي اندازهفواصل زمانی مشخص، یا قبل از استفاده بر مبناي استانداردهاي قابل در الف
عنوان هنگامی که هیچ استانداردي موجود نباشد، مبناي استفاده شده براي کالیبراسیون یا تصدیق باید به .یا تصدیق، یا هر دو مورد، قرارگیرند

 اطالعات مکتوب حفظ شوند؛
 ی باشند؛شان قابل شناسایلحاظ تعیین وضعیتبه  ب
 .باشندهاي آتی حفاظت شدهريگیکالیبراسیون و نتایج اندازه اعتباري وضعیتدر برابر تنظیمات، آسیب یا خرابی منجر به بی پ

گیري قبلی را شوند، تأثیر پذیري نامطلوب اعتبار نتایج اندازهدادهبینی شده نامناسب تشخیصگیري براي مقاصد پیشسازمان باید هنگامی که تجهیزات اندازه
 .تعیین نموده، و باید اقدامات مقتضی را حسب نیاز اتخاذ نماید

 دانش سازمانی 6-1-7
  .باید دانش الزم براي اجراي فرآیندها و دستیابی به انطباق محصوالت و خدمات را تعیین نماید سازمان

 .این دانش باید حفظ شده و بر حسب نیاز در دسترس باشد
ي هاروزآوريه دانش بیشتر و بهتوجه داشته و چگونگی دستیابی یا دسترسی ب ها و روندهاي در حال تغییر، سازمان باید به دانش فعلیهنگام رسیدگی به نیازمندي

 .مورد نیاز را تعیین نماید
دانش سازمان اطالعاتی است که براي دستیابی به اهداف سازمان استفاده شده  .ي سازمان بوده و حاصل تجربه استدانش سازمانی، دانش ویژه 1 یادآوري
  .شودگذاري میو اشتراك
 :موارد زیر باشدتواند مبتنی بر دانش سازمانی می 2 یادآوري

گذاري ي ناموفق؛ تبدیل و به اشتراكهاها و پروژهشده از شکستهاي آموختهمنابع داخلی (مانند مالکیت معنوي؛ دانش حاصل از تجربیات، درس الف
 دانش و تجربیات غیرمکتوب؛ نتایج حاصل از بهبود در فرآیندها، محصوالت و خدمات)؛

 کنندگان بیرونی)شده از مشتریان یا تأمینآوريها؛ دانش جمعاستانداردها؛ منابع دانشگاهی؛ کنفرانسمنابع خارجی (مانند  ب

 صالحیت 2-7

  :سازمان باید
 .هاي الزم براي کارکنان تحت کنترل سازمان که کارشان بر اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت کیفیت مؤثر است را تعیین نمایدشایستگی الف
 .این کارکنان به لحاظ تحصیالت، آموزش و مهارت داراي شایستگی هستند، اطمینان یابداز اینکه  ب
 بخشی اقدامات انجام شده را ارزیابی نماید؛هنگامی که کاربر داشته باشد، اقدامات حصول شایستگی الزم را تعیین و اثر پ
 .اطالعات مکتوب مناسب را به عنوان شواهد شایستگی حفظ نماید ت

گري، یا بازبینی افرادي که در حال حاضر شاغل هستند، یا استخدام یا عقد قرارداد ي آموزش، مربیتواند شامل ارائهاقدامات قابل اجرا، براي مثال، می یادآوري
 .با افراد داري صالحیت باشد

 آگاهی 3-7

 :زیر آگاهندکنند از موارد سازمان باید اطمینان نماید که افرادي که تحت کنترل سازمان کار می
 خط مشی کیفیت؛ الف
 اهداف کیفیت مرتبط؛ ب
 شان در اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، شامل مزایاي بهبود عملکرد؛سهم ت
 .انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیتمفهوم عدم ث

 ارتباطات 4-7

 :موارد زیر را تعیین نمایدسازمان باید ارتباطات داخلی و خارجی مربوط به سیستم مدیریت کیفیت، از جمله 
 آنچه که موضوع ارتباط خواهد بود؛ الف
 زمان ارتباط؛ ب
 افراد ارتباط گیرنده؛ پ
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 چگونگی برقراري ارتباط؛ ت
 .فرد ارتباط گیرنده ث

  اطالعات مکتوب 5-7

 عمومی 1-5-7

 :سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید شامل موارد زیر باشد
 المللی؛در این استاندارد بیناطالعات مکتوب الزام شده  الف
 اند؛اطالعات مکتوب که توسط سازمان براي اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ضروري تشخیص داده شده ب

 :تواند متفاوت باشدهاي دیگر، بنابر مالحظات زیر میمیزان اطالعات مکتوب سیستم مدیریت کیفیت سازمان در مقایسه با سازمان یادآوري
  ها، فرآیندها، محصوالت و خدمات؛و نوع فعالیتاندازه سازمان 
 پیچیدگی فرآیندها و تعامل آنها؛ 
 صالحیت افراد. 

 روزآوريایجاد و به 2-5-7

 :روزآوري اطالعات مکتوب، سازمان باید به نحو مقتضی از موارد زیر اطمینان حاصل نمایدهنگام ایجاد و به
 کننده، یا شماره ارجاع)؛تهیهشناسایی و شرح (مانند عنوان، تاریخ،  الف
 افزاري، گرافیک) و رسانه (مانند کاغذي، الکترونیکی)؛ي نرممانند زبان، نسخهقالب ( ب
 .بازنگري و تصویب براي تناسب و کفایت پ

 کنترل اطالعات مکتوب 3-5-7
 :باید به منظور اطمینان از موارد زیر کنترل شوندالمللی اطالعات مکتوب الزامی در سیستم مدیریت کیفیت و این استاندارد بین 1-3-5-7

 در دسترس بودن و مناسب بودن براي استفاده، در مکان و زمانی که مورد نیازند؛ الف
 پارچگی)ي نادرست، یا نقص در یکبودن، استفادهي کافی (مانند نقص در محرمانهاندازهحفاظت به ب
 :باید در صورت کاربرد به موارد زیر رسیدگی نماید کنترل اطالعات مکتوب، سازمان براي 2-3-5-7

 توزیع، دسترسی، بازیابی و استفاده؛ الف
 سازي و حفظ، از جمله حفظ خوانایی؛ذخیره ب
 ي بازنگري)؛کنترل تغییرات (مانند کنترل شماره پ
 .حفظ و جایگزینی ت

شده نحو مناسب شناساییاند، باید بهاجراي سیستم مدیریت کیفیت ضروري تعیین شدهریزي و اطالعات مکتوب با مبداء خارجی که توسط سازمان براي طرح
 .باشند شدهو کنترل

 .عنوان شواهد انطباق باید از تغییرات ناخواسته محافظت شونداطالعات مکتوب حفظ شده به
 .اجازه و اختیار مشاهده و تغییر اطالعات مکتوب داللت نماید ي مشاهده اطالعات مکتوب، یاگیري در مورد اجازهتواند بر تصمیمدسترسی می یادآوري
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  عملیات -8بخش 
 ریزي و کنترل اجراییطرح 1-8

را  6بند سازي اقدامات تعیین شده در آوري محصوالت و خدمات، و پیادهسازي الزامات فراهمرا ببینید) براي برآورده 4-4( سازمان باید فرآیندهاي مورد نیاز
 :سازي و کنترل نمایدریزي، پیادهضمن توجه به موارد زیر طرح

 
 تعیین الزامات محصوالت و خدمات الف
  :تعیین معیارهاي مربوط به ب

 مراحل؛ )1
 پذیرش محصوالت و خدمات؛ )2

 تعیین منابع مورد نیاز براي دستیابی به انطباق با الزامات محصول و خدمات؛ پ
 مطابق با معیارها؛سازي کنترل فرآیندها پیاده ت
  :داشتن اطالعات مکتوب در حد مورد نیاز برايتعیین و نگه ث

 ؛یزي شدهرا بر اساس ترتیبات طرححصول اطمینان از اجراي فرآینده )1
  .اثبات انطباق محصوالت و فرآیندها با الزامات )2

  .داري و حفاظت از اطالعات مکتوب استبه هر دو معنی نگه“ داشتننگه” یادآوري
 .ریزي باید متناسب با عملیات سازمان باشدخروجی این برنامه

 .ریزي شده را کنترل و پیامدهاي تغییرات ناخواسته را بررسی نموده، و حسب اقتضا، عوارض ناخواسته را کاهش دهدسازمان باید تغییرات طرح
 )را ببینید 4-8.(ندشده تحت کنترل هستسپاريسازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندهاي برون

  الزامات مربوط به محصوالت و خدمات 2-8
 ارتباط با مشتري 1-2-8

 :ارتباط با مشتریان باید شامل موارد زیر باشد
 ارائه اطالعات مربوط به محصوالت و خدمات؛ الف
 ها، قراردادها یا سفارشات، شامل تغییرات؛رسیدگی به استعالم ب
 محصوالت و خدمات، شامل شکایت مشتري؛اخذ بازخورد مشتري در رابطه  پ
 رسیدگی یا کنترل اموال مشتري؛ ت
 .ایجاد الزامات خاص براي اقدامات اقتضایی، در موارد مناسب ث

 تعیین الزامات مربوط به محصوالت و خدمات 2-2-8
 :حاصل نماید کهئه به مشتریان، سازمان باید اطمینان هنگام تعیین الزامات محصوالت و خدمات به منظور ارا

 :اندالزامات محصوالت و خدمات شامل موارد زیر تعریف شده الف
 هر گونه شرایط قانونی و مقرراتی قابل اجرا؛ )1
 موارد ضروري قابل توجه توسط سازمان؛ )2

 .سازي مطالبات مربوط محصوالت و خدمات پیشنهاد شدهامکان برآورده ب
 خدماتبازنگري الزامات مربوط به محصوالت و  3-2-8

سازمان باید پیش از  .سازي الزامات محصوالت و خدمات پیشنهادي به مشتریان اطمینان حاصل نمایدسازمان باید از توانایی خود براي برآورده 1-3-2-8
 :ي محصوالت و خدمات به مشتري، بازنگري موارد زیر تکمیل نموده باشدتعهد به عرضه

 هاي پس از تحویل؛جمله الزامات تحویل و فعالیتشده توسط مشتري، از الزامات مشخص الف
 اما براي استفاده مورد نظر ضروري هستند، چنانچه شناخته شده باشند؛ اند،الزاماتی که توسط مشتري مطرح نشده ب
 الزامات مشخص شده توسط سازمان؛ پ
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 الزامات قانونی و مقرراتی داراي کاربرد در محصوالت و خدمات؛ ت
 .وت قرارداد یا سفارش نسبت به شرایط سابقالزامات متفا ث

  .اندفصل شدهوهاي الزامات قراردادها و سفارشات نسبت به شرایط سابق حلسازمان باید اطمینان حاصل نماید که تفاوت
 .باشدتصدیق شدهصورت مکتوب ارائه نکرده باشد، الزامات مشتري باید پیش از پذیرش توسط سازمان هنگامی که مشتري الزامات خود را به

توانند از طریق اطالعات مربوط به ها میدر عوض، بازنگري .عملی استدر برخی شرایط، نظیر فروش اینترنتی، بازنگري رسمی هر سفارش غیر یادآوري
 .شونددادههاي تبلیغاتی پوششها یا آگهیمحصول، مانند کاتالوگ

 تغییرات الزامات محصوالت و خدمات 4-2-8
اند، و افراد مرتبط از الزامات که الزامات محصوالت و خدمات تغییریافته باشند، سازمان باید اطمینان حاصل نماید که اطالعات مکتوب اصالح شدههنگامی 

 .اندتغییریافته آگاه شده
  ي محصوالت و خدماتطراحی و توسعه 3-8

 کلیات 1-3-8
 .سازي و حفظ نمایدآوري متعاقب محصوالت و خدمات مناسب باشد را ایجاد، پیادهن از فراهماي که براي اطمیناسازمان باید فرآیند طراحی و توسعه

 ریزي طراحی و توسعهطرح 2-3-8
 :در تعیین مراحل و کنترل طراحی و توسعه، سازمان باید موارد زیر در نظر بگیرد

 هاي طراحی و توسعه؛ماهیت، مدت زمان و پیچیدگی فعالیت الف
 هاي طراحی و توسعه قابل کاربرد؛نیاز فرآیند، از جمله بازنگريمراحل مورد  ب
 گذاري طراحی و توسعه؛هاي تصدیق و صحهفعالیت پ
 ها و اختیارات مربوط به فرآیند طراحی و توسعه؛مسئولیت ت
 منابع داخلی و خارجی مورد نیاز براي طراحی و توسعه محصوالت و خدمات؛ ث
 رل ارتباطات افراد درگیر در فرآیند طراحی و توسعه؛هاي مربوط به کنتنیازمندي د
 نیاز به تعامل با مشتریان و کاربران در فرآیند طراحی و توسعه؛ ذ
 الزامات مورد نیاز براي ارائه محصوالت و خدمات؛ ر
 نفع مربوطه؛هاي ذيسطح کنترل مورد انتظار فرآیند طراحی و توسعه توسط مشتریان و سایر طرف ز
 .اندکه الزامات طراحی و توسعه محقق شدهمکتوب مورد نیاز براي اثبات این اطالعات ژ

 هاي طراحی و توسعهورودي 3-3-8
 :سازمان باید موارد زیر را در نظر گیرد .سازمان باید الزامات ضروري انواع خاصِ محصوالت و خدمات در حال طراحی و توسعه را تعیین نماید

 عملکرد؛الزامات کارایی و  الف
 هاي طراحی و توسعه مشابه قبلی؛دست آمده از فعالیتاطالعات به ب
 الزامات قانونی و مقرراتی؛ پ
 سازي آنها شده است؛استاندارد یا کدهاي اجرایی که سازمان متعهد به پیاده ت
  .عواقب بالقوه شکست با توجه به ماهیت محصوالت و خدمات ث

  .طراحی و توسعه، کامل و بدون ابهام باشندها باید متناسب با اهداف ورودي
 .وفصل شودهاي طراحی و توسعه باید حلاختالف ورودي

 .سازمان باید اطالعات مکتوب طراحی و توسعه ورودي را حفظ نماید
 کنترل طراحی و توسعه 4-3-8

 :کار گیردهاي طراحی و توسعه را بهسازمان باید به منظور اطمینان از موارد زیر کنترل
 اند؛آمده تعریف شدهدستنتایج به الف
 شوند؛سازي الزامات هدایت میها به منظور ارزیابی توانایی نتایج طراحی و توسعه براي برآوردهبازنگري ب
 شوند؛ها، هدایت میهاي طراحی و توسعه با وروديسازي خروجیمنظور اطمینان از برآوردههاي تصدیق بهفعالیت پ
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 شوند؛سازي کاربرد مشخص شده یا نتایج مورد انتظار، هدایت میمنظور اطمینان از برآوردهگذاري بهصحههاي فعالیت ت
 شوند؛گذاري اتخاذ میهاي تصدیق یا صحهها، یا فعالیتشده ضمن بازنگريهرگونه اقدامات الزم براي مشکالت شناسایی ث
 .شوندها حفاظت میاطالعات مکتوب این فعالیت د

نحوي که براي محصوالت و توانند مجزا یا ترکیبی، بهآنها می .شوندگذاري طراحی و توسعه با مقاصد متفاتی انجام میها، تصدیق و صحهبازنگري وريیادآ
 .باشد، هدایت شوندخدمات سازمان مناسب

 هاي طراحی و توسعهخروجی 5-3-8
 :توسعههاي طراحی و سازمان باید اطمینان حاصل نماید که خروجی

 سازند؛می را برآورده الزامات ورودي الف
 هستند؛ براي فرآیندهاي آتی ارائه محصوالت و خدمات کافی ب
 اند؛آنها ارجاع داده شدهگیري، و معیار پذیرش هستند؛ یا بهطور مناسب، مشتمل بر الزامات پایش و اندازهبه پ
  اند؛اند را مشخص نمودهاربرد ایمن و مناسب محصوالت و خدمات ضروريهایی که مبتنی بر اهداف مورد انتظار و کویژگی ت

 .هاي طراحی و توسعه را حفظ نمایدسازمان باید اطالعات مکتوب خروجی
 تغییرات طراحی و توسعه 6-3-8

وجود تأثیرات نامطلوب بر روي انطباق اطمینان از عدمرا به منظور  سازمان باید تغییرات ایجاد شده در زمان طراحی و توسعه محصوالت و خدمات، یا پس از آن
 .با الزامات شناسایی، بازنگري و کنترل نماید

 :سازمان باید اطالعات مکتوب زیر را حفظ نماید
 تغییرات طراحی و توسعه؛ الف
 نتایج حاصل از بازنگري؛ ب
 مجوز تغییرات؛ پ
 .اقدامات صورت گرفته براي جلوگیري از اثرات نامطلوب ت

 شده بیرونیکنترل فرآیندها، محصوالت و خدمات تأمین 4-8
 کلیات 1-4-8

 .شده بیرونی در انطباق با الزامات هستندسازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندها، محصوالت و خدمات تأمین
 :خدمات تعیین نمایدهایی براي کاربرد در تأمین بیرونی فرآیندها، محصوالت و سازمان باید در موارد زیر، کنترل

  اند؛منظور الحاق به محصوالت و خدمات سازمان در نظر گرفته شدهکنندگان بیرونی که بهمحصوالت و خدمات تأمین الف
 .شودطور مستقیم به مشتري/ مشتریان ارائه میکنندگان بیرونی و به نمایندگی از سازمان، بهمحصوالت و خدماتی که توسط تأمین ب
 .ي تصمیم سازمانکنندگان بیرونی، به عنوان نتیجهشده از تأمینیا بخشی از یک فرآیند ارائه یک فرآیند پ

کنندگان بیرونی را، برمبناي توانایی ایشان در تأمین فرآیندها یا محصوالت یا سازمان باید معیارهاي ارزیابی، انتخاب، پایش عملکرد و ارزیابی مجدد تأمین
 .ها را حفظ نمایدها و هر گونه اقدامات ناشی از این ارزیابیسازمان باید اطالعات مکتوب این فعالیت .تعیین و استفاده نمایدخدمات مبتنی بر الزامات؛ 

 نوع و میزان کنترل 2-4-8
ي دائمی محصوالت و خدمات ارائهي بیرونی اثرات منفی بر توانایی سازمان در شدهسازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندها، محصوالت و خدمات تأمین

 .منطبق به مشتریان ندارد
 :سازمان باید

 ي بیرونی تحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت ایشان ابقاء شده است؛شدهاطمینان حاصل نماید که فرآیندهاي ارائه الف
 اند؛ه در نتایج خروجی مورد انتظارند، تعریف شدهي بیرونی و به منظور استفادکنندههر دو نوع کنترل که به منظور استفاده در مورد تأمین ب
  :توجه به پ
سازي دائمی الزامات مشتري و الزامات قانونی و ي بیرونی در توانایی سازمان براي برآوردهشدهتأثیر بالقوه فرآیندها، محصوالت و خدمات ارائه) 1

 مقرراتی داراي کاربرد؛
 ي بیرونی؛کنندهأمینهاي استفاده شده توسط تاثربخشی کنترل )2
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 .سازي الزامات فرآیندها، محصوالت و خدماتهاي دیگر، که براي حصول اطمینان از برآوردهتعیین تصدیق، یا فعالیت ت
 کنندگان بیرونیاطالعات تأمین	3-4-8

  .حاصل نمایدکنندگان بیرونی اطمینان ها پیش از ارتباطات با تأمیني نیازمنديسازمان باید از کفایت اولیه
 :کنندگان بیرونی ارتباط داشته باشدهاي زیر با تأمینسازمان باید در مورد نیازمندي

 اند؛فرآیندها، محصوالت و خدماتی که ارائه شده الف
 :تصویب ب
  محصوالت و خدمات؛) 1
  ها، فرآیندها و تجهیزات؛روش) 2
 زمان ارائه محصوالت و خدمات؛ )3

 شایستگی مورد نیاز افراد؛صالحیت، شامل هرگونه  پ
 کنندگان بیرونی با سازمان؛تعامل تأمین ت
 کنندگان بیرونی که باید توسط سازمان اعمال شود؛کنترل و پایش عملکرد تأمین ث
 .گذاري نمایدکنندگان بیرونی تصدیق یا صحههایی که سازمان، یا مشتري ایشان، در نظر دارد در محل تأمینفعالیت د

  و ارائه خدماتتولید  5-8
 کنترل تولید و ارائه خدمات 1-5-8

 .سازي نمایدسازمان باید تولید و ارائه خدمات را تحت شرایط کنترل شده پیاده
 :شرایط کنترل شده، حسب اقتضا، باید شامل موارد زیر باشد

  :انددر دسترس بودن اطالعات مکتوبی که در زیر تعریف شده الف
  هاي انجام شده،خدمات ارائه شده، یا فعالیت مشخصات محصوالت تولید شده، )１
 .نتایج اکتسابی  )２

 گیري؛در دسترس بودن و استفاده مناسب از منابع پایش و اندازه ب
صوالت ها، و معیارهاي پذیرش محکه معیارهاي کنترل فرآیندها و خروجیگیري در مراحل مناسب، به منظور تصدیق اینهاي پایش و اندازهسازي فعالیتپیاده پ

 اند؛و خدمات، برآورده شده
 هاي مناسب و محیط مناسب براي اجراي فرآیندها؛استفاده از زیرساخت ت
 هاي مورد نیاز؛انتصاب افراد داراي صالحیت، شامل شایستگی ث
گیري که نتایج خروجی آنها در پایش و اندازه ریزي شده فرآیندهاي تولید و ارائه خدمات،اي، توانایی دستیابی به نتایج طرحگذاري دورهگذاري، و صحهصحه د

 بعدي قابل تصدیق نیست؛
 گیري از خطاي انسانی؛سازي اقدامات پیشپیاده ذ
 .هاي پس از تحویلهاي ارائه، تحویل و فعالیتسازي فعالیتپیاده ر

 شناسایی و ردیابی 2-5-8
  .ها استفاده نمایدتسهیالت مناسبی را براي شناسایی خروجیمنظور اطمینان از انطباق محصوالت و خدمات، سازمان باید از به

 .گیري در سراسر تولید و ارائه خدمات شناسایی نمایدها را با توجه به وضعیت الزامات پایش و اندازهسازمان باید وضعیت خروجی
نموده، و اطالعات مکتوب مورد نیاز براي قابلیت ردیابی را حفظ ها را کنترل فرد خروجیي منحصربههنگامی که ردیابی الزام شده باشد سازمان باید شناسه

 .نماید
 کنندگان بیرونیاقالم متعلق به مشتریان یا تأمین 3-5-8

 .شوند، مراقبت نمایدکنندگان بیرونی مادامی که تحت کنترل سازمان بوده یا در سازمان استفاده میسازمان باید از اموال متعلق به مشتریان یا تأمین
روند را شناسایی، تصدیق، مراقبت و کار میشوند یا در محصوالت و ارائه خدمات بهکنندگان بیرونی که مصرف میسازمان از اموال متعلق به مشتریان یا تأمین

 .حفاظت نماید
ناسب باشد، سازمان باید آن را به مشتري یا کنندگان بیرونی مفقود شده، آسیب ببیند یا براي استفاده نامهنگامی که اموال متعلق به مشتریان یا تأمین

 .ي بیرونی گزارش و اطالعات مکتوب در مورد آنچه که رخ داده است را حفظ نمایدکنندهتأمین
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 .صی باشدتواند شامل مواد، قطعات، ابزار و تجهیزات، مکان، مالکیت معنوي و اطالعات شخکنندگان بیرونی میاموال متعلق به مشتریان یا تأمین یادآوري
 حفاظت 4-5-8

 .داري نمایدنطباق با الزامات در حد الزم نگهامنظور اطمینان از هاي تولید و ارائه خدمات را بهسازمان باید خروجی
  .ونقل، و مراقبت باشدسازي، انتقال یا حملبندي، ذخیرهتواند شامل شناسایی، جابجایی، کنترل آلودگی، بستهحفاظت می یادآوري
 هاي پس از تحویلفعالیت 5-5-8

هاي پس از تحویل که در تعیین میزان فعالیت .هاي پس از تحویل مرتبط با محصوالت و خدمات را برآورده نمایدسازمان باید الزامات مورد نیاز براي فعالیت
 :مورد نیاز هستند، سازمان باید موارد زیر را در نظر گیرد

 الزامات قانونی و مقرراتی؛ الف
 ي ناخواسته محصوالت و خدمات مربوطه؛پیامدهاي بالقوه ب
 ماهیت، کاربرد و طول عمر در نظر گرفته شده براي محصوالت و خدمات؛ پ
 نیاز مشتري؛ ت
 .بازخورد مشتري ث

خدمات تکمیلی نظیر بازیافت یا داري و تواند شامل اقدامات تحت مفاد گارانتی، تعهدات قراردادي نظیر خدمات نگههاي پس از تحویل میفعالیت یادآوري
 .دفع نهایی باشد

 کنترل تغییرات 6-5-8
سازمان باید  .ل نمایدسازمان باید تغییرات مربوط به تولید یا ارائه خدمات را به میزانی که از انطباق مداوم با الزامات اطمینان حاصل شود، بازنگري و کنتر

 .حفظ نماید اطالعات مکتوب مربوط به توصیف نتایج بازنگري تغییرات، شخص/ اشخاص مجاز براي اعمال تغییر، و هر گونه اقدام الزم منتج از بازنگري را
 ارائه محصوالت و خدمات 6-8

 .سازي نمایدول و خدمات مورد نیاز را در مراحل مناسب پیادهسازي الزامات توسط محصاي به منظور تصدیق برآوردهریزي شدهسازمان باید ترتیبات طرح
ریزي شده به طور رضایت بخشی تکمیل شده باشند، ترخیص شوند؛ مگر اینکه توسط یک مقام داراي که ترتیبات طرحمحصوالت و خدمات نباید تا زمانی

 .اختیار، یا حسب مورد مشتري، تأیید شده باشند
 :اطالعات مکتوب باید شامل موارد زیر باشد .ب در مورد ترخیص محصوالت و خدمات را حفظ کندسازمان باید اطالعات مکتو

 شواهد انطباق با معیارهاي پذیرش؛ الف
 .قابلیت ردیابی به شخص/ اشخاص داراي اختیار ترخیص ب

 هاي نامنطبقکنترل خروجی 7-8
منظور جلوگیري از استفاده با تحویل ناخواسته شناسایی و انطباق با الزامات نیستند، بههایی که در سازمان باید اطمینان حاصل نماید که خروجی 1-7-8
 .شوندکنترل می

بایست همچنین براي محصوالت این موضوع می .و اثر آن بر انطباق محصوالت و خدمات تعیین نماید انطباقسازمان باید اقدامات مناسبی بر اساس ماهیت عدم
 .شده پس از تحویل محصوالت یا حین ارائه و پس از ارائه خدمات استفاده شودناساییو خدمات نامنطبق ش

 :هاي نامنطبق را از یک یا چند روش زیر تعیین تکلیف نمایدسازمان باید با خروجی
 اصالح؛ الف
 تفکیک، قرنطینه، بازگشت یا تعلیق ارائه محصوالت و خدمات؛ ب
 رسانی به مشتري؛اطالع پ
 .براي پذیرش تحت مجوزاخذ مجوز  ت

  .هاي نامنطبق، انطباق با الزامات باید تصدیق شودپس از اصالح خروجی
  :سازمان باید اطالعات مکتوب زیر را حفظ نماید 2-7-8

 شرح عدم انطباق؛ الف
 شده؛شرح اقدامات انجام ب
 شده؛شرح هر نوع مجوز کسب پ
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 .انطباقگیرنده در مورد از عدمتعیین مقام تصمیم ت
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  ارزیابی عملکرد -9بخش 
 تحلیل و ارزیابیوگیري، تجزیهپایش، اندازه 1-9

  کلیات 1-1-9
 :سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید

 گیري شود؛آنچه باید پایش و اندازه الف
 تحلیل و ارزیابی مورد نیاز براي اطمینان از اعتبار نتایج؛وگیري، تجزیهروش پایش، اندازه ب
 گیري؛زمان انجام پایش و اندازه پ
  تحلیل و بررسی شوند؛وگیري تجزیهزمانی که باید نتایج نظارت و اندازه ت

 .سازمان باید عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را ارزیابی نماید
 .سازمان باید اطالعات مکتوب مناسب را به عنوان شواهدي از نتایج حفظ نماید

 نرضایت مشتریا 2-1-9
  .شان را پایش نمایدسازي نیازهايسازمان باید تلقی مشتریان از سطح برآورده

 .سازمان باید روش دستیابی، پایش و بازنگري این اطالعات را تعیین نماید
مالقات با مشتریان،  تواند نظرسنجی از مشتري، بازخورد مشتري در مورد محصوالت و خدمات ارائه شده،هایی از پایشِ تلقی مشتري مینمونه یادآوري

 .ي گارانتی و گزارشات فروشنده باشدها، اخطارهاي دورهتحلیل سهم بازار، شکایتوتجزیه
  تحلیل و ارزیابی 3-1-9

 .تحلیل و ارزیابی نمایدوگیري را تجزیهو منتج از پایش و اندازهها و اطالعات مناسب سازمان باید داده
 :رزیابی موارد زیر استفاده شودتحلیل باید براي اونتایج تجزیه

 انطباق محصوالت و خدمات؛ الف
 میزان رضایت مشتري؛ ب
 عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت؛ پ
 ریزي؛سازي اثربخش طرحچگونگی پیاده ت
 ها؛ها و فرصتاثربخشی اقدامات انجام شده براي رسیدگی به ریسک ث
 کنندگان بیرونی؛عملکرد تأمین د
 .به بهبود سیستم مدیریت کیفیتنیاز  ذ

 .هاي آماري باشدها می تواند شامل روشتحلیل دادهوهاي تجزیهروش
 ممیزي داخلی 2-9

 :منظور ارائه اطالعات در مورد وضعیت سیستم مدیریت کیفیت در موارد زیر اجرا نمایدشده، بهریزيهاي داخلی را در فواصل طرحسازمان باید ممیزي 1-2-9
  :طباق باان الف

  الزامات سازمان در مورد سیستم مدیریت کیفیت؛) 1
 المللی؛الزامات این استاندارد بین) 2

 .سازي و حفاظت اثربخشپیاده ب
 :سازمان باید 2-2-9

دهی، که باید با توجه به اهمیت این فرآیندها، تغییرات موثر در ریزي و گزارشها، الزامات طرحها، مسئولیتهاي ممیزي از جمله تواتر، روشبرنامه/ برنامه الف
  داري نماید؛سازي و نگهریزي، ایجاد، پیادهسازمان، و نتایج حاصل از قبلی ممیزي اتخاذ شوند؛ را طرح

 ي ممیزي را تعیین نماید؛منهمعیارها و دا ب
 طرفی فرآیند ممیزي؛ ممیزین را انتخاب و ممیزي را هدایت نماید؛بودن و بیبه منظور کسب اطمینان از واقعی پ
 ها براي مدیریت اطمینان کسب نماید؛از گزارش نتایج ممیزي پ
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 اصالحات و اقدامات اصالحی را بدون تأخیر اتخاذ نماید؛ ت
 .ي ممیزي حفظ نمایدسازي برنامهعنوان شواهدي از پیادهنتایج ممیزي را به اطالعات مکتوب ث

 بازنگري مدیریت 3-9
 کلیات 1-3-9

 .منظور اطمینان از تداوم تناسب، کفایت، اثربخشی و هماهنگی با مقاصد راهبردي، بازنگري نمایدمدیر ارشد باید باید سیستم مدیریت کیفیت سازمان را، به
 هاي بازنگري مدیریتورودي 2-3-9

 :ریزي شده و با در نظر گرفتن موارد زیر انجام شودبازنگري مدیریت باید طرح
 وضعیت اقدامات بازنگري قبلی مدیریت؛ الف
 تغییرات در شرایط خارجی و داخلی مربوط به سیستم مدیریت کیفیت؛ ب
 :روندهاياطالعات در مورد عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، از جمله  پ

  نفع؛هاي ذيرضایت مشتري و بازخورد طرف )1
 ؛اف کیفیتشدن هر یک از اهدمیزان برآورده )2
 عملکرد فرآیند و انطباق محصوالت و خدمات؛ )3
 ها و اقدامات اصالحی؛انطباقعدم )4
 نتایج پایش و اندازه گیري؛ )5
 ها؛نتایج ممیزي )6
 کنندگان بیرونی؛عملکرد تأمین )7

  کفایت منابع؛ ت
 )را ببینید 1-6( هاها و فرصتبراي رسیدگی به ریسک اقدامات اتخاذشدهتأثیر  ث
 .هاي بهبودفرصت د

 هاي بازنگري مدیریتخروجی 3-3-9
 :هاي بازنگري مدیریت باید شامل تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد زیر باشدخروجی

 هاي بهبود؛فرصت الف
 کیفیت؛هر گونه نیاز به تغییرات در سیستم مدیریت  ب
 .نیاز به منابع پ

 .عنوان شواهدي از نتایج بازنگري مدیریت حفظ نمایدسازمان باید اطالعات مکتوب را به
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 بهبود -10بخش 
 تحلیل و ارزیابیوگیري، تجزیهنظارت، اندازه 1-10

 .سازي نمایدالزامات مشتري و افزایش رضایت مشتري را پیاده سازيهاي بهبود را تعیین و انتخاب نماید و هرگونه اقدام الزم براي برآوردهسازمان باید فرصت
 :این موارد باید شامل موارد زیر باشد

 سازي الزامات و همچنین رسیدگی به نیازها و انتظارات آینده؛بهبود محصوالت و خدمات براي برآورده الف
 اصالح، پیشگیري یا کاهش عوارض ناخواسته؛ ب
 .سیستم مدیریت کیفیتبهبود عملکرد و اثربخشی  پ

 .تواند شامل اصالح، اقدام اصالحی، بهبود مستمر، تغییر غیرمنتظره، نوآوري و سازماندهی مجدد باشدهاي از بهبود مینمونه یادآوري
 عدم انطباق و اقدامات اصالحی 2-10

  :به انجام رساند انطباق، از جمله بروز هر شکایت، سازمان باید موارد زیر راهنگامی که وقوع عدم 1-2-10
  :انطباق، ودر صورت کاربردواکنش نسبت به عدم الف

 اتخاذ قدام براي کنترل و اصالح؛ )1
 مقابله با عواقب ؛ )2

  :ارزیابی نیاز به اقدام براي حذف علت/ علل عدم انطباق، به منظور جلوگیري از وقوع مجدد یا وقوع در جاهاي دیگر، توسط ب
 انطباق؛وتحلیل عدم بررسی و تجزیه )1
 تعیین علل عدم انطباق؛ )2
 هاي مشابه در صورت وجود، یا با احتمال وقوع بالقوه؛انطباقتعیین عدم )3

 سازي هر گونه اقدام مورد نیاز؛پیاده پ
 بررسی اثربخشی هر اقدام اصالحی اتخاذ شده؛ ت
 ریزي، در صورت لزوم؛ها تعیین در زمان طرحها و فرصتروزآوري ریسکبه ث
 .تغییرات سیستم مدیریت کیفیت، در صورت لزومایجاد  د

 .اقدامات اصالحی باید متناسب با اثرات عدم انطباق مواجه شود
 :سازمان باید اطالعات مکتوب را به عنوان شواهدي از موارد زیر حفظ نماید 2-2-10

 انطباق و هر گونه اقدامات اتخاذ شده پس از آن؛الف) ماهیت عدم
 .اقدام اصالحیب) نتایج حاصل از هر 

 بهبود مستمر 3-10
 .سازمان باید به طور مستمر تناسب، کفایت و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را بهبود دهد

 هایی که باید به عنوان بخشی از بهبودهاي بازنگري مدیریت را براي تعیین نیازها یا فرصتوتحلیل و ارزیابی، و خروجیسازمان باید به نتایج حاصل از تجزیه
  شوند، رسیدگی نمایدمداوم درنظر گرفته
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 ساختار، اصطالحات و مفاهیم جدید
 ساختار و اصطالحات 1-الف

، به منظور بهبود 2008: 9001طور مثال ترتیب بندها) و برخی از اصطالحات در این ویرایش از استاندارد، در مقایسه با ویرایش قبلی ایزو بندي (بهبخش
 .اندهاي مدیریت تغییر نمودهاستاندادهاي سیستمهماهنگی با سایر 

 .المللی، الزامی براي کاربرد ساختار و اصطالحات آن در اطالعات مکتوب سیستم مدیریت کیفیت یک سازمان وجود ندارددر این استاندارد بین
ساختار و  .ها، اهداف و فرآیندهاي سازمان مورد انتظار استمشیجاي مدلی براي مستندسازي خطي منسجم الزامات، بهبندي منطقی براي ارائه ارائهبخش

زمان به فرآیندهاي اجرا تواند ارتباط بیشتري با کاربران آن داشته باشد، مشروط به توجه به هممحتواي اطالعات مکتوب یک سیستم مدیریت کیفیت اغلب می
 .شده توسط سازمان و اطالعات حفظ شده براي مقاصد دیگر

شده المللی براي الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخصصطالحات مورد استفاده توسط سازمان با اصطالحات مورد استفاده در این استاندارد بینجایگزینی ا
به جاي “ نویسپیش” ، یا“مستندات”، “سوابق”هستند را انتخاب نمایند (مانند استفاده از  شان مناسبتوانند عباراتی که براي عملیاتها میسازمان .وجود ندارد

 (“ي بیرونیکنندهتأمین”جاي به“ فروشنده”یا “ شریک”، “کنندهتأمین”، یا “اطالعات مکتوب”
 .المللی و ویرایش قبلی به شرح زیر استهاي عمده در اصطالحات بین این نگارش این استاندارد بینتفاوت

  
 2008: 9001ایزو  2015: 9001ایزو 

 محصوالت محصوالت و خدمات
شدن کاربردپذیري (به منظور شفاف .استفاده نشده است

 (را ببینید 5-بخش الف
 استثنائات

ها و اختیارات مشابه تعیین (مسئولیت .استفاده نشده است
 ي مدیریت)اند اما نه لزوماً براي یک نمایندهشده

 ي مدیریتنماینده

 اطالعات مکتوب
هاي اجرایی مکتوب، شي کیفیت، رونامهسازي، نظاممستند
 سوابق

 محیط کار ها یا فرآیندهامحیط فعالیت
 گیريتجهیزات پایش و اندازه گیريمنابع پایش و اندازه

 محصوالت و خدمات
 شده از بیرونفراهم

 محصوالت خریداري شده

 کنندهتأمین ي بیرونیکنندهتأمین
  

 “محصوالت و خدمات”المللی از این ویرایش از این استاندارد بین .هاي خروجی بودبنديتمام دسته شامل 2008: 9001در ایزو “ محصول”استفاده از واژه 
 افزار و مواد فرآوري شده)افزار، خدمات، نرم(سخت .هاي خروجی استبنديشامل تمامی دسته“ محصوالت و خدمات”اصطالح  .کنداستفاده می

خدمات این است که آخرین بخش  ویژگی .تفاوت بین محصوالت و خدمات در تعدادي از الزامات استبه قصد ایجاد “ خدمات”ي مشخص از استفاده
 .تواند پیش از تحویل خدمات تأیید شده باشداست که براي مثال، انطباق با الزامات لزوماً نمیاین بدین معنی .شوداست که براي مشتري فراهم میخروجی

کنندگان بیرونی به نماید، یا توسط تأمینهایی که سازمان به مشتریان ارائه میي خروجیعمده .شوندبا هم استفاده می در اغلب موارد، محصوالت و خدمات
همراه برخی از خدمات باشد، یا تواند بهعنوان مثال، یک محصول مشهود و نامشهود میبه .شود، شامل هر دوي محصوالت و خدمات هستندایشان عرضه می
 .شودهمراه تعدادي از محصوالت مرتبط مشهود و نامشهود ارائهتواند بهیک خدمت می

 نفعهاي ذيدرك نیازها و انتظارات طرف 3-الف
 .کندنفع را مشخص میهاي ذينفع مربوط به سیستم مدیریت کیفیت و الزامات طرفهاي ذيالزامات سازمان به منظور تعیین طرف 2-4بند 

طور که دامنه آمده است، این همان .المللی داللت نداردالزامات سیستم مدیریت کیفیت فراتر از محدوده این استاندارد بین بر گسترش 2-4در عین حال، 
قابل  دادن توانایی خود در ارائه دائمی محصوالت و خدماتی که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتیالمللی براي سازمانی که نیازمند نشاناستاندارد بین

 .است، کاربرد داردشان افزایش رضایت مشتريگذاريسازند و هدفاجرا را برآورده می
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نفع هنگامی که ایشان با سیستم مدیریت کیفیت ارتباط ندارند، وجود هاي ذيالمللی، الزامی براي سازمان در رابطه با رسیدگی به طرفدر این استاندارد بین
 .ي سازمان استنفع به سیستم مدیریت کیفیت ارتباط دارد، بر عهدههاي ذيکه آیا یک الزام خاصِ طرفگیري در مورد اینتصمیم .ندارد
 تفکر مبتنی بر ریسک 4-الف

این  .زنگري و بهبود اشاره شده بودریزي، باعنوان مثال از طریق الزامات طرحالمللی، بههاي قبلی این استاندارد بینبه مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک در نگارش
این  .کندرا ببینید) مشخص می 1-6) ریزياي براي طرحعنوان پایهها بهرا ببینید) و تعیین ریسک 1-4) المللی الزاماتی در مورد محیط سازماناستاندارد بین

را ببینید) و کمک به تعیین میزان اطالعات  4-4) سازي فرآیندهاي سیستم مدیریت کیفیتریزي و پیادهامر بیانگر استفاده از تفکر مبتنی بر ریسک در طرح
 .مکتوب خواهد بود

المللی بندي جداگانه یا بندي فرعی براي دارد بیندر نتیجه، این استان .گیرانه استیکی از اهداف کلیدي سیستم مدیریت کیفیت، عمل به عنوان ابزاري پیش
 .مفهوم اقدام پیشگیرانه ضمن استفاده از تفکر مبتنی بر ریسک در تنظیم الزامات سیستم مدیریت کیفیت بیان شده است .گیرانه ندارداقدامات پیش

 .تجویزشده را کاهش داده و الزامات مبتنی بر اثربخشی را جایگزین نموده استالمللی برخی از الزامات تفکر مبتنی بر ریسک مورد استفاده در این استاندارد بین
 .استهاي سازمانی ایجاد شدهدر فرآیندها، اطالعات مکتوب و مسئولیت 2008: 9001پذیري بیشتري نسبت به ایزو انعطاف
هاي رسمی مدیریت ریسک یا یک ما هیچ الزامی براي روشها داشته باشد، اکند که سازمان باید طرحی براي رسیدگی به ریسکمشخص می 1-6گرچه 

المللی براي مدیریت ریسک تر از این استاندارد بینتوسعه روشی گستردهتوانند در رابطه با توسعه یا عدممی هاسازمان .فرآیند مدیریت ریسک مکتوب وجود ندارد
 .اهنماها یا استانداردهاي دیگرگیري نمایند، به عنوان مثال از طریق استفاده از سایر رتصمیم

قطعیت براي تمام سازي اهداف نیستند، و اثرات عدمهمه فرآیندهاي سیستم مدیریت کیفیت در سطح مشابهی از ریسک به لحاظ توانایی سازمان در برآورده
باشد، از اقدامات الزم براي رسیدگی به ریسک میسازمان مسئول استفاده از تفکر مبتنی بر ریسک و اتخاذ  1-6بر اساس الزامات  .سازمان یکسان نیست

 .شوند یا نهجمله اینکه آیا اطالعات مکتوب به عنوان شواهدي از تعیین ریسک حفظ می
 کاربرد 5-الف

تواند کاربرد سازمان میدر عین حال، یک  .کندمربوط به کاربرد الزامات سیستم مدیریت کیفیت سازمان اشاره نمی“ استثنائات”المللی به این استاندارد بین
است؛ هایی که با آنها مواجهها و فرصتهاي سازمان و ماهیت ریسکالزامات را با توجه به حجم و پیچیدگی سازمان، مدل مناسب مدیریت، حجم فعالیت

 .بازنگري نماید
یک از تواند در هیچگیري نماید که یک الزام نمید تصمیمتوانکند که تحت آن سازمان میشرایطی را تعریف می 3-4شده در الزامات کاربردپذیري اشاره

تواند تصمیم بگیرد که یک الزام قابل اجرا نیست که چنین تصمیمی سازمان تنها در صورتی می .کار بردي سیستم مدیریت کیفیت خود بهفرآیندهاي در دامنه
 .منتج به شکست در دستیابی به انطباق محصوالت و خدمات نشود

 اطالعات مکتوب 6-الف
 .استبدون تغییر قابل مالحظه یا افزایش پذیرفته شده“ اطالعات مکتوب”به عنوان بخشی از هماهنگی با سایر استانداردهاي سیستم مدیریت، یک بند مشترك

براي تمامی “ اطالعات مکتوب”در نتیجه،  .المللی با الزامات آن سازگار شده استهاي مختلف این استاندارد بینرا ببینید) در موارد مقتضی، متن بخش 7-5)
 .الزامات مکتوب، استفاده شده است

استفاده شده باشد، این “ طرح کیفیت”یا “ ي کیفیتنظامنامه”، “هاي اجرایی مکتوبروش”یا “ سند”اصطالحات خاص مانند  2008: 9001در مواردي که ایزو 
 .کندتعریف می“ عات مکتوبحفظ اطال”المللی، الزامات را ویرایش استاندارد بین

به معنی مدارك مورد نیاز براي ارائه شواهدي از انطباق با الزامات استفاده شده باشد، در حال حاضر به عنوان “ سوابق”از واژه  2008: 9001در مواردي که ایزو 
اي مورد نیاز به محافظت دارند، مدت زمان حفظ آنها و رسانهسازمان مسئول تعیین اطالعات مکتوبی که  .بیان شده است“ شدهحفظ اطالعات مکتوب”الزام به 

 .باشدمی	استفاده براي حفظ آنها 
اطالعات مکتوب مشابهی براي مقاصد خاص داشته باشد را استثنا ” حفظ“که سازمان همچنان شاید نیاز به اطالعات مکتوب؛ امکان این“ حفظ”الزام به 

 .کند، مانند حفظ نگارش قبلی آنهانمی
سازمان باید اطالعات مربوط به شرایط داخلی  ” :1-4(به عنوان مثال در “ اطالعات مکتوب”به جاي “ اطالعات”المللی به در مواردي که در این استاندارد بین
تواند تصمیم ایطی، سازمان میدر چنین شر .، هیچ الزامی براي این که این اطالعات به شکل مکتوب باشند، وجود ندارد“)و خارجی را پایش و بازنگري نماید

 .بگیرد که آیا الزامی یا مناسب است که اطالعات مکتوب را حفظ نماید
المللی نیاز به تعیین و مدیریت دانش اکتسابی سازمان، به منظور حصول اطمینان از توانایی دستیابی به انطباق محصوالت و این استاندارد بین 6-1-7در بند 

 .گرفته استخدمات مورد توجه قرار 
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 :اندالزامات در مورد دانش سازمانی با مقاصد زیر مطرح شده
 :الف) حفاظت سازمان از نقص دانش، به عنوان مثال

 از طریق گردش کارکنان؛ ¾
 گذاري اطالعات؛شکست در تبدیل و به اشتراك ¾

 :آوردن دانش، به عنوان مثالدستب) تشویق سازمان در به
 یادگیري از تجربه؛ ¾
 مشاوره؛ ¾
 .کاويبهینه ¾
 ي بیرونیشدهکنترل فرآیندها، محصوالت و خدمات فراهم 8-الف

 :رسیدگی شده است، به عنوان مثال از طُرُق 4-8ي بیرونی در بند شدهتمام اشکال فرآیندها، محصوالت و خدمات فراهم
 کننده؛الف) خرید از یک تأمین

 ب) هماهنگی با یک شرکت وابسته؛
 .کنندگان بیرونیسپاري فرآیندها به تأمینبرونپ) 

 .کننده و سازمان استآوري جزئی از یک عملیات ضمن تعامل بین تأمینسپاري همواره ویژگی ابتدایی یک خدمت، پس از نیاز به فراهمبرون
تواند تفکر مبتنی بر سازمان می .رز چشمگیري متفاوت باشدتواند بسته به ماهیت فرآیندها، محصوالت و خدمات به طکنترل مورد نیاز براي ارائه بیرونی می

 .کاربردکنندگان بیرونیِ فرآیندها، محصوالت و خدمات بهریسک را براي تعیین نوع و میزان کنترل مناسب تأمین
  
  

   



 

www.dastmardi.ir                               mdastmardi@yahoo.com                                    Page 30 of 33 
 

 ISO 9001:2015 استاندارد جدید ویرایش الزامات

هاي مدیریت کیفیت المللی مدیریت کیفیت و سیستمسایر استانداردهاي بین
 ایزو 176ي فنی یافته توسط کمیتهتوسعه

ي راهنمایی براي المللی، و ارائههاي مجري این استاندارد بینمنظور ارائه اطالعات تکمیلی براي سازمانشده در این ضمیمه، بهالمللی تشریحاستانداردهاي بین
راهنمایی یا الزامات مندرج در مدارك  .ائه شده استایزو ار 176ي فنی هایی که تمایل به فراتر رفتن از الزامات این استاندارد را دارند، توسط کمیتهسازمان

 .دهندالمللی نمی افزایند یا تغییرشان نمیفهرست شده در این پیوست به الزامات این استاندارد بین
 .دهدالمللی را نشان میي بین این استانداردها و بندهاي مربوط به این استاندارد بینرابطه 1-جدول ب

المللی یکی از سه این استاندارد بین .شودایزو نمی 176ي فنی استانداردهاي سیستم مدیریت کیفیت خاص توسعه یافته توسط کمیته این ضمیمه شامل مرجع
 .ایزو است 176ي فنی یافته توسط کمیتهاستاندارد اصلی توسعه

المللی را فراهم سازي این استاندارد بیني ضروري براي درك صحیح و پیادهزمینه واژگان و مبانی –هاي مدیریت کیفیت سیستم 9000ایزو 
 .کندمی

تنهایی این اصول به  .المللی مورد توجه قرارگیرندي این استاندارد بیناند و باید در راستاي توسعهتشریح شده 9001اصول مدیریت کیفیت با جزئیات در ایزو 
اصطالحات، تعاریف و مفاهیم مورد استفاده  9001ایزو  .دهندالمللی را تشکیل میو اساس الزامات مشخص شده در این استاندارد بین آور نیستند، اما پایهالزام

 .نمایدالمللی را تشریح میدر این استاندارد بین
شده توسط سازمان و در نتیجه افزایش رضایت مشتري الزامات پایه با هدف اعتماد به محصوالت و خدمات ارائه  المللی)(این استاندارد بین 9001ایزو 

توان ایجاد مزایاي متنوعی براي سازمان را انتظار داشت، از جمله بهبود ارتباطات داخلی، درك بهتر و کنترل سازي صحیح آن نیز میاز پیاده .کندرا مشخص می
 .فرآیندهاي سازمان

یی که تمایل به هاراهنمایی براي سازمان ت کیفیت براي موفقیت پایدار سازمانرویکرد مدیری –هاي مدیریت کیفیت سیستم 9004ایزو 
تواند به بهبود عملکرد کلی سازمان منجر شود، فراهم تري از موضوعات که میالمللی، براي رسیدگی به طیف وسیعفراتر رفتن از الزامات این استاندارد بین

 .ودارزیابی براي سازمان در توانایی ارزیابی سطح بلوغ سیستم مدیریت کیفیت آن استشامل راهنمایی در روش خ 9004ایزو  .نمایدمی
هاي مدیریت کیفیت، فرآیندها یا دنبال ایجاد یا بهبود سیستمها، هنگامی که بهي زیر می توانند دستیاري براي سازمانشدهالمللی مشخصاستانداردهاي بین

 .هاي خود هستند، فراهم نمایندفعالیت
راهنماي سازمان در تعیین قوانین رضایت  یی براي آیین رفتار براي سازمانهاراهنمایی –رضایت مشتري  –مدیریت کیفیت  10001ایزو 

تواند اعتماد مشتري به سازمان را افزایش داده و درك مشتري را از آنچه استفاده از آن می .نمایدسازي نیازها و انتظارات مشتري فراهم میمشتري براي برآورده
 .یابدها کاهش میها و شکایتکه از یک سازمان انتظار دارد بهبود بخشد، و در نتیجه احتمال سوء تفاهم

هایی براي کسب و کارهاي کوچک فراهم همچنین راهنمایی .نمایدارائه میروند شکایت باز، مؤثر و آسان براي استفاده، از جمله آموزش کارکنان  10002ایزو 
 .کندمی

هایی براي حل راهنمایی وفصل اختالفات بیرون از سازمانهایی براي حلراهنمایی –رضایت مشتري  –مدیریت کیفیت  10003ایزو 
مباحثه مسیر بررسی را هنگامی که سازمان ناگزیر از  .کنداند، فراهم میشدههاي مربوط به محصول هاي بیرونی که منجر به شکایتمؤثر و کارآمد اختالف

 .وفصل شوندهاي مناقشه، با موفقیت در سازمان حلتوانند بدون روشها مییسیاري از شکایت .نمایدست، ارائه میشکایت داخلی
هایی براي اقدامات افزایش رضایت راهنمایی گیريازههایی براي پایش و اندراهنمایی –رضایت مشتري  –مدیریت کیفیت  10004ایزو 

توانند وفاداري چنین اقداماتی می .کندمیفراهم هستند، ارزش 		هایی که براي مشتریان باها براي بهبود محصوالت، فرآیندها و ویژگیمشتري و تعیین فرصت
 .مشتري را تقویت و به حفظ مشتریان کمک نمایند

هاي کیفیت، به هایی براي ایجاد و کاربرد طرحراهنمایی هاي کیفیتهایی براي طرحراهنمایی –هاي مدیریت کیفیت سیستم 10004ایزو 
مزایاي  .دنماینمایند، ارائه میهاي کار و تجربیات که از ارائه محصوالت پشتیبانی میعنوان ابزاري که از الزامات فرآیند، محصول، پروژه یا قرارداد، روش

تواند از طریق که این امر می سازي یک طرح کیفیت افزایش اعتماد به این امر است که الزامات تأمین خواهندشد، فرآیندها تحت کنترل هستند و انگیزهپیاده
 .دست آید ایجاد خواهد شدمشارکت به

که براي  هاهایی براي مدیریت کیفیت در پروژهراهنماییهاي هایی براي طرحراهنمایی –هاي مدیریت کیفیت سیستم 10006ایزو 
مناسب افرادي است که در مدیریت  10006ایزو  .ها قابل اجراستپروژه هاي کوچک یا بزرگ، ساده یا پیچیده، یک پروژه مستقل یا بخشی از مجموعهپروژه

 .شان هستندجود در استانداردهاي مدیریت کیفیت ایزو در سازمانهاي موپروژه داراي تجربه هستند و نیازمند حصول اطمینان از اجراي شیوه
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بندي فنی و اجرایی در طول که در اعمال مدیریت پیکره بنديهایی براي مدیریت پیکرهراهنمایی –هاي مدیریت کیفیت سیستم 10007ایزو 
سازي الزامات مربوط به شناسایی و قابلیت ردیابی محصول در برآوردهتواند براي بندي میمدیریت پیکره .کندي عمر یک محصول به سازمان کمک میچرخه

 .المللی مورد استفاده قرار گیرداین استاندارد بین
 کنندهمصرف-به-فروشنده الکترونیک تجارت معامالت براي ییهاراهنمایی – مشتري رضایت –مدیریت کیفیت  10008ایزو 

سازي مؤثر و کارآمد را پیاده (B2C ECT) کنندهمصرف-به-توانند یک سیستم معامله تجارت الکترونیک فروشندهها میکه چگونه سازمانراهنماي این
ده و به کاهش کنندگان افزایش دا، توانایی سازمان براي برآوردن رضایت مصرفB2C ECTs کننده بهنمایند، و در نتیجه بر مبناي افزایش اعتماد مصرف

 .شکایات و اختالفات کمک نمایند
هایی براي مدیریت که راهنمایی گیرياندازه تجهیزات و گیرياندازه فرآیندهاي الزامات – گیرياندازه مدیریت سیستم – 10012ایزو 

 10012ایزو  .نمایدشناختی ارائه میگیري مورد استفاده براي پشتیبانی و اثبات انطباق با الزامات اندازهشناختی تجهیزات اندازهگیري و تأیید اندازهفرآیندهاي اندازه
 .نمایدئه میشناختی ارامعیارهاي مدیریت کیفیت براي اطمینان از تحقق الزامات اندازه

هاي مدیریت مورد استفاده قرارگیرد؛ مانند هاي مدیریت کیفیت ایزو، براي مدارك سایر سیستممی تواند غیر استانداردهاي سیستم 10013گزارش فنی ایزو 
 .هاي مدیریت ایمنیهاي مدیریت محیط زیستی و سیستمسیستم
این استاندارد  .که براي رسیدگی توسط مدیریت ارشد است و اقتصادي مالی افعمن تحقق براي هاییراهنمایی –سیستم کیفیت  10014ایزو 

این استاندارد استفاده از اصول مدیریت و انتخاب  .نمایدهایی براي تحقق منافع مالی و اقتصادي از طریق استفاده از اصول مدیریت کیفیت ارائه میراهنمایی
 .نمایدهستند را تسهیل می ازمانها و ابزاري که قادر به موفقیت پایدار سروش
 .نمایدهایی براي یاري سازمان براي رسیدگی به مباحث آموزشی فراهم میراهنمایی آموزش براي هاییراهنمایی –سیستم کیفیت  10015ایزو 
هر  .هاي مدیریت کیفیت مورد نیاز باشد مورد استفاده قرارگیرددر استانداردهاي ایزو سیستم“ آموزش”و “ تحصیالت”تواند هنگامی که تفسیر می 10015ایزو 

 .شامل هرگونه آموزش و تحصیالت است“ آموزش”نوع ارجاع به 
توان در نمایند که میهاي آماري که تغییراتی را تشریح میروش 2000: 9001هاي آماري براي ایزو راهنماي روش 10017گزارش فنی ایزو 

دهند استفاده بهتري از اطالعات در دسترس براي هاي آماري اجازه میروش .نتایج و رفتار فرآیندها، حتی هنگامی که داراي ثبات هستند، مشاهده نمود
 .نماینددها براي دستیابی به رضایت مشتري کمک میگیري شده، و در نتیجه به بهبود مداوم محصوالت و فرآینتصمیم
که مشارکت و شایستگی افراد را تحت تأثیر قرار  راهنمایی هایی براي مشارکت و شایستگی کارکنانراهنمایی –مدیریت کیفیت  10018ایزو 

تعیین،  .باشدو هماهنگ براي ایشان در سازمان، می تعیین شده یک سیستم مدیریت کیفیت وابسته به مشارکت کارکنان داراي صالحیت و مسیر .می دهد
 .توسعه و ارزیابی دانش، مهارت، رفتار و نیازهاي محیط کار امري حیاتی است

راهنمایی براي انتخاب مشاوران سیستم  راهنماي براي انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات ایشان 19011ایزو 
این استاندارد راهنمایی براي فرآیند ارزیابی صالحیت مشاور سیستم مدیریت کیفیت و اعتماد به  .نمایدده از خدمات ایشان فراهم میمدیریت کیفیت و استفا

 .نمایداین امر که نیازها و انتظارات سازمان از خدمات مشاور برآورده خواهد شد، را فراهم می
ریزي و هدایت ممیزي سیستم راهنمایی براي مدیریت یک برنامه ممیزي، در طرح ي مدیریتهاراهنمایی براي ممیزي سیستم 19011ایزو 

هاي مدیریت را هایی که سیستمبراي استفاده ممیزان، سازمان 19011ایزو  .نمایدمدیریت، و همچنین شایستگی و ارزیابی ممیز و یک تیم ممیزي فراهم می
 .هاي مدیریت هستند، کاربرد داردممیزي سیستمهایی که متعهد به اند و سازمانسازي نمودهپیاده

 ي مدیریت کیفیتهاالمللی مدیریت کیفیت و سیستمرابطه سایر استانداردهاي بین 1-جدول ب

سایر استانداردهاي 
 المللیبین

 المللیبندهاي این استاندارد بین

4 5 6 7 8  9 10 

ISO 9000 All  All All All All All All 
ISO 9004 All All All All All All All 

ISO 10001     
8,2,2, 
8,5,1 

9,1,2  

ISO 10002     8,2,1 9,1,2 10,2,1 

ISO 10003      9,1,2  
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ISO 10004      
9,1,2, 
9,1,3 

 

ISO 10005  5,3 6,1, 6,2 All All 9,1 10,2 

ISO 10006 All All All All All All All 
ISO 10007     8,5,2   

ISO 10008        

ISO 10012    7,1,5    

ISO/TR 10013    7,5    

ISO 10014        

ISO 10015    7,2    

ISO/TR 10017   6,1 7,1,5  9,1  
ISO 10018 All All All All All All All 
ISO 10019     8,4   

ISO 19011      9,2  

المللی المللی به استاندارد بینشده از این استاندارد بینهاي موجود در بند مشخصزیربخشدهد که همه نشان می“ تمامی” یادآوري
 .شوددیگر مربوط می
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