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  گفتارپیش

المللی سازي استانداردهاي بینالمللی استاندارد) یک فدراسیون جهانی از مراجع ملی استاندارد (نهادهاي عضو ایزو) است. آمادهایزو (سازمان بین
شده براي ي تأسیسشود. هر عضو عالقمند به یک موضوع، حق نمایندگی در کمیتههاي فنی ایزو انجام میطور معمول از طریق کمیتهبه

 با نزدیکی همکاري ایزو	رسانند.انجام میالمللی، دولتی و غیردولتی، در ارتباط با ایزو نیز بخشی از کار را بههاي بینآن را دارد. سازمان
اي توسعه شده برهاي استفادهروش .در استانداردسازي تمامی موضوعات الکتروتکنیکی دارد (IEC) المللی علوم الکتروتکنیکیکمیسیون بین

طور شرح داده شده است. به ISO/IEC دستورالعمل 1اند در بخش داري آن در آینده در نظر گرفته شدهاین مدرك و کسانی که براي نگه
قوانین  2خاص معیارهاي تایید متفاوت مورد نیاز براي انواع مختلف مدارك ایزو باید مورد توجه قرار گیرند. این مدرك در انطباق با بخش 

 را ببینید) .www.iso.org/directives (استنویس شدهپیش ISO/IEC گارش دستورالعملن

شده باشد. ایزو نباید مسئول شناسایی هر بخش یا تمامی حقوق انحصاري شود که شاید بخشی از اجزاء این مدرك موضوع حقوق ثبتتوجه
 .ي ایزو خواهد بودشدهثبت هاي حقوقك در مقدمه و/یا در لیست اعالني مدرشده در زمان توسعهشود. جزئیات هر گونه حقوق ثبتقلمداد

  www.iso.org/patents( را ببینید ). هر نام تجاري استفاده شده در این مدرك اطالعات ارائه شده براي راحتی کاربران بوده و
 .شودموافقت تلقی نمی

رات مربوط به ارزیابی انطباق، و همچنین اطالعات در مورد تبعیت ایزو براي دریافت توضیح در مورد معناي اصطالحات خاص ایزو و عبا
www.iso.org/iso/foreword.html  به  )WTO (سازمان تجارت جهانی )TBT (تجارت فنی موانع اصول	و

هاي سیستم ،SC2 ایزو، مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت، کمیته فرعی 176ي فنی کمیته مدرك، این مسئول يکمیته	نمایید.مراجعه
 .کیفیت است

بندي شود، تا از لحاظ فنی تجدیدنظر شود، مطابق با بخشرا لغو و جایگزین آن می (2008 :9001این ویرایش پنجم، نگارش چهارم (ایزو 
 فنی ياصالحیه همچنین ویرایش این	تجدیدنظرشده تکمیل شود و با اصول مدیریت کیفیت تجدیدنظر شده و مفاهیم جدید سازگار شود.

 .شودرا لغو و جایگزین آن می 2009: 1اصالحیه  /2008: 9001 ایزو

 صنعت خودرو QMS استاندارد –پیش گفتار 
 IATF” یا“ صنعت خودرو OMS استاندارد”این استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو، در اینجا ارجاع شده تحت عنوان 

، 2015ویرایش  9000و ایزو  2015ویرایش  9001ربرد در صنعت خودرو، الزامات ایزو ، همراه با الزامات خاصِ مشتري داراي کا“16949
 .نمایندهاي مرتبط بخش خدمات را تعر یف میاساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت تولید خودرو و سازمان

نظر گرفته شود امّا به عنوان یک بخش  تواند استاندارد مستقل سیستم مدیریت کیفیت درصنعت خودرو نمی QMS از این رو، این استاندارد
به عنوان یک استاندارد ایزو  2015ویرایش  9001استفاده شده است. ایزو  2015ویرایش  9001تکمیلی در نظر گرفته شده و عطف به ایزو 

 .جداگانه منتشر شده است

IATF 16949 2016 (دي از الزامات خاص مشتریان سابقِ، بر ي یک مدرك نوآورانه است، که با تلفیق تعداویرایش اوّل) ارائه
 .گیري جدّي بر مشتري تأکید داردجهت

فراهم شده است مگر اینکه در الزامات خاص مشتري به شکل دیگري  IATF 16949 سازي الزاماتبراي راهنمایی پیاده بضمیمه 
  .مشخص شده باشد
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 تاریخچه
ISO/TS 16949  ) المللی صنعت خودروبینتوسط کارگروه  1999ویرایش اوّل) در سال (IATF) هاي سازي ارزیابیبا هدف هماهنگ

 .ها در سراسر جهان در زنجیره تامین بخش خودرو ایجاد شدي سیستممتفاوت و صدور گواهینامه

یا  اي بخش صنعت خودرو) مبتنی بر نیازهاي توسعه2009، و ویرایش سوّم در سال 2002تجدیدنظرهاي دیگر (ویرایش دوّم در سال 
 .ایجاد شدند 9001هاي ایزو ویرایش

ISO/TS 16949 (یافته توسط سازندگان اصلی تجهیزات [اشاره شده به عنوانهمراه با پشتیبانی از نشریات فنّی توسعهOEM [  و
تولید خودرو را  ي محصوالت و فرآیندهايهاي معمول براي توسعهها و روشاي متعارف از تکنیکهاي ملّی صنف خودرو) مجموعهاتحادیّه

 .نمایددر سراسر جهان معرفی می

، IATF 16949صنعت خودرو،  OMS ویریش سوّم) به این استاندارد) ISO TS 16949 2009 سازي براي انتقال ازدر آماده
عالم شده است (ویرایش اوّل) IATF 16949 2016 ها براي ایجاد OEMکنندگان، وبازخورد مراجع صدور گواهینامه، ممیزان، تأمین

 .شودویرایش سوّم) را لغو و جایگزین آن می) ISO TS 16949 2009 است، که

IATF حفظ نموده است9001ي ارتباط دائمی وضعیّت تضمین دائمی سازگاري با ایزو همکاري قوي با ایزو را از طریق کمیته ،. 

 هدف
گیري تم مدیریت کیفیتی است که براي بهبود مستمر، تاکید بر پیشي سیسهدف از این استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو، توسعه

 .ي تأمین فراهم شده استها در زنجیرهاز نقص و کاهش نوسانات و اتالف

  مالحظات صدور گواهینامه

تعریف  IATF صنعت خودرو در قوانین دستیابی و حفظ رسمیّت QMS الزامات صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در این استاندارد
  .شده است

 :اشاره شده در زیر اخذ نمود IATF توان از دفاتر محلی نظارتجزئیات را می

 

 (ANFIA) انجمن خودروسازان ایتالیا
 www.anfia.it وب سایت

 anfia@anfia.it ایمیل

 

 (IAOB)  المللی خودرودفتر نظارت بین
 www.iaob.org وب سایت

 iatf16949feedback@iaob.org ایمیل
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IATF  فرانسه 
 www.iatf-france.com وب سایت

 iatf@iatf-france.com  ایمیل

 

 (MMMT Ltd) انجمن تولید و تجارت خودرو
 www.smmtoversight.co.uk  وب سایت

 iatf16949@smmt.co.uk  ایمیل

 

 (VDA QMC) کیفیت مدیریت مرکز –انجمن صنایع خودرو 
 www.vda-qmc.de وب سایت

 info@vda-qmc.de  ایمیل

 www.iatfglobaloversight.org :یافت IATF را می توان در وب سایت IATF تمامی اطالعات عمومی در مورد
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  مقدمه
 .داراي الزامات تکمیلی نیست -همین بخش-در بخش مقدمه  IATF 16949 2016  استاندارد

 .را ببینید) 2015ویرایش  9001ست (الزامات ایزو درج شده ا IATF 16949 2016 ذیل تمامی بندهاي این بخش در استاندارد

 کلیات 1-0
تواند به بهبود عملکرد کلی آن کمک نموده و مبنایی انطباق با یک سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم راهبُردي در سازمان است که می

 .نمایدهاي توسعه پایدار فراهم دقیق براي طرح

 :المللی عبارتند ازریت کیفیت براي یک سازمان بر مبناي این استاندارد بینسازي یک سیستم مدیمنافع بالقوه پیاده
 سازند؛ي دائمی محصوالت و خدماتی که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا را برآورده میالف) توانایی ارائه
  منظور افزایش رضایت مشتري؛ها بهب) تسهیل فرصت

  هاي مرتبط با محیط و اهداف آن؛و فرصت هاپ) رسیدگی به ریسک

 .ت) توانایی اثبات انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده

 .هاي داخلی و بیرونی استفاده شودتواند توسط طرفالمللی میاین استاندارد بین

 :المللی به این مقاصد نیستسازي این استاندارد بینپیاده

 هاي مختلف مدیریت کیفیت؛تمیکنواختی در ساختار سیس —

  المللی؛هماهنگی مستندات با ساختار بندهاي این استاندارد بین —

 .استفاده از اصطالحات خاص این استاندارد در سازمان —

 .باشدالمللی مکمل الزامات محصوالت و خدمات میي سیستم مدیریت کیفیت در این استاندارد بینشدهالزامات مشخص
و تفکر مبتنی بر ریسک است را  (PDCA) ي طرح، اجرا، بررسی و اقدامالمللی رویکردي فرآیندي که مبتنی بر چرخهبین این استاندارد

  .گیردکار میبه

 .سازدریزي فرآیندها و اثرات متقابل آنها میرویکرد فرآیندي سازمان را قادر به طرح

ماید که منابع کافی به فرآیندها اختصاص یافته و فرآیندها مدیریت سازد که اطمینان حاصل نیک سازمان را قادر می PDCA چرخه
 .شوندهاي بهبود تعیین و عملیاتی میشوند، و فرصتمی

رحریزي شده فرآیندها و سیستم مدیریت توانند منجر به انحراف از نتایج طتفکر مبتنی بر ریسک سازمان را قادر به تعیین عواملی که می
ها در چنین ي حداکثري از فرصتمنظور به حداقل رساندن اثرات منفی و استفادهگیرانه بههاي پیشسازي کنترلپیاده شوند، برايکیفیت می

 (را ببینید 4-بخش الف) .نمایدمناطقی می
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است. براي رسیدن به طور فزاینده پویا و پیچیده برآوردن دائمی الزامات و رسیدگی به نیازها و انتظارات آینده، چالش سازمان در محیطی به
این هدف، سازمان ممکن است نیاز به انواع مختلفی از بهبود را براي اصالح و بهبود مداوم تشخیص دهد، نظیر تغییرات غیرمعمول، نوآوري 

 .دهی مجددو سازمان

  :در این استاندارد، اَشکال کالمی زیر استفاده شده است

 بیانگر یک الزام است؛“ باید” —

 یانگر یک توصیه است؛ب“ بایستی” —

 بیانگر یک مجوز است؛“ شاید” —

  بیانگر یک احتمال یا توانمندي است؛“ توانمی” —

 .اندسازي الزامات مربوطهبراي راهنمایی درك و شفاف“ یادآوري”عنوان شده بهاطالعات مشخص

 اصول مدیریت کیفیت 2-0
است. توضیحات شامل بیان هر یک از اصول، دلیلی  9000شریح شده در ایزو المللی مبتنی بر اصول مدیریت کیفیت تاین استاندارد بین

هایی از اقدامات معمول براي بهبود عملکرد هایی از مزایاي مرتبط با اصل و نمونهمنطقی که چرا اصول براي سازمان مهم هستند، نمونه
 .باشدسازمان ضمن کاربرد اصول می

 :اصول مدیریت کیفیت عبارتند از

  کز بر مشتري؛تمر —

  رهبري؛ —

  مشارکت کارکنان؛ —

  رویکرد فرآیندي؛ —

  بهبود؛ —

 گیري مبتنی بر شواهد؛تصمیم —

 .مدیریت ارتباطات —

  رویکرد فرآیندي 3-0

 عمومی 1-3-0
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، به منظور افزایش سازي و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیتالمللی اتخاذ یک رویکرد فرآیندي را هنگام توسعه، پیادهاین استاندارد بین
گنجانده  4-4نماید. الزامات خاص مربوط به اتخاذ رویکرد فرآیندي در بند سازي الزامات مشتري ترویج میرضایت مشتري از طریق برآورده

 .شده است

نماید. این مک میعنوان یک سیستم به اثربخشی و کاریی سازمان در دستیابی به نتایج مورد نظر کدرك و مدیریت فرآیندهاي متعامل به
نماید، به نحوي که بتوان عملکرد کلی سازمان هاي مشترك بین فرآیندهاي سیستم میرویکرد سازمان را قادر به کنترل تعامالت و وابستگی

 .را افزایش داد

تایج مورد انتظار بر مبناي خط ست که براي دستیابی به نمند و مدیریت فرآیندها و تعامالت آنها، به نحويرویکرد فرآیندي شامل تعریف نظام
-PDCA (0 يتواند با استفاده از چرخهطور کلی میمشی کیفیت و مقاصد راهبُردي سازمان مناسب باشد. مدیریت فرآیندها و سیستم به

نتایج نامطلوب؛ ها و جلوگیري از گیري از فرصترا ببینید) با هدف بهره 3-3-0) را ببینید) با تمرکز کلی در تفکر مبتنی برریسک 3-2
 .شودانجام

  :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 اطالعاتیابی دادهت) بهبود فرآیندها بر مبناي ارز

  .دهدنمایش الگویی از هر فرآیند ارائه و تعامل عناصر آنها را نشان می 1شکل 

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

 

 المللیدر این استاندارد بین PDCA يار چرخهي ساختارائه -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

  است؛ریزي شده سازي آنچه که طرحپیاده :اجرا

ها، اهداف و الزامات آمده و خدمات در مقابل سیاستدستگیري فرآیندها، محصوالت و خدمات بهپایش و (در صورت کاربرد) اندازه :بررسی
  و گزارش نتایج؛

 .منظور بهبود عملکرد، در صورت لزوماقدامات به :اقدام

 تفکر مبتنی بر ریسک	3-3-0
 .ستینید) براي دستیابی به یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش ضروريرا بب 4-بخش الف) تفکر مبتنی بر ریسک

گیرانه براي طور ضمنی آمده بود، براي مثال اجراي اقدامات پیشالمللی بههاي قبلی این استاندارد بینمفهوم تفکر مبتنی بر ریسک در نسخه
 .هاانطباقو اقدام براي جلوگیري از وقوع مجدد اثرات عدمیافته، انطباق وقوعوتحلیل هر عدمهاي بالقوه، تجزیهانطباقحذف عدم
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ها نیاز دارد. ها و فرصتسازي اقدامات براي رسیدگی به ریسکریزي و پیادهالمللی، سازمان به طرحجهت انطباق با الزامات این استاندارد بین
کیفیت و دستیابی به نتایج بهبودیافته و جلوگیري از اثرات اي براي افزایش اثربخشی سیستم مدیریت ها پایهها و فرصترسیدگی به ریسک

 .نمایدمنفی ایجاد می

اي از شرایط که به عنوان نمونه، مجموعهي مورد انتظار باشند، بهي یک وضعیت مطلوب براي دستیابی به نتیجهتوانند نتیجهها میفرصت
ها ات جدید، کاهش ضایعات یا بهبود عملکرد. اقدامات رسیدگی به فرصتدهد، توسعه محصوالت و خدمسازمان اجازه جذب مشتریان را می

تواند اثرات مثبت یا منفی اطمینان میاطمینان و هر نوع عدمهاي مرتبط باشد. ریسک مؤثر بر عدمتواند شامل توجه به ریسکنیز می
ها ها در فرصتي اثرات مثبت ریسککه همهاین ما نهتواند یک فرصت فراهم نماید، اباشد. انحراف مثبت ناشی از یک ریسک میداشته

 .لحاظ شوند

 ارتباط با سایر استانداردهاي سیستم مدیریت	4-0
هاي المللی سیستمعنوان چارچوب توسعه یافته توسط ایزو براي بهبود هماهنگی مورد نظر در استانداردهاي بینالمللی بهاین استاندارد بین

  (را ببینید 1-بخش الف) .شودمدیریت اعمال می

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

  :به شرح زیر است 9004و ایزو  9000المللی با ایزو نارتباط این استاندارد بی

المللی را فراهم سازي این استاندارد بینصحیح و پیاده درك براي ضروري يزمینه واژگان و مبانی –هاي مدیریت کیفیت سیستم 9000ایزو 
 .کندمی

هایی که تمایل به فراتر سازمان راهنمایی براي سازمان پایدار موفقیت براي کیفیت مدیریت رویکرد –هاي مدیریت کیفیت سیستم 9004ایزو 
 .المللی دارندرفتن از الزامات این استاندارد بین

ایزو توسعه  176ي فنی المللی دیگر مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت کیفیت سیستم که توسط کمیتهجزئیات استانداردهاي بین پیوست ب
 .نمایداند را تشریح مییافته

المللی شامل الزامات خاص سایر سیستم هاي مدیریت، مانند موارد مربوط به مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی، ندارد بیناین استا
 .شودیا مدیریت مالی نمی

ی از این اند. برخالمللی براي تعدادي از بخش ها توسعه یافتههاي مدیریت کیفیت بخش خاص مبتنی بر الزامات این استاندارد بینسیستم
ي راهنمایی براي کاربرد این استاندارد کنند، و سایر آنها به ارائهشده به سیستم مدیریت کیفیت را مشخص میاستانداردها الزامات اضافه

 .شوندهاي خاص محدود میالمللی در بخشبین

توان در ) را می2008: 9001و ویرایش قبلی (ایزو  المللیي ارتباط بین بندهاي این ویرایش از این استاندارد بیندهندهیک ماتریس نشان
 .یافت www.iso.org/tc176/sc02/public در ISO/TC 176/SC 2 سایتدسترسی آزاد وب
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 دامنه -1بخش 
 دامنه -1

  :نمایدالمللی الزامات سیستم مدیریت کیفیت سازمان را در مواقع زیر مشخص میاین استاندارد بین

توانایی در ارائه محصوالت و خدمات که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی داراي کاربرد را به طور دائمی برآورده الف) نیاز به اثبات 
  سازد، ومی

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

ي آن، یا محصوالت و خدماتی که فراهم نظر از نوع یا اندازهالمللی عمومی هستند و براي هر سازمان، صرفتمام الزامات این استاندارد بین
 .کند؛ کاربرد داردمی

محصول یا خدمات نظر گرفته شده یا مورد نیاز مشتري  تنها براي“ خدمت”یا “ محصول”المللی، اصطالحات در این استاندارد بین 1تبصره 
  .شوداطالق می

 .الزامات قانونی و مقرراتی می تواند با عنوان الزامات قانونی بیان شود 2تبصره 

 2015 ویرایش 9001 ایزو براي خودرو صنعت تکمیلی بخش دامنه، 1–1
هنگام موضوعیّت، مونتاژ، نصب و راي طراحی و توسعه، تولید، و بهصنعت خودرو الزامات سیستم مدیریت کیفیت ب OMS این استاندارد

 .نمایدشده را تعریف میاندازي، و خدمات محصوالت مرتبط با خودرو، از جمله محصوالت با نرم افزار تعبیهراه
ي، قطعات خدمات، و (یا) ي مشترشدههاي سازمان که در آن تولید قطعات تولیدي مشخصصنعت خودرو براي سایت OMS این استاندارد

  .شودکار بُرده میشوند، بهقطعات جانبی ایجاد می

 .کار بُرد شودصنعت خودرو باید در سراسر زنجیره ي تأمین صنعت خودرو به OMS این استاندارد
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  مراجع الزامی -2بخش 
 مراجع الزامی -2

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

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

 

  اطالعاتی و لیاص مراجع 2–1
  .صنعت خودرو است OMS طرح کنترل) یک بخش اصلی از این استاندارد) الفپیوست 

 استفاده یا درك دستیاري براي شده گرفته نظر در اضافی اطالعات که است، آگاهی براي) خودرو صنعت تکمیلی –شناسی کتاب) بپیوست 
  نمایدصنعت خودرو را فراهم می OMS استاندارد این از
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 اصطالحات و تعاریف -3بخش 

 
 اصطالحات و تعاریف -3

 .کاربرد دارد 2015: 9001شده در ایزو براي مقاصد این مدرك، اصطالحات و تعاریف ارائه

 اصطالحات و تعاریف صنعت خودرو 1-3
  جانبی لوازم

الکترونیکی  یا مکانیکی صورت به) آن از پس یا( نهایی مشتري به تحویل 	ترکیب (ترکیبات) اضافی مشخص شده توسط مشتري که قبل از
پوش تخت اطاقک بار، قالپاق چرخ، سیستم پوش زیرپایی سفارشی، کفشود. (به عنوان مثال: کفي نقلیه یا انتقال قدرت الحاق میبه وسیله

 (ي موتور و غیرهکنندهگیر، باد شکن، تقویتي آفتابصوتی پیشرفته، دریچه

  (APQP)حصول م کیفیت هنگامپیش ریزيطرح

به  APOP نماید؛ریزي کیفیت محصول که از توسعه یک محصول یا خدمت که نیاز مشتري را برآورده سازد، پشتیبانی میفرآیند طرح
 نماید؛گذاري نتایج بین سازمان و مشتریان، عمل میچنین یک روش استاندارد براي اشتراكعنوان یک راهنما براي فرآیند توسعه و هم

APOP  احی قوي، آزمون طراحی و انطباق مشخصات، طراحی فرآیند تولید، استانداردهاي بازرسی کیفیت، قابلیّت فرآیند، ظرفیّت تولید، طر
 .دهدبندي محصول، آزمون محصول و طرح آموزش اپراتور، به همراه موارد دیگر، پوشش میبسته

  یدکی قطعات

است با مشخصات تجهیزات اند ، که ممکنتولید یا ارائه نشده OEM ت که توسطقطعه (قطعات) جایگزین براي کاربرد در قطعات خدما
 .اصلی یا غیر از آن تولید شده باشند

 مجوز
 .یا ردّ مجوز یا ایجاد محدودیّت در یک سازمانهاي مشخص مربوط به ارائه ي مستند براي یک فرد (افراد) با حقوق و مسئولیتاجازه

  مورد مجادله (مرجع)قطعات 

گذاري هطعه (قطعات) با مشخصّات معلوم، کالیبره شده و قابل ردیابی به استانداردها، با نتایج مورد انتظار (پذیرش یا خرابی) که به منظور صحّق
 .گیرهاي برو نرو)شود یا ملزومات کنترل (نظیر اندازهعملکرد یک تجهیز خطاناپذیرسازي شده استفاده می

  کنترل يبرنامه 

 ي الف را ببینید)ها و فرآیندهاي مورد نیاز براي کنترل تولید محصول (ضمیمهند از سیستمتوضیحات مست

  مشتري الزامات
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تمام الزامات مشخص شده توسط مشتري (به عنوان مثال: فنّی، تجاري، الزامات مربوط به محصول و فرآیند تولید، ضوابط و شرایط عمومی 
 (، الزامات خاص مشتري، و غیره

  (CSRs) مشتري خاص الزامات

 صنعت خودرو QMS تفاسیر یا الزامات تکمیلی مربوط به یک بند (بندهاي) خاص از این استاندارد

  (DFA) مونتاژ براي طراحی

فرایندي که طی آن محصوالت براي تسهیل شرایط مونتاژ طراحی شده باشند. (به عنوان مثال: چنانچه یک محصول شامل چند قطعه در 
 (هاي مونتاژ خواهد شدتاژ شود، منتج به کاهش هزینهزمان کمتري مون

  (DFM)  ساخت براي طراحی

 .ریزي محصول و فرآیند براي طراحی محصولی که به سهولت و اقتصادي تولید شودسازي طرحپارچهیک

  (DFMA) مونتاژ و ساخت براي طراحی

  :ترکیبی از دو روش

 باشد؛ وراحی براي سهولت تولید، توان عملیاتی باالتر، و بهبود کیفیت میسازي ط، که فرآیند بهینه(DFM) طراحی براي ساخت
 .باشدها، و ایجاد سهولت مونتاژ میسازي طراحی براي کاهش ریسک مواجهه با خطا، کاهش هزینه، که بهینه (DFA) طراحی براي مونتاژ

  (DFSS) سیگما شش براي طراحی

ا هدف طراحی قوي محصوالت یا فرآیندهایی است که انتظارات مشتریان را تأمین نموده و هاي سیستماتیک بها، ابزارها و تکنیکروش
 توانند در سطح کیفیتی شش سیگما تولید شوندمی

  طراحی مسئول سازمان

 سازمان داراي اختیار براي ایجاد مشخصات یک محصول جدید، یا تغییر مشخصات محصول موجود
 .باشدي مشتري میشدههاي کاربردي مشخصیق عملکرد طراحی برنامهاین مسئولیت شامل آزمون و تصد توجه

 خطاناپذیرسازي
 گیري از تولید محصوالت نامنطبقطراحی و توسعه محصول و فرآیند تولید براي پیش

  تشدید فرآیند

رتبط بتوانند به این شرایط پاسخ سازي یا افراشتن مسائل خاص در درون یک سازمان به نحوي که افراد مفرآیند مورد استفاده براي برجسته
 .فصل آن نظارت داشته باشندوداده و بر حل

  (FTA) خطا درخت تحلیل و تجزیه
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ي ي رابطههاي نامطلوب از یک سیستم تجزیه و تحلیل شده باشد؛ درخت خطا نقشهروش تجزیه و تحلیل شکست استقرایی که در آن حالت
 .نمایدفزون بر طراحی را ضمن ایجاد یک نمودار منطقی از سیستم کلی تجزیه و تحلیل میها، و عناصر اها، زیر سیستمبین خرابی

 آزمایشگاه
ینان امکانات بازرسی، آزمون، یا کالیبراسیون که ممکن است شامل مواد شیمیایی، متالورژي، ابعادي، فیزیکی، الکتریکی، یا آزمون قابلیّت اطم

 .شودباشد؛ امّا محدود به موارد مذکور نمی

  آزمایشگاه کاربرد يدامنه 

  مدرکی تحت کنترل شامل

 ها، ارزیابی ها، و کالیبراسیون هاي خاصی که یک آزمایشگاه واجد شرایط براي انجام آنهاستآزمون. 
  نماید؛ وي موارد فوق از آنها استفاده میفهرستی از تجهیزات که آزمایشگاه براي ارائه 
 شوندیی که در آزمایشگاه فوق استفاده میها و استانداردهافهرستی از روش. 

 تولید
  فرآیند ساخت یا تولید

 مواد تولید؛ 
  قطعات تولیدي یا قطعات خدمات؛ 
 ها؛یامجموعه  
  کاري، یا دیگر خدمات تکمیلیکاري، نقّاشی، آبعملیّات حرارتی، جوش. 

  تولید سنجیامکان

 مبتنی( این	ین امکان تولید محصولی که به لحاظ فنّی الزامات مشتري را تأمین نماید.تحلیل و ارزیابی یک پروژه پیشنهادي براي تعیوتجزیه
 افزارها،نرم ظرفیّت، ابزار، امکانات، منابع، ضرورت حسب و برآوردشده، هايهزینه: شودنمی آنها به محدود امّا است زیر موارد شامل) کاربرد بر
 .ریزي شده اندپشتیبانی، که موجود هستند یا براي در دسترس بودن برنامه هايالیّتفع شامل نیاز، مورد هايمهارت داراي پرسنل و

  ساخت خدمات

 .رسانندها را به انجام میهایی که آزمون، تولید، توزیع، و ارائه خدمات تعمیر براي قطعات و مجموعهشرکت

  انتظامی چند رویکرد

ي فرآیندها تأثیر داشته باشند، توسط یک تیم که ممکن است بر چگونگی ادارهنفع که هاي ذيروش براي تبدیل ورودي از تمامی طرف
  باشند؛ کنندهتأمین و مشتري نمایندگان شامل است ممکن و بوده سازمان پرسنل	اعضاي آن شامل

  اعضاي تیم ممکن است از داخل یا خارج سازمان باشند؛

  تضاء استفاده شده باشند؛هاي موقتی که ممکن است حسب اقچه تیم حاضر باشد یا تیم
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 .باشدهاي سازمان و مشتري میورودي به تیم ممکن است شامل هر دو ورودي

  (NTF)نشد  پیدا مشکلی هیچ

ي نقلیه یا قطعات ي وسیلهي خدمات براي هنگامی که ]قطعات[ توسط تولیدکنندهطرحی اعمال شده براي قطعات جایگزین شده در دوره
” مشکلی پیدا نشد“یا ” هیچ خرابی پیدا نشد“را تأمین نموده باشند. (همچنین به عناوین ” ي سالمقطعه“می الزامات تجزیه و تحلیل شده، تما

 (ارجاع شده است

  شده سپاريبرون فرآیند

 .بخشی از فعالیّت (یا فرایندهاي) یک سازمان است که توسط یک سازمان بیرونی فراهم شده باشد

  ايدوره اساسی تعمیرات

ي عیوب یا توقفات، براي بخشی از تجهیزات، ریزي نشده، مبتنی بر تاریخچهي برنامهگیري از توقفات عمدهداري براي پیشعمیر و نگهروش ت
اجزاء براي تعمیر]، تعمیرات، جایگزینی قطعات، بازمونتاژ، و پس ]نمودن هنگام خروج از استفاده و پیادهیا زیرسیستمی از تجهیزات، اتخاذ پیش

 بازگردانی براي استفاده از

  بینانهپیش دارينگه

شرایط تجهیزات، به  اي یا مستمرها براي ارزیابی شرایط تجهیزات در حال کار، ضمن انجام نظارت دورهاي از روشیک رویکرد و مجموعه
 .داري باید انجام شوندهاي نگهبینی زمانی که فعالیّتمنظور پیش

  حمل اضافی يهزینه

  .ا مخارج افزون بر تحویل قرارداد شدهها یهزینه

 .بندي یا تأخیر در تحویل، و غیره ایجاد شده باشدتواند ناشی از روش، مقدار، عدم زمانتوجه این امر می

  گیرانهپیش نگهداري

ز بین بردن علل خرابی اي و تعمیرات اساسی) براي اهاي دورهریزي شده در فواصل زمانی منظم (مبتنی بر زمان، بازرسیهاي طرحفعالیّت
 ي تولید، به عنوان خروجی طراحی فرآیند تولیدنشدهبنديتجهیزات و توقفات زمان

 محصول
 قابل استفاده براي هر خروجی مورد انتظار از فرآیند تحقق محصول

  محصول ایمنی

 .رض آسیب یا مخاطرات نیستکه مشتري در معاستانداردهاي مربوط به طراحی و ساخت محصوالت براي حصول اطمینان از این

  تولید [خاموشی] توقف
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 .شرایطی که در آن فرآیندهاي تولید غیرفعّال هستند؛ مدت زمان آن ممکن است از چند ساعت تا چند ماه باشد

  واکنشی طرح

 هاانطباقعدم هاي اجرایی تجویز شده در یک طرح کنترل به هنگام شناسایی وقایع غیرمعمول یا وقوعاقدام یا مجموعه اي از گام

  مجزا محلّ

 .شوندنماید و در آن فرآیندهاي غیر تولیدي اجرا میهاي تولیدي پشتیبانی میمحلّی که از سایت

  خدمات قطعات

تولید و یا ترخیص شده باشد، از  OEM که براي کاربرد قطعات خدمات توسط OEM قطعه (قطعات) جایگزینی تولیدشده با مشخصّات
  شده جمله قطعات بازسازي

 سایت
 .شودمکانی که در آن فرآیندهاي تولید ارزش افزوده انجام می

  ویژه مشخصّات

تواند بر ایمنی یا انطباق با مقررات، تناسب، کارایی، عملکرد، الزامات، و یا اي از مشخصّات محصوالت یا عوامل فرآیند تولید که میطبقه
 .فرآیندهاي بعدي محصول تاثیرگذار باشد

  ویژه شرایط

شده توسط مشتري، اختصاص یافته به یک سازمان که طی آن یک یا چند الزام مشتري در حال بندي مشخصموارد مورد توجه از یک طبقه
 .بخش نیستندحاضر با توجه به مسائل کیفیتی یا تحویل رضایت

  پشتیبان فرآیند

هاي تولیدي سازمان که از یک (یا تعداد بیشتري) از سایتهاي غیرتولیدي (انجام شده در سایت یا در یک محلّ جداگانه) است فعالیّت
 .نمایندپشتیبانی می

  وربهره جامع نگهداري

هاي تولید و کیفیت از طریق ماشین آالت، تجهیزات، فرآیندها و کارکنان است که موجب پارچگی سیستمداري و بهبود یکیک سیستم نگه
 .شودایجاد ارزش افزوده براي سازمان می

  تبادل نیمنح 

 Yهاي مختلف از یک محصول به یکدیگر؛ عملکرد محصول براي یک مشخصّه در محورهاي طراحیدهی ویژگیابزاري براي درك و ارتباط
شود، پس از آن یک منحنی براي نشان دادن عملکرد محصول نسبت به دو مشخصه ترسیم برداري میها نقشهXها و دیگري در محور 

 .شودمی
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  تبادل فرآیند

هاي طراحی؛ و مشتري، فنّی، ي بین گزینههاي تبادل محصوالت و مشخصّات عملکردي آنها که که رابطهروش توسعه و استفاده از منحنی
 .نمایدو اقتصادي ایجاد می
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 محیط سازمان -4بخش 
  شناخت سازمان و محیط آن 1-4

نتایج مورد انتظار از سیستم مدیریت مؤثر بر توانایی دستیابی به نتیجه/ سازمان باید شرایط داخلی و خارجی که مربوط به مقاصد راهبُردي و 
  .کیفیت است را 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 1تبصره 

آوري، رقابت، بازار، فرهنگ، محیط سیاسی و هاي منتج از قانون، فنتواند از طریق توجه به ویژگیایط خارجی میدرك شر 2تبصره 
  .اي یا محلی تسهیل شودالمللی، ملی، منطقهاقتصادي؛ بین

 .سازمان تسهیل شودها، فرهنگ، دانش و عملکرد هاي مربوط به ارزشتواند از طریق توجه به ویژگیدرك شرایط داخلی می 3تبصره 

 نفعهاي ذيها و انتظارات طرفدرك نیازمندي 2-4
ي دائمی محصوالت و خدماتی که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل با توجه به اثر یا اثر بالقوه در توانایی سازمان براي ارائه

  :یدسازند، سازمان باید موارد زیر را تعیین نمامیاجرا را برآورده

  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
  .نمایداید حدود و کاربرد سیستم مدیریت کیفیت را براي ایجاد دامنه آن تعیینسازمان ب

  :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 دامنهی الزامات این استاندارد بینسازمان باید تمام
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ي سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید به عنوان اطالعات مکتوب در دسترس بوده و حفظ شود. دامنه باید تنوع محصوالت و خدمات دامنه
 .المللی در دامنه را ارائه نماید، و توجیه غیرکاربردي بودن هر یک از الزامات این استاندارد بینرا تحت پوشش قرارداده

عنوان غیرکاربردي، توانایی یا مسئولیت پذیرش است که الزامات تعیین شده بهالمللی تنها هنگامی قابلادعاي انطباق با این استاندارد بین
 .ت و خدمات مربوطه و افزایش رضایت مشتري را تحت تأثیر قرار ندهدکسب اطمینان سازمان از انطباق محصوال

 تکمیلی –کیفیت  مدیریت سیستم يدامنه تعیین 1-3-4
ي سیستم باشند یا دور از محل (مانند مراکز طراحی، دفتر مرکزي شرکت، و مراکز توزیع)، باید در دامنه فرآیندهاي پشتیبان، چه در محل

  .یده شده باشدد (QMS)مدیریت کیفیت 

باشد. می 8-3، بخش 9001خودرو مربوط به الزامات طراحی و توسعه محصول در ایزو   OMS تنها استثناي مجاز براي این استاندارد
  .) حفظ شود7-5را ببینید، بخش  9001کنارگذاري باید توجیه شود و به عنوان اطالعات مدوّن (ایزو 

 .شودساخت نمی استثناي مجاز شامل انجام طراحی فرایند

 الزامات خاص مشتري 2-3-4
 .ي سیستم مدیریت کیفیت سازمان شده باشدالزامات خاص مشتري باید ارزیابی شده و مشمول دامنه

 سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهاي آن 4-4
ندهاي مورد نیاز و اثر متقابل آنها را المللی، سیستم مدیریت کیفیت از جمله فرآیسازمان باید مطابق با الزامات این استاندارد بین 1-4-4

 .طور مداوم بهبود دهدداري نموده و بهسازي و نگهایجاد، پیاده

  :سازمان باید فرآیندهاي مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آنها را در سراسر سازمان و موارد زیر را تعیین نماید

 
  ار این فرآیندها؛هاي مورد انتظهاي مورد نیاز و خروجیورودي الف

  تعیین توالی و تعامل این فرآیندها؛ ب

گیري و هاي مورد نیاز براي اطمینان از عملکرد و کنترل اثربخشی این فرآیندها. (از جمله پایش، اندازهتعیین و اعمال معیارها و روش پ
  (هاي عملکردتعیین شاخص

  دسترس بودن آنها؛در تعیین منابع مورد نیاز براي این فرآیندها و اطمینان از 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
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 .هاي مدیریت کیفیتبهبود فرآیندها و سیستم ر

 فرآیندها و محصوالت انطباق 1-1-4-4
اند، با تمامی الزامات قابل اجراي سازمان باید از انطباق تمام محصوالت و فرآیندها، از جمله قطعات خدمات و مواردي که برون سپاري شده

 .ینان حاصل نمایدرا ببینید) اطم 2-2-4-8مشتریان، مقرراتی، و قانونی (بخش 

  :حسب اقتضا، سازمان باید 2-4-4

  داري نماید؛اطالعات مکتوب براي پشتیانی از اجراي سیستم مدیریت کیفیت را نگه الف

 .شده را حفظ نمایدهاي از پیش تعییناطالعات مکتوب کسب اطمینان از اجراي فرآیندها بر اساس طرح ب

 محصوالت ایمنی 2-1-4-4
ندهاي مدوّنی براي مدیریت محصوالت ایمنی محصوالت و فرآیندهاي تولید داشته باشد، که در صورت کاربرد باید شامل سازمان باید فرآی

  :شودزیر باشد، امّا محدود به آنها نمی

  سازمان؛ توسط ایمنی قطعات مقرراتی و قانونی	شناسایی الزامات  الف

  رسانی الزامات بخش الف به مشتریان؛اطالع ب

  طراحی؛ FMEA هاي ویژه برايهتأییدی پ

  شناسایی مشخصّات مربوط به ایمنی محصول؛ ت

  شناسایی و کنترل مشخصّات مربوط به ایمنی محصول و نقاط تولید؛ ث

  فرآیند؛ FMEA هاي کنترل وهاي ویژه براي برنامهتأییدیه د

 را ببینید) 1-1-1-9هاي واکنشی (بخش برنامه ذ
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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

  محیط و مقاصد راهبُردي سازمان؛کسب اطمینان از ایجاد خط مشی کیفیت و اهداف کیفی سیستم مدیریت کیفیت و سازگاري آنها با  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

 کسب اطمینان از دسترسی به منابع مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت؛ ت

 بخش و انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت؛انتقال اهمیت مدیریت کیفیت اثر 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 مسئولیتاعمال رهبري ایشان در حیطه منظورهاي مدیریتی مرتبط دیگر بهحمایت از نقش ز

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

 مسئولیّت سازمانی 1-1-1-5
مشی تشدید خواري، یک کد رفتاري کارکنان، و خطرشوههاي خط مشی عدمپذیري شرکت را، شامل حداقلباید خط مشی مسئولیّتسازمان 

 .سازي نمایدرا تعریف و پیاده”) مشی افشاگريخط“اخالقی ( 

  کارایی و اثربخشی فرآیند 2-1-1-5
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نی را به منظور ارزیابی و بهبود اثربخشی و کارایی آنها بازنگري نماید. نتایج مدیریت ارشد باید فرآیندهاي تحقق محصول و فرآیندهاي پشتیبا
 را ببینید) 1-2-3-9هاي بازنگري فرآیندها باید به عنوان ورودي بازنگري مدیریت در نظر گرفته شده باشد. (بخش حاصل از فعالیّت

 مالکین فرآیند 3-1-1-5
دیریت فرآیندهاي سازمان و خروجی مربوطه هستند را مشخص نماید. مالکین فرآیند باید نقش مدیریت ارشد باید مالکین فرآیند که مسئول م

 .خود را درك نموده و حائز صالحیّت اجراي آن نقش باشند

 (2-7را ببینید، بند  9001ایزو  )

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

 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 هایی که میها و فرصتتعیین و رسیدگی به ریسک ب
 قرار دهند؛

 .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

 متناسب با اهداف و محیط سازمان بوده و از مقاصد راهبُردي پشتیبانی نماید؛ الف

 چارچوبی براي تعیین اهداف کیفی فراهم آورد؛ ب

 ابل اجرا باشد؛شامل تعهد به تأمین الزامات ق پ

 .شامل تعهد به بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت باشد ت

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

 در دسترس بوده و به شکل اطالعات مکتوب حفظ شود؛ الف

 شود؛در درون سازمان انتقال یافته، درك شده و اجرا  ب



 

www.dastmardi.ir                               mdastmardi@yahoo.com                                    Page 23 of 85 
 

 IATF 16949:2016 استاندارد جدید ویرایش الزامات

 .گیردنفع قرارهاي ذيحسب اقتضاء، در دسترس طرف پ

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

  .است

 :ها و اختیارات مربوط به موارد زیر اختصاص دهدمدیریت ارشد باید مسئولیت

 المللی؛مینان از انطباق سیستم مدیریت کیفیت با الزامات این استاندارد بینکسب اط الف

 هاي مورد انتظار توسط فرآیندها؛حصول اطمینان از ارائه خروجی ب

 را ببینید)، به ویژه براي مدیر ارشد؛ 1-10) گزارش عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و فرصت هاي بهبود 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

 تکمیلی –ها، و اختیارات سازمانی ها، مسئولیتنقش 1-3-5
ت مشتري اختصاص دهد. این تخصیص شدن الزامامنظور حصول اطمینان از برآوردهمدیریت ارشد باید پرسنل داراي مسئولیّت و اختیار را به

گیرانه، هاي مرتبط، اقدامات اصالحی و پیشتعیین اهداف کیفیت و آموزش باید مدوّن شده باشد. این امر شامل انتخاب مشخصّات ویژه،
؛ امّا محدود به باشدطراحی و توسعه محصوالت، تجزیه و تحلیل ظرفیّت، اطالعات لجستیکی، کارت امتیازي مشتري، و پورتال مشتري می

 .شودآنها نمی

 مسئولیت و اختیار مربوط به الزامات محصول و اقدامات اصالحی	2-3-5
 :مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید که

 .پرسنل مسئول براي انطباق با الزامات محصول داراي اختیار توقف ارسال و توقف تولید براي اصالح مشکالت کیفی هستند الف
ي پذیر نباشد. در چنین مواردي، انباشتهاز تولید امکان بر طراحی فرآیند در برخی از صنایع، ممکن است جلوگیري بالفاصلهمبتنی  توجه

 .گیري شده باشدتأثیرپذیرفته باید محافظت شده و از ارسال براي مشتري پیش

یا فرآیندهابی که با الزامات مطابقت ندارد آگاهی یابند،  پرسنل داراي اختیار و مسئولیت براي اقدام اصالحی باید به سرعت از محصوالت ب
 اند؛و محافظت شده تا اطمینان حاصل شود که محصول نامنطبق براي مشتري ارسال نشده و تمامی محصول احتماالً نامنطبق شناسایی شده

اند و انطباق با الزامات ایشان تکمیل شده ها با پرسنل متصدّي، یا مسئولیت واگذار شده برايهاي تولیدي در تمام شیفتفعالیّت پ
 .بخش استاطمینان
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 ریزيطرح -6بخش 
 هاها و فرصتاقدامات رسیدگی به ریسک 1-6

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

 نتایج مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت؛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 فرصتسکاقدامات براي رسیدگی به این ری الف

 :چگونگی ب

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

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

 .گیري آگاهانه براي پذیرش ریسک باشدیا کاهش احتمال وقوع، توزیع خطر، یا تصمیم

زي محصوالت جدید، گشایش بازارهاي جدید، رسیدگی به مشتریان جدید، انداهاي جدید، راهها می توانند به اتخاذ روشفرصت 2تبصره 
  .هاي جدید و سایر تسهیالت مطلوب و مناسب براي رسیدگی به نیازهاي سازمان یا مشتریان منجر شوندایجاد مشارکت، استفاده از فنآوري

 تجزیه و تحلیل ریسک  1-2-1-6

ها و تعمیرات پاي هاي آموخته شده از فراخوانی محصول، ممیزي محصول، بازگشتیسسازمان باید در تجزیه و تحلیل ریسک، الاقل، در
ها را در نظر گرفته باشد. سازمان باید اطالعات مدوّن را به عنوان شواهدي از نتایج حاصل از تجزیه و کاريها، ضایعات و دوبارهکار، شکایت

 .تحلیل ریسک حفظ نماید

 گیرانهاقدام پیش 2-2-1-6
گیرانه سازي نماید. اقدامات پیشانطباق بالقوه را به منظور جلوگیري از وقوع آنها تعیین و پیادهان باید اقدام (اقدامات) از رفع علل عدمسازم

 .باید متناسب با شدّت مسائل بالقوه باشد
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 :نماید ایجاد زیر، موارد شامل ،ریسک منفی اثرات /اثرات کاهش	سازمان باید فرآیندي براي 

 هاي بالقوه و علل آنها؛انطباقتعیین عدم لفا

 ها؛انطباقگیري از وقوع عدمارزیابی نیاز به اقدام براي پیش ب

 تعیین و اجراي اقدامات مورد نیاز؛ پ

 اطالعات مدوّن از اقدام اتخاذ شده؛ ت

 بررسی اثربخشی اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شده؛ ث

 )6-1-7را ببینید، بند  9001گیري از وقوع مجدد در فرآیندهاي مشابه (ایزو شاستفاده از دروس آموخته شده براي پی د

 هاي اقتضاییطرح 6-1-2-3
 :سازمان باید

ضروري را براي حفظ خروجی تولید و حصول اطمینان  هايهاي داخلی و بیرونی تمامی فرآیندهاي تولید، تجهیزات و زیرساختریسک الف
 .نماید ارزیابی و شناسایی ريمشت	سازي الزامات از برآورده

 و تأثیر آن بر مشتري را تعریف نموده باشد؛ هاي اقتضایی مبتنی بر ریسکطرحب 

 :هاي اقتضایی براي تداوم عرضه را در صورت بروز هر یک از موارد زیر تهیه نموده باشدطرح پ
— 

 را ببینید)؛ 1-1-6-5-8چنین بند خرابی تجهیزات کلیدي (هم 
 آوري بیرونی محصوالت، فرآیندها و خدمات؛مي فراهوقفه 
 وقوع مجدد حوادث طبیعی؛ 
 سوزي؛آتش 
 ي ابزار؛وقفه 
 کمبود نیروي کار؛ 
 یا اختالالت زیرساخت؛ 

نفع براي میزان و مدّت زمان تأثیر هر هاي ذيرسانی به مشتریان و سایر طرفهاي اقتضایی تکمیلی، یک فرآیند اطالعشامل، طرح ت
 هاي مشتري؛الیّتوضعیت بر فع

 سازي، حسب اقتضاء)هاي اقتضایی (به عنوان مثال، شبیهاي اثربخشی طرحآزمون دوره ث

 روزرسانی حسب نیاز؛هاي طرح اقتضایی (الاقل ساالنه) با استفاده از یک تیم چندانتظامی شامل مدیریت ارشد، و بهانجام بازنگري د

 .ها)، از جمله شخص (اشخاص) داراي اختیار تغییر (تغییرات)دوّن توصیف هر ویرایش (ویرایشهاي اقتضایی و حفظ اطالعات متدوین طرح ذ
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سازي الزامات والت تولیدشده براي برآوردهسازي مشخصّات محصگذاري تداوم برآوردههاي صحّهبینیهاي اقتضایی باید شامل پیشطرح
ري، هنگامی که تولید متوقف شده باشد، و چنانچه خاموشی فرآیندها در روال هاي اضطرامشتري، پس از شروع مجدد تولید پس از موقعیّت

 .گیري نشده باشدعادي پی

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

 :داهداف کیفیت بای

 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

 نظارت شوند؛ ث

 شوند؛انتقال داده د

 .باشند روزآوري شدهبر حسب اقتضاء به ذ

 .داري نمایدات مکتوب در مورد اهداف کیفیت را نگهسازمان باید اطالع

 :ریزي تحقق اهداف کیفیت، سازمان باید موارد زیر را تعیین نمایدهنگام طرح 2-2-6

 آنچه که انجام خواهد شد؛ الف

 منابعی که مورد نیاز خواهند بود؛ ب

 افرادي که مسئول خواهند بود؛ پ

 زمانی که تکمیل خواهند شد؛ ت

 .نه ارزیابی خواهند شدنتایج چگو ث

 تکمیلی –ریزي تحقق آنها اهداف کیفیت و طرح 1-2-2-6
اند و در خصوص وظایف، اند، ایجاد شدهسازي الزامات مشتري تعریف شدهمدیریت ارشد باید تضمین نماید که اهداف کیفیت براي برآورده

 .اندفرآیندها، و سطوح در سراسر سازمان حفظ شده
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نفع و الزامات مربوطه به ایشان باید هنگامی که سازمان اهداف کیفی (الاقل) ساالنه و هاي ذيزمان در مورد طرفنتایج بازنگري سا
 .نماید، در نظر گرفته شده باشندهاي عملکردي مربوطه (داخلی و بیرونی) را ایجاد میشاخص

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

 :سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد

 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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 یبانیپشت -7بخش 
  منابع 1-7

 کلیات 1-1-7
 باید سازمان	داري و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت را تعیین و فراهم نماید.سازي، نگهسازمان باید منابع مورد نیاز براي ایجاد، پیاده

 :گیرد نظر در را زیر موارد

 هاي منابع موجود داخلی؛ها و محدودیتقابلیت الف

 .آیددستکنندگان بیرونی بهز تأمینهایی که باید انیازمندي ب

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

 زیرساخت 3-1-7
  .اق محصوالت و خدمات خود را تعیین، فراهم و حفظ نمایدیابی به انطبهاي الزم براي اجراي فرآیندها و دستسازمان باید زیرساخت

 :زیرساخت می تواند شامل موارد زیر باشد تبصره

 ها و تأسیسات مربوطه؛ساختمان الف

 افزار؛افزار و نرمتجهیزات، شامل سخت ب

 نقل؛ومنابع حمل ت

  .فنآوري اطالعات و ارتباطات ث

  زاتریزي کارخانه، تأسیسات و تجهیطرح 7-1-3-1

  ه و بهبود طرح کارخانه، تأسیسات،هاي کاهش ریسک را براي توسعسازمان باید از یک رویکرد چندانتظامی شامل شناسایی ریسک و روش

 :و تجهیزات استفاده نماید. در طراحی جانمایی کارخانه، سازمان باید

 سازي نماید، وامل کنترل محصول نامنطبق را بهینهي ارزش افزا از فضاي پاي کار شجریان مواد، جابجایی مواد، و استفاده الف
 .حسب کاربرد، جریان مواد هموار را تسهیل نماید ب
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سنجی سازي شده باشند. ارزیابی امکانسنجی تولید براي محصول جدید و یا عملیات جدید باید توسعه داده شده و پیادههاي ارزیابی امکانروش
 .هاي جاریباشدچنین باید قابل استفاده براي ارزیابی تغییرات پیشنهادي در فعالیّتها همشد. این روشریزي ظرفیت باتولید باید شامل طرح

داري طرح کنترل هاي مرتبط، در لحاظ هر حالت تغییر در زمان تأیید فرآیند، نگهسازمان باید اثربخشی فرآیند را، شامل ارزیابی مجدد ریسک
 .را ببینید) حفظ نماید 3-1-5-8اندازي (بخش تنظیم راه را ببینید)، و تصدیق 1-1-5-8(بخش 

  .) باشد3-9را ببینید، بخش  9001ریزي ظرفیت باید ورودي به بازنگري مدیریت (ایزو سنجی تولید و ارزیابی طرحارزیابی امکان

 .این الزامات بایستی شامل استفاده از اصول تولید ناب باشد 1توجه 

 .کنندگان به کار برده شودمحل تأمین-هاي درین الزامات بایستی براي فعالیّتدر صورت کاربرد، ا 2توجه 

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

 :وامل انسانی و فیزیکی، مانندتواند ترکیبی از عیک محیط مناسب میتبصره 

 تهاجمی)؛اجتماعی (مانند بدون تبعیض، آرام، غیر الف

 کننده از فرسودگی شغلی، عاطفی)؛گیرياسترس، پیشروانی (مانند کم ب

 .وصدا)فیزیکی (مانند دما، گرما، رطوبت، نور، جریان هوا، بهداشت، سر پ

 .شده متفاوت باشدسته به نوع محصوالت و خدمات ارائهاي وابمالحظهنحو قابلاین عوامل می تواند به

(یا معادل آن) به رسمیّت شناخته شده، که ممکن است براي اثبات انطباق سازمان  45001ي شخص ثالث براي ایزو توجه صدور گواهینامه
 .هاي ایمنی پرسنل با این الزامات استفاده شودبا جنبه

 تکمیلی –محیط اجراي فرآیندها  4-1-7
 .سازمان باید شرایط را در حالت نظم، پاکیزگی، و تعمیر سازگار با الزامات محصول و فرآیند تولید حفظ نماید

 گیريمنابع پایش و اندازه 5-1-7

 کلیات 1-5-1-7
اق محصوالت و خدمات گیري انطباعتمادبودن نتایجی که هنگام پایش یا اندازهسازمان باید منابع مورد نیاز براي اطمینان از اعتبار و قابل

  .شوند را تعیین و فراهم نمایداستفاده می

 :باشد که منابع ارائه شدهسازمان باید اطمینان داشته

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

 .گیري با اهداف حفظ نمایدازمان باید اطالعات مکتوب مناسبی را به عنوان شواهدي از تناسب منابع پایش و اندازهس

 گیريتجزیه و تحلیل سیستم اندازه 1-1-5-1-7
ون مشخص شده گیري، و سیستم تجهیزات آزممطالعات آماري باید براي تجزیه و تحلیل انحراف در نتایج حاصل از هر نوع بازرسی، اندازه

هاي تحلیلی و معیارهاي پذیرش مورد استفاده باید با آنچه که در مرجع راهنماي تجزیه و تحلیل سیستم در طرح کنترل انجام شود. روش
هاي تحلیلی و معیارهاي پذیرش، در صورتی که توسط مشتري تایید شده باشد، ممکن است گیري مطابقت داشته باشد. سایر روشهاي اندازه

 .تفاده شوداس
گیري جایگزین حفظ شده هاي اندازههاي جایگزین باید همراه با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمسوابق پذیرش مشتري براي روش

 .باشد
 (را ببینید 1-1-1-9بخش 

 .ي محصول یا فرآیند باشدبایستی متمرکز بر مشخصّات بحرانی یا ویژه MSA بندي مطالعاتتوجه اولویّت

 گیريقابلیت ردیابی اندازه 2-5-1-7
گیري توسط سازمان طرح شده باشد، عنوان بخشی ضروري از اعتمادپذیري تتایج اندازهگیري الزام شده یا بههنگامی که قابلیت ردیابی اندازه

 :گیري بایدتجهیزات اندازه

المللی یا ملی؛ مورد گیري بیندیابی به استانداردهاي اندازهردر فواصل زمانی مشخص، یا قبل از استفاده بر مبناي استانداردهاي قابل الف
صدیق کالیبراسیون یا تصدیق، یا هر دو مورد، قرارگیرند. هنگامی که هیچ استانداردي موجود نباشد، مبناي استفاده شده براي کالیبراسیون یا ت

 عنوان اطالعات مکتوب حفظ شوند؛باید به

 ل شناسایی باشند؛شان قابلحاظ تعیین وضعیتبه  ب

 .باشندهاي آتی حفاظت شدهگیرياعتباري وضعیت کالیبراسیون و نتایج اندازهدر برابر تنظیمات، آسیب یا خرابی منجر به بی پ

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

 .سازدرا برآورده می 2015ویرایش  9001ي دیگر قابل ردیابی به سوابق کالیبراسیون ابزار انتظار از الزامات ایزو توجه یک شماره یا شناسه

  سوابق کالیبراسیون/ تصدیق 1-2-5-1-7
 .یک فرآیند مدوّن براي مدیریت سوابق کالیبراسیون/ تصدیق داشته باشدسازمان باید 

گیري، بازرسی و آزمون (از جمله تجهیزات متعلق به کارکنان مرتبط براي هاي کالیبراسیون/ تصدیق براي تمامی ابزار اندازهسوابق فعالیّت
سازي شواهدي از انطباق با کننده) مورد نیاز براي فراهمبه تأمینگیري، تجهیزات متعلق به مشتري ، و یا تجهیزات در محل متعلق اندازه

 .ي مشتري باید حفظ شودشدهالزامات داخلی، مقرراتی و قانونی و الزامات تعریف
 :باشدهاي کالیبراسیون/ تصدیق و سوابق شامل جزئیات زیر میسازمان باید تضمین نماید که فعالیّت
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 گیري تأثیرگذار هستند؛هاي اندازهه بر سیستمتجدیدنظر تغییرات مهندسی ک الف

 هر گونه قرائت خارج از مشخصات برداشت شده ضمن کالیبراسیون/ تصدیق؛ ب

 یک ارزیابی از خطر استفاده مورد نظر از کاال ناشی از شرایط خارج از مشخصات؛ پ

ي شدهریزيي زمانی برنامهشخیص داده شود یا در فاصلهگیري و آزمون خارج از کالیبراسیون تهنگامی که یک بخش از تجهیزات اندازه ت
گیري قبلی انجام شده با باشد، باید اطالعات مدوّن از میزان اعتبار نتایج اندازه تصدیق یا کالیبراسیون یا در زمان استفاده از آن آسیب دیده

تاندارد مرتبط و تاریخ مقتضی آتی گزارش کالیبراسیون؛ حفظ گیري و آزمون شامل تاریخ آخرین کالیبراسیون اساین بخش از تجهیزات اندازه
 .شود

 .رسانی به مشتري چنانچه محصول یا مواد مشکوك ارسال شده باشداطالع ث

 ي انطباق با مشخصات پس از کالیبراسیون/ تصدیقبیانیه د

  شده است؛مشخصافزار مورد استفاده براي کنترل محصول و فرآیند عنوان که ویرایش نرمتصدیق این ذ

ها (شامل تجهیزات متعلق به کارکنان، تجهیزات متعلق به مشتري، یا گیريداري براي تمامی اندازههاي کالیبراسیون و نگهسوابق فعالیّت ر
 کننده)؛تجهیزات در محل متعلق به تأمین

شده بر روي تجهیزات متعلق به کارکنان، افزار نصبنرم افزار مرتبط با تولید استفاده شده براي کنترل محصول و فرآیند (شاملتصدیق نرم ز
 کننده)؛تجهیزات متعلق به مشتري ، یا تجهیزات در محل متعلق به تأمین

 الزامات آزمایشگاه 3-5-1-7
  آزمایشگاه داخلی 1-3-5-1-7

ري خدمات بازرسی، آزمون، یا کالیبراسیون آوي تعریف شده شامل توانایی براي فراهمتسهیالت یک آزمایشگاه داخلی سازمان باید یک دامنه
ي آزمایشگاه باید در مستندات سیستم مدیریت کیفیت گنجانده شده باشد. آزمایشگاه باید الزامات براي موارد زیر مورد نیاز داشته باشد. دامنه

 :سازي نموده باشدعنوان حداقل، مشخص و پیادهرا، به

 مایشگاه؛هاي اجرایی فنّی آزکفایت روش هاي الف

 صالحیّت پرسنل آزمایشگاهی؛ ب

 آزمون محصول؛ پ

؛ هنگامی که هیچ استاندارد (، و غیرهASTM ،EN مانند) توانایی انجام صحیح این خدمات، قابل ردیابی به استاندارد فرآیند مربوطه ت
سازي گیري تعریف و پیادهبلیّت سیستم اندازهالمللی در دسترس نباشد، سازمان باید روشی به منظور تصدیق قا(استانداردهاي) ملی یا بین

 نماید؛

 الزامات مشتري، در صورت وجود؛ ث
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 .بازنگري سوابق مرتبط د
یا معادل آن) براي اثبات انطباق آزمایشگاه داخل سازمان با این ) ISO/ IEC 17025 ممکن است اعتباردهی رسمی شخص ثالث توجه

 .الزام استفاده شده باشد

 یشگاه خارجیآزما 2-3-5-1-7
ي تسهیالت آزمایشگاه خارجی/ تجاري/ مستقل براي بازرسی، آزمون، یا خدمات کالیبراسیون مورد استفاده توسط سازمان باید یک دامنه

 :آزمایشگاهی تعریف شده شامل توانایی انجام بازرسی، آزمون، یا کالیبراسیون مورد نیاز داشته باشد

ي مجوز رسمی یا معادل ملّی آن، و شامل بازرسی، آزمون، یا خدمات کالیبراسیون مربوطه در دامنه ISO/ IEC 17025 آزمایشگاه باید با
نامه) گواهی شده باشد؛ گواهی کالیبراسیون یا گزارش آزمون باید شامل عالمت از یک طرف مجاز رسمی ملی باشد؛ یا باید شواهدي (گواهی

 .ف مشتري وجود داشته باشددال بر قابل قبول بودن آزمایشگاه خارجی از طر

شواهد مشابه ممکن است در ارزیابی مشتري نشان داده شده باشد، به عنوان مثال، ارزیابی طرف دوّم مورد تأیید مشتري که آزمایشگاه  توجه
 .سازدرا برآورده مییا معادل ملی آن   ISO / IEC 17025 مفاد استاندارد

 .سنجش آزمایشگاهی با استفاده از روش ارزیابی مورد تأیید مشتري انجام شده باشد ارزیابی طرف دوّم ممکن است توسط سازمان

ي هنگامی که یک آزمایشگاه واجد شرایط براي بخشی از تجهیزات در دسترس نباشد، خدمات کالیبراسیون ممکن است توسط تولیدکننده
 .برآورده شده اند 7,1,5,3,1د که شرایط ذکر شده در بخش در چنین مواردي، سازمان باید اطمینان حاصل نمای .تجهیزات انجام شود

شده از طرف مشتري)، در صورت لزوم، ممکن است موضوع هاي واجد شرایط (یا پذیرفتهاستفاده از خدمات کالیبراسیون، به غیر از آزمایشگاه
 .تأیید مقررات دولتی باشد

 دانش سازمانی 6-1-7
 .رآیندها و دستیابی به انطباق محصوالت و خدمات را تعیین نمایدسازمان باید دانش الزم براي اجراي ف

 .این دانش باید حفظ شده و بر حسب نیاز در دسترس باشد

توجه داشته و چگونگی دستیابی یا دسترسی به دانش  ها و روندهاي در حال تغییر، سازمان باید به دانش فعلیهنگام رسیدگی به نیازمندي
 .ي مورد نیاز را تعیین نمایدروزآوري هابیشتر و به

ي سازمان بوده و حاصل تجربه است. دانش سازمان اطالعاتی است که براي دستیابی به اهداف سازمان دانش سازمانی، دانش ویژه 1تبصره 
  .شودگذاري میاستفاده شده و اشتراك

 :تواند مبتنی بر موارد زیر باشددانش سازمانی می 2تبصره 

ها و پروژه هاي ناموفق؛ تبدیل و به شده از شکستهاي آموختهمانند مالکیت معنوي؛ دانش حاصل از تجربیات، درسمنابع داخلی ( الف
 گذاري دانش و تجربیات غیرمکتوب؛ نتایج حاصل از بهبود در فرآیندها، محصوالت و خدمات)؛اشتراك

 کنندگان بیرونی)شده از مشتریان یا تأمینآورينش جمعها؛ دامنابع خارجی (مانند استانداردها؛ منابع دانشگاهی؛ کنفرانس ب
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 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 شایستگی الف
 .نماید

 .اراي شایستگی هستند، اطمینان یابداز اینکه این کارکنان به لحاظ تحصیالت، آموزش و مهارت د 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 ي آموزش، مربیرائهتواند شامل ااقدامات قابل اجرا، براي مثال، می تبصره
 .استخدام یا عقد قرارداد با افراد داري صالحیت باشد

 صالحیّت، تکمیلی 1-2-7
به شایستگی براي را ببینید) و دستیابی  7,3,1سازمان باید فرآیند (فرآیندهاي) مدوّنی براي شناسایی نیازهاي آموزشی از جمله آگاهی (بخش 

رسانند؛ ایجاد و حفظ نماید. پرسنل مجري وظایف انجام می هاي موثر بر انطباق با الزامات محصول و فرآیند را بهتمامی کارکنانی که فعالیّت
 .ویژه، حسب نیاز، باید مبتنی بر انتظارات ویژه الزامات مشتري واجد شرایط باشند

 کار حین آموزش –صالحیّت   2-2-7
ي مؤثر بر هاي جدید یا تغییر یافتهزمان باید آموزش حین کار (شامل آموزش الزامات مشتري) را براي کارکنان در هر یک از مسئولیتسا

 .شودانطباق با الزامات کیفیت، الزامات داخلی، الزامات مقرراتی یا قانونی فراهم نماید؛ که این امر شامل کارکنان قراردادي یا موقت می

یات مورد نیاز براي آموزش حین کار باید متناسب با سطح دانش پرسنل و پیچیدگی کار (کارهایی) باشد که ایشان ملزم به انجام سطح جزئ
انطباق با الزامات باشند. کارکنانی که کار ایشان می تواند کیفیت را تحت تأثیر قرار دهد باید در مورد عواقب ناشی از عدمي آنها میروزانه

 .ري آگاهی داده شده باشندمشتري مشت

 صالحیت ممیز داخلی  3-2-7
سازمان باید یک (یا چند) فرآیند مدوّن به منظور تصدیق صالحیّت ممیزین داخلی، با توجه به هر گونه الزامات خاص مشتري داشته باشند. 

. سازمان باید یک لیست از ممیزین داخلی واجد مراجعه نمایید 19011هاي ممیز، به ایزو هاي تکمیلی در رابطه با صالحیّتبراي راهنمایی
 .شرایط را حفظ نماید

 :هاي زیر باشندتمامی ممیزین سیستم مدیریت کیفیت ، ممیزین فرآیند تولید و ممیزین محصول باید قادر به اثبات حداقل صالحیّت

 درك رویکرد فرآیندي صنعت خودرو براي ممیزي، شامل تفکر مبتنی بر ریسک؛ الف

 الزامات قابل اجراي خاص مشتري ؛ درك ب
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 ي ممیزي؛مربوط به دامنه IATF 1694 و 9001درك الزامات قابل اجراي ایزو  پ

  ي ممیزي؛درك الزامات قابل اجراي ابزار بنیادین مربوط به دامنه ت

 .هاي ممیزيریزي، اجرا، گزارش، و بستن یافتهدرك چگونگی طرح ث
 لید باید درك فنی از فرآیند (فرآیندهاي) ساخت مربوط به ممیزي، از جمله تجزیه و تحلیل ریسک فرآیندعالوه بر این، ممیزین فرآیند تو

و طرح کنترل را به اثبات رساند. ممیزین محصوالت باید صالحیّت درك الزامات محصول و صالحیّت استفاده از تجهیزات  (PFMEAمانند)
 .محصوالت را به اثبات رساندهاي مربوط تصدیق انطباق گیري و آزموناندازه

 .الذکر باید حفظ شده باشدهنگامی که آموزش براي تحقق شایستگی ارائه شده باشد، اطالعات مدوّن اثبات شایستگی مربی با شرایط فوق
 :حفظ و بهبود صالحیّت ممیزین داخلی باید از طریق موارد زیر به اثبات رسیده باشد

 هر سال، که توسط سازمان تعریف شده باشد؛ و ها دراجراي حداقل تعداد ممیزي د

حفظ دانش الزامات مربوطه بر اساس تغییرات داخلی (به عنوان مثال، تکنولوژي فرآیند، تکنولوژي محصول) و تغییرات خارجی (به عنوان  ذ
 (، ابزار بنیادین و الزامات خاص مشتريIATF 16949، 9001مثال، ایزو 

 مصالحیّت ممیزي طرف دوّ 4-2-7
سازمان باید صالحیت ممیزین انتخاب شده براي ممیزي طرف دوّم را به اثبات رساند. ممیزین طرف دوّم باید الزامات خاص مشتري براي 

 :هاي اصلی زیر را به اثبات رسانند، از جمله دركاحراز صالحیّت ممیزین را تأمین نموده و حداقل صالحیّت

 میزي، شامل تفکر مبتنی بر ریسک؛رویکرد فرآیندي صنعت خودرو براي م الف

 الزامات قابل اجراي خاص سازمان و مشتري؛ ب

 ي ممیزي؛مربوط به دامنه IATF 1694 و 9001الزامات قابل اجراي ایزو  پ

 و برنامه کنترل؛ FMEA فرآیند (فرآیندهاي) تولید داراي کاربرد براي ممیزي، شامل ت

 ي ممیزي؛ط به دامنهالزامات قابل اجراي ابزار بنیادین مربو ث

 .هاي ممیزيي گزارش، و بستن یافتهریزي، اجرا، تهیهچگونگی طرح د

 آگاهی 3-7
 :کنند از موارد زیر آگاهندسازمان باید اطمینان نماید که افرادي که تحت کنترل سازمان کار می

 خط مشی کیفیت؛ الف

 اهداف کیفیت مرتبط؛ ب

 یفیت، شامل مزایاي بهبود عملکرد؛شان در اثربخشی سیستم مدیریت کسهم ت
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 .انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیتمفهوم عدم ث

 تکمیلی –آگاهی  1-3-7
هاي خود در دستیابی، حفظ و بهبود سازمان باید اطالعات مدوّن اثبات آگاهی تمامی کارکنان از تأثیر خود بر کیفیت محصول و اهمیّت فعالیت

 .هاي تحمیلی بر مشتري منتج از محصول نامنطبق را حفظ نمایدو ریسک کیفیت، شامل الزامات مشتري

 توانمندسازي و انگیزش کارکنان 2-3-7
ي سازمان باید یک (یا چند) فرآیند مدوّن ایجاد انگیزه در کارکنان براي دستیابی به اهداف کیفیت، بهبود مستمر، و ایجاد محیطی که نوآور

 .را ترویج دهد؛ حفظ کند

 .یند باید شامل ارتقاء کیفیت و آگاهی تکنولوژیکی در سرتاسر سازمان باشداین فرآ

 ارتباطات 4-7
 :سازمان باید ارتباطات داخلی و خارجی مربوط به سیستم مدیریت کیفیت، از جمله موارد زیر را تعیین نماید

 آنچه که موضوع ارتباط خواهد بود؛ الف

 زمان ارتباط؛ ب

 افراد ارتباط گیرنده؛ پ

 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؛اطالعات مکتوب الزام شده در این استاندارد بین الف

 اند؛ص داده شدهاطالعات مکتوب که توسط سازمان براي اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ضروري تشخی ب

 :تواند متفاوت باشدهاي دیگر، بنابر مالحظات زیر میمیزان اطالعات مکتوب سیستم مدیریت کیفیت سازمان در مقایسه با سازمان تبصره
 ها، فرآیندها، محصوالت و خدمات؛اندازه سازمان و نوع فعالیت •

 پیچیدگی فرآیندها و تعامل آنها؛ •
 .صالحیت افراد •
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 تدوین سیستم مدیریت کیفیت  1-1-5-7
اي از مدارك (الکترونیکی یا ي کیفیت باشد، که می تواند مجموعهسیستم مدیریت کیفیت سازمان را باید تدوین شده و شامل یک نظامنامه

 .نسخ ملموس) باشند

اي زمان خواهد بود. در صورتی که مجموعهفُرم و ساختار نظامنامه کیفیت در اختیار سازمان بوده و وابسته به اندازه، فرهنگ، و پیچیدگی سا
 .دهند را حفظ نمایدي کیفیت را تشکیل میاز اسناد استفاده شده باشد، باید یک لیست از مدارکی که نظامنامه

 :ي کیفیت، الاقل باید شامل موارد زیر باشدنظامنمه

 زي؛ساي سیستم مدیریت کیفیت، شامل جزئیات و توجیه هر نوع مستثنیدامنه الف

 فرآیندهاي مدوّن ایجاد شده براي سیستم مدیریت کیفیت، یا اشاره به آنها؛ ب

 شده؛سپاريها)، از جمله نوع و میزان کنترل هر یک فرآیندهاي برونها و خروجیفرآیندهاي سازمان و توالی و تعامل آنها (ورودي پ

 .نمایدت سازمان که به الزامات خاص مشتري رسیدگی مییک مدرك (به عنوان مثال، ماتریس) محلّی در سیستم مدیریت کیفی ت

صنعت خودرو توسط فرآیندهاي سازمان، براي کمک   OMS توجه ممکن است یک ماتریس از چگونگی رسیدگی به الزامات این استاندارد
 .صنعت خودرو استفاده شده باشد OMS دهی فرآیندهاي سازمان و این استانداردبه ارتباط

 روزآوريو بهایجاد  2-5-7
 :روزآوري اطالعات مکتوب، سازمان باید به نحو مقتضی از موارد زیر اطمینان حاصل نمایدهنگام ایجاد و به

 کننده، یا شماره ارجاع)؛شناسایی و شرح (مانند عنوان، تاریخ، تهیه الف

 یکی)؛افزاري، گرافیک) و رسانه (مانند کاغذي، الکتروني نرممانند زبان، نسخهقالب ( ب

 .بازنگري و تصویب براي تناسب و کفایت پ

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

 که مورد نیازند؛در دسترس بودن و مناسب بودن براي استفاده، در مکان و زمانی  الف

 پارچگی)ي نادرست، یا نقص در یکبودن، استفادهي کافی (مانند نقص در محرمانهاندازهحفاظت به ب

 :کنترل اطالعات مکتوب، سازمان باید در صورت کاربرد به موارد زیر رسیدگی نماید براي 2-3-5-7

 توزیع، دسترسی، بازیابی و استفاده؛ الف
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 جمله حفظ خوانایی؛ سازي و حفظ، ازذخیره ب

 ي بازنگري)؛کنترل تغییرات (مانند کنترل شماره پ

 .حفظ و جایگزینی ت

نحو اند، باید بهریزي و اجراي سیستم مدیریت کیفیت ضروري تعیین شدهاطالعات مکتوب با مبداء خارجی که توسط سازمان براي طرح
 .باشند شدهشده و کنترلمناسب شناسایی

 .عنوان شواهد انطباق باید از تغییرات ناخواسته محافظت شوندظ شده بهاطالعات مکتوب حف

ي مشاهده اطالعات مکتوب، یا اجازه و اختیار مشاهده و تغییر اطالعات مکتوب گیري در مورد اجازهتواند بر تصمیمدسترسی می تبصره
 .داللت نماید

 حفظ سوابق 2-3-5-7
کنترل سوابق باید الزامات قانونی، مقرراتی، سازمانی، و الزامات  .سازي نمایدتدوین، و پیاده مشی حفظ سوابق را تعریف،سازمان باید خط

 .مشتري را برآورده نماید

داري و مالکیّت)، سوابق طراحی محصول و فرآیند ، سفارشات خرید (در صورت ي تولیدي، سوابق ابزارسازي (از جمله نگههاي قطعهتأییدیه
ها باید در مدّت زمانی که الزامات تولید و خدمات محصول فعّال است، به عالوه یک سال تقویمی، حفظ شود؛ ها و اصالحیَهکاربرد)، یا قرارداد

 .گذار مشخص شده باشدکه به شکل دیگري توسط مشتري یا سازمان قانونمگر این

هاي وابق تجهیزات آزمون داراي کاربرد، و یا دادهشامل محصوالت تأیید شده، س است ممکن	ي تولیدي اطالعات مدوّن تأیید قطعه توجه
  .آزمون تأیید شده باشد

  مشخصات مهندسی  1-3-5-7
سازي تمامی استانداردها/ مشخصَات مهندسی و تجدیدنظرهاي مرتبط بر سازمان باید یک فرایند مدوَن براي تشریح بازنگري، توزیع، و پیاده

 .باشدبندي مشتري، حسب نیاز، داشته اساس زمان

مراجعه  6-3-8در بند  9001ي مهندسی منتج به تغییر طراحی محصول شود، به الزامات ایزو هنگامی که تغییر یک استاندارد/ مشخصّه
-5-8در بند  9001ي مهندسی منتج به تغییر فرآیند تحقق محصول شود، به الزامات ایزو نمایید. هنگامی که تغییر یک استاندارد/ مشخصّه

سازي باید شامل مدارك شده در تولید را حفظ نماید. پیادهسازيي تاریخ هر یک از تغییرات پیادهه نمایید. سازمان باید سابقهمراجع 6-1
 .شده باشدروزآويبه

 .رسانی تغییرات مهندسی استانداردها/ مشخصات به پایان رسیده باشدروز کاري از دریافت اطالع 10بازنگري بایستی ظرف مدت 

روزآوري سوابق فرآیند تأیید قطعه تولیدي تولید مشتري باشد، هنگامی یک تغییر این استانداردها/ مشخصات ممکن است نیازمند به توجه
ل که به این مشخصات در سوابق طراحی اشاره شده یا چنانچه در مدارك تأیید قطعه تولیدي تأثیرگذار باشند، مانند طرح کنترل، تجزیه و تحلی

 .و غیره (FMEA مانند)ریسک 
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 عملیّات -8بخش 
 ریزي و کنترل اجراییطرح 1-8

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

 

 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

 سازي کنترل فرآیندها مطابق با معیارها؛پیاده ت

 :در حد مورد نیاز براي داشتن اطالعات مکتوبتعیین و نگه ث
 یزي شده،رحصول اطمینان از اجراي فرآیندها بر اساس ترتیبات طرح (1
  .اثبات انطباق محصوالت و فرآیندها با الزامات (2

  .داري و حفاظت از اطالعات مکتوب استبه هر دو معنی نگه“ داشتننگه” تبصره

 .باشد ریزي باید متناسب با عملیات سازمانخروجی این برنامه

ریزي شده را کنترل و پیامدهاي تغییرات ناخواسته را بررسی نموده، و حسب اقتضا، عوارض ناخواسته را کاهش سازمان باید تغییرات طرح
 .دهد

 (را ببینید 4-8) .شده تحت کنترل هستندسپاريسازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندهاي برون

 تکمیلی –ی ریزي و کنترل عملیّاتطرح 1-1-8
 :شده باشند ریزي تحقق محصول، موارد زیر باید در نظر گرفتههنگام طرح

 الزامات مشتري براي محصول و مشخصّات فنّی؛ الف

 الزامات لجستیکی؛ ب

 سنجی تولید؛امکان پ
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 )؛2-3-8، بخش 9001ریزي پروژه (اشاره شده در ایزو برنامه ت

 .معیار پذیرش ث

گیري، بازرسی، و آزمون خاص محصوالت و معیارهاي گذاري، پایش، اندازههاي تأیید، صحّهبه فعالیّت پ 1-8شده در بخش منابع مشخص
 .نمایدپذیرش محصول اشاره می

 رازداري 2-1-8
داشته  هاي در حال توسعه، از جمله اطالعات مربوط به محصول، اطمینانبودن محصوالت قراردادي مشتري و پروژهسازمان باید از محرمانه

 .باشد

 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

 و خدمات، شامل شکایت مشتري؛ اخذ بازخورد مشتري در رابطه محصوالت پ

 رسیدگی یا کنترل اموال مشتري؛ ت

 .ایجاد الزامات خاص براي اقدامات اقتضایی، در موارد مناسب ث

 تکمیلی –ارتباط با مشتري  1-1-2-8
تی ضروري، از جمله داده در سازمان باید توانایی برقراري ارتباط اطالعا .ارتباطات نوشتاري یا کالمی باید با زبان مورد توافق با مشتري باشد

هاي طراحی توسط کامپیوتر، تبادل الکترونیکی شده توسط مشتري را داشته باشد. (به عنوان مثال، دادهیک زبان کامپیوتري و در قالب مشخص
 (هاداده

 تعیین الزامات مربوط به محصوالت و خدمات 2-2-8

 :ه به مشتریان، سازمان باید اطمینان حاصل نماید کهئهنگام 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
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 تکمیلی –تعیین الزامات محصوالت و خدمات  1-2-2-8
ي دانش سازمان از محصول و فرآیندهاي هاي زیست محیطی، و مشخصّات مشخص شده به عنوان نتیجهاین الزامات باید شامل بازیافت، جنبه

 .تولیدي باشد
اید به: تمامی قوانین قانونی، ایمنی و محیط زیستی ) باید در نظر گرفته شده باشد امّا نب1بخش الف  8-2-8، بخش 9001انطباق با ایزو 

 .داراي کاربرد مبتنی بر مالکیّت، انبارش، حمل و نقل، بازیافت، امحاء یا دفع مواد؛ محدود شده باشد

 تکمیلی –بازنگري الزامات محصوالت و خدمات  2-2-2-8
 را	1-3-2-8بخش  9001مبتنی بر الزامات مطرح شده در ایزو  پوشی مجاز مشتري براي بازنگري رسمیسازمان باید شواهد مدوّنی از چشم

 .نماید حفظ

 بازنگري الزامات مربوط به محصوالت و خدمات 3-2-8
سازي الزامات محصوالت و خدمات پیشنهادي به مشتریان اطمینان حاصل نماید. سازمان باید از توانایی خود براي برآورده 1-3-2-8

 :ي محصوالت و خدمات به مشتري، بازنگري موارد زیر تکمیل نموده باشده عرضهسازمان باید پیش از تعهد ب

 هاي پس از تحویل؛شده توسط مشتري، از جمله الزامات تحویل و فعالیتالزامات 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

 الزامات قانونی و مقرراتی داراي کاربرد در محصوالت و خدمات؛ ت

 .الزامات متفاوت قرارداد یا سفارش نسبت به شرایط سابق ث

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

توانند از طریق اطالعات ها میعملی است. در عوض، بازنگريدر برخی شرایط، نظیر فروش اینترنتی، بازنگري رسمی هر سفارش غیرتبصره 
 .شونددادههاي تبلیغاتی پوششها یا آگهیصول، مانند کاتالوگمربوط به مح

 تکمیلی –بازنگري الزامات محصوالت و خدمات  1-1-3-2-8
 را	1-3-2-8بخش  9001پوشی مجاز مشتري براي بازنگري رسمی مبتنی بر الزامات مطرح شده در ایزو سازمان باید شواهد مدوّنی از چشم

 .نماید حفظ

 تکمیلی –ي طراحی مشتري ات ویژهمشخصّ 2-1-3-2-8
 .سازمان باید با الزام مشتري براي طراحی، مستندسازي تأییدیه، و کنترل مشخصّات ویژه انطباق داشته باشد
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 :سازمان باید اطالعات مکتوب زیر را حسب کاربرد حفظ نماید 2-3-2-8

 براي نتایج بازنگري؛ الف

 .براي هر الزام جدید محصوالت و خدمات ب

 سنجی تولید توسط سازمانامکان 3-1-3-2-8
 پذیري توانایی فرآیندهاي تولید سازمانسازمان باید از یک رویکرد چند تخصصی براي انجام تجزیه و تحلیل تعیین شرایطی دال بر امکان

ستفاده نماید. سازمان باید سازند، اشده توسط مشتري را برآورده میبراي تولید سازگار محصوالتی که الزامات مهندسی و ظرفیّت مشخص
سنجی را براي تمامی فرآیندهاي تولید یا فنآوري جدید محصول براي سازمان و براي هر فرآیند تولید یا طراحی این تجزیه و تحلیل امکان

 .محصول تغییر یافته به انجام رساند

هاي مناسب، توانایی خود را براي ایجاد محصول ، یا دیگر روشکاويهاي تولید، مطالعات بهینهاندازيعالوه بر این، سازمان بایستی ضمن راه
 .گذاري نمایدشده با نرخ تولید مورد نیاز صحّهبا مشخصات تعیین

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

 .اندمرتبط از الزامات تغییریافته آگاه شده

 ي محصوالت و خدماتطراحی و توسعه 3-8
 کلیات 1-3-8

سازي و حفظ آوري متعاقب محصوالت و خدمات مناسب باشد را ایجاد، پیادهاي که براي اطمینان از فراهمسازمان باید فرآیند طراحی و توسعه
 .نماید

 تکمیلی –راحی و توسعه محصوالت و خدمات ط 1-1-3-8
گیري از خطا به جاي تشخیص ، باید به طراحی محصول و فرآیند تولید اعمال شود و باید بر پیش1-3-8، بخش 9001الزامات استاندارد ایزو 

 .متمرکز باشد
 .سازمان باید فرآیند طراحی و توسعه را تدوین نماید

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

 هاي طراحی و توسعه؛ماهیت، مدت زمان و پیچیدگی فعالیت الف

 هاي طراحی و توسعه قابل کاربرد؛مراحل مورد نیاز فرآیند، از جمله بازنگري ب

 گذاري طراحی و توسعه؛هاي تصدیق و صحهفعالیت پ
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 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

 هاي مربوط به کنترل ارتباطات افراد درگیر در فرآیند طراحی و توسعه؛نیازمندي د

 نیاز به تعامل با مشتریان و کاربران در فرآیند طراحی و توسعه؛ ذ

 امات مورد نیاز براي ارائه محصوالت و خدمات؛الز ر

 نفع مربوطه؛هاي ذيسطح کنترل مورد انتظار فرآیند طراحی و توسعه توسط مشتریان و سایر طرف ز

 .اندکه الزامات طراحی و توسعه محقق شدهاطالعات مکتوب مورد نیاز براي اثبات این ژ

 تکمیلی –ریزي طراحی و توسعه طرح 1-2-3-8
ي نفعان تحت تاثیر داخل سازمان و، حسب اقتضاء زنجیرهریزي طراحی و توسعه شامل تمامی ذيباید اطمینان حاصل نماید که طرح سازمان

 :شودهایی از نقاط استفاده از چنین رویکرد چند انتظامی شامل موارد زیر است، امّا محدود به آنها نمینمونه .تامین آن است

 ؛(VDA-RGA و APQPان مثال، به عنو) مدیریت پروژه الف

ها و فرآیندهاي تولید ، مانند توجه به استفاده از طراحی(DFA و DFMبه عنوان مثال، ) هاي طراحی محصول و فرآیند تولیدفعالیّت ب
 جایگزین؛

 ، شامل اقدامات براي کاهش خطرات بالقوه؛(هاFMEA) توسعه و بازنگري تجزیه و تحلیل ریسک طراحی محصول پ

هاي هاي کنترل، و دستورالعملها، جریان فرآیند، برنامهFMEAسعه و بازنگري تجزیه و تحلیل ریسک فرآیند تولید (به عنوان مثال، تو ت
 .(کاري استانداردشده

و  داري و تعمیرات،کننده، نگهیک رویکرد چند تخصصی به طور معمول شامل طراحی، تولید، مهندسی، کیفیت، تولید، خرید، تأمین توجه
 .حسب تقتضاء سایر فرآیندهاي سازمان است

 هاي طراحی محصولمهارت 2-2-3-8
سازمان باید اطمینان حاصل نماید که کارکنان داراي مسئولیت طراحی محصول داراي صالحیّت تحقق شرایط طراحی بوده و براي ابزار و 

 .اندهاي طراحی محصول داراي کاربرد مهارت یافتهروش

 .داراي کاربرد باید توسط سازمان مشخص شودهاي ابزار و روش

 .ي ریاضی استهاي عددي پایههاي طراحی محصول، کاربرد دادهاي از مهارتنمونه توجه

 شدهتوسعه محصوالت با نرم افزار تعبیه 3-2-3-8
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ي اده نماید. یک روش ارزیابی توسعهشده استفافزار تعبیهمي داخلی نرسازمان باید فرآیندي براي تضمین کیفیت محصوالت خود ضمن توسعه
بندي مبتنی بر ریسک و تأثیر افزار توسط سازمان استفاده شده باشد. ضمن استفاده از اولویّتافزار باید به منظور بازنگري فرآیند توسعه نرمنرم

 .فظ نمایدي نرم افزار را حبالقوه بر مشتري، سازمان باید اطالعات مدوّن از خودارزیابی توانایی توسعه

 )ببینید را 1-2-2-9	ي ممیزي داخلی خود در نظر گرفته باشد. (بخشي برنامهافزار در را در دامنهسازمان باید توسعه نرم

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

 الزامات کارایی و عملکرد؛ 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

  .والت و خدماتعواقب بالقوه شکست با توجه به ماهیت محص ث

  .ها باید متناسب با اهداف طراحی و توسعه، کامل و بدون ابهام باشندورودي

 .وفصل شودهاي طراحی و توسعه باید حلاختالف ورودي

 .سازمان باید اطالعات مکتوب طراحی و توسعه ورودي را حفظ نماید

 هاي طراحی محصولورودي 1-3-3-8
ي بازنگري قرارداد شناسایی، تدوین، و بازنگري نماید. الزامات ورودي طراحی حصول را به عنوان نتیجهسازمان باید الزامات ورودي طراحی م

 :شودمحصول شامل موارد زیر است امّا محدود به آنها نمی

 )ببینید را 8-3-3-3 بخش( آنها به محدود نه امّا	مشخصات محصول شامل مشخصّات ویژه  الف

 ؛الزامات حدود و فصول مشترك ب

 بندي؛شناسایی، ردیابی، و بسته پ

 در نظر گرفتن طراحی جایگزین؛ ت

 سنجی؛هاي الزامات ورودي و توانایی سازمان براي کاهش و (یا) مدیریت ریسک، شامل از تجزیه و تحلیل امکانارزیابی ریسک ث

بندي توسعه و بهداشت، ایمنی، محیط زیست، زمان اهداف انطباق با الزامات محصول شامل حفاظت، قابلیّت اطمینان، دوام، تعمیرپذیري، د
 هزینه؛
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 ي کشور مشتري مقصد، در صورت ارائه؛شدهالزامات قابل اجراي قانونی و مقرراتی شناسایی ذ

 .شدهافزار تعبیهالزامات نرم ر

کاوي)، بازخورد حصول رقابتی (بهینههاي طراحی قبلی، تجزیه و تحلیل مسازمان باید یک فرآیند براي گسترش اطالعات کسب شده از پروژه
 .هاي جاري و آینده با ماهیّت مشابه داشته باشدهاي میدانی و دیگر منابع مربوط به پروژهکنندگان، ورودي داخلی، دادهتأمین

 .هاي تبادل استهاي طراحی، استفاده از منحنییک رویکرد براي در نظر گرفتن گزینه توجه

 یند ساختورودي طراحی فرآ 2-3-3-8
 :شناسایی، تدوین، و بازنگري نماید سازمان باید الزامات ورودي طراحی فرآیند ساخت را شامل موارد زیر، و نه محدود به آنها را،

 داده هاي خروجی طراحی محصول شامل مشخصّات ویژه؛ الف

 وري، قابلیّت فرآیند، زمان و هزینه؛اهداف بهره ب

 آوري ساخت؛هاي فنگزینه پ

 لزامات مشتري، در صورت وجود؛ا ت

 هاي قبلی؛ي توسعهتجربه ث

 مواد جدید؛ د

 انتقال محصول و الزامات فاکتورهاي انسانی؛ و ذ

 .طراحی براي ساخت و طراحی براي مونتاژ ر

هاي با ریسکطراحی فرآیند تولید باید شامل استفاده از روش هاي خطاناپذیرسازي در سطح مقتضی با شدت مشکل (مشکالت) و متناسب 
 .مورد مواجهه باشد

 مشخصّات ویژه 3-3-3-8
سازمان باید یک از رویکرد چند تخصصی براي ایجاد، تدوین، و پیاده سازي فرآیند (فرآیندهاي) شناسایی مشخصّات ویژه، شامل موارد تعیین 

 :موارد زیر استشده توسط مشتري و تجزیه و تحلیل ریسک انجام شده توسط سازمان استفاده نماید که شامل 
هاي هاي کنترل و دستورالعمل، برنامه(FMEA مانند) تدوین تمامی مشخصات ویژه در نقشه (در صورت لزوم)، تجزیه و تحلیل ریسک الف

 ت؛هاي خاص شناسایی شده و قابل مشاهده از طریق هر یک از این مستنداگذاريیا) اجرایی استانداردشده؛ مشخصّات ویژه با نشانه)کاري و 

 ي محصوالت و فرآیندهاي تولید؛ي کنترل و پایش راهبُرد براي مشخصّات ویژهتوسعه ب

 تأیید خاص مشتري، هنگامی که مورد نیاز باشد؛ پ
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ها یا نمادهاي معادل سازمان، مطابق با آنچه که در یک جدول تبدیل نماد تعریف انطباق با تعاریف و عالئم خاص مشتري، یا عالمت ت
 .جدول تبدیل نماد، در صورت لزوم،باید به مشتري ارائه شده باشدشده باشد. 

 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 میتوسعه براي برآورده ها به منظور ارزیابی توانایی نتایج طراحی وبازنگري ب

 شوند؛ها، هدایت میهاي طراحی و توسعه با وروديسازي خروجیمنظور اطمینان از برآوردههاي تصدیق بهفعالیت پ

 شوند؛یسازي کاربرد مشخص شده یا نتایج مورد انتظار، هدایت ممنظور اطمینان از برآوردهگذاري بههاي صحهفعالیت 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 ند مجزا یا ترکیبی، بهتوانشوند. آنها میگذاري طراحی و توسعه با مقاصد متفاتی انجام میها، تصدیق و صحهبازنگريتبصره 
 .باشد، هدایت شوندمحصوالت و خدمات سازمان مناسب

 پایش 1-4-3-8
در زمان طراحی و توسعه محصوالت و فرآیندها تعریف شده، تجزیه و تحلیل شده، و گزارش شده باشد،  ها باید در مراحل مشخصگیرياندازه

 (ببینید را	1-2-3-9ري مدیریت گزارش شده باشند. (بخش و خالصه نتایج به عنوان ورودي در بازنگ
شده، یا توافق شده با مشتري، به ي محصول و فرآیند باید در مراحل مشخصهاي توسعههاي فعالیّتگیريهنگام الزام توسط مشتري، اندازه

 .مشتري گزارش شده باشد

هاي گیريهاي انتظار، مسیر بحرانی، و اندازهها، زمانکیفیت، هزینههاي ها ممکن است شامل ریسکگیريحسب اقتضاء این اندازه توجه
 .دیگر باشد

 گذاري طراحی و توسعهصحّه 2-4-3-8
گذاري طراحی و توسعه باید مطابق با الزامات مشتري، از جمله استانداردهاي مقرراتی قابل اجراي نهادهاي دولتی انجام شود. زمان صحّه
 .ریزي شده باشدشده مشتري برنامهبندي مشخصه، حسب اقتضاء باید هماهنگ با زمانگذاري طراحی و توسعصحّه

شده، با سیستم محصول مشتري افزار تعبیههنگام توافق قراردادي با مشتري، این امر باید شامل ارزیابی تعامل محصول سازمان، از جمله نرم
 .نهایی باشد

 اولیّه برنامه نمونه 3-4-3-8
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داشته باشد. سازمان باید، در صورت امکان، از  سط مشتري الزام شده باشد، سازمان باید یک برنامه و طرح کنترل نمونه اولیّههنگامی که تو
 .کنندگان، ابزارآالت و فرآیندهاي تولید که در تولید استفاده خواهند شد، استفاده نمایدهمان تأمین

 .موقع و انطباق با الزامات پایش شوندهاي آزمون عملکرد باید براي تکمیل بهمام فعالیّتت

ي سیستم مدیریت کیفیت خود در نظر گرفته باشد سپاري شده باشند، سازمان باید نوع و میزان کنترل را در دامنههنگامی که خدمات برون
 (4-8را ببینید، بخش  9001با الزامات هستند. (ایزو  شده مطابقسپاريتا اطمینان حاصل شود که خدمات برون

 فرآیند تأیید محصول 4-4-3-8
 .شده توسط مشتري (مشتریان) ایجاد، پیاده سازي و حفظ نمایدسازمان باید فرآیند تأیید محصول و ساخت را مطابق با الزامات تعریف

 تأیید را مشتري به قطعه تأیید اظهار از قبل	، 8-4-3، بخش 9001و ي بیرونی مبتنی بر ایزشدهسازمان باید محصوالت و خدمات فراهم
 .باشد نموده

 .در صورت الزام توسط مشتري، سازمان باید تأیید مدوّن محصول را قبل از حمل کسب نموده باشد. سوابق این تأییدیه باید حفظ شود

 .تأییدیه محصول بایستی متعاقب تأیید فرآیند تولید باشد توجه

 هاي طراحی و توسعهخروجی 5-3-8
 :هاي طراحی و توسعهسازمان 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 شدها بهگیري، و معیار پذیرش هستند؛ یطور مناسب، مشتمل بر الزامات پایش و اندازهبه پ

 اند؛اند را مشخص نمودههایی که مبتنی بر اهداف مورد انتظار و کاربرد ایمن و مناسب محصوالت و خدمات ضروريویژگی ت
 .هاي طراحی و توسعه را حفظ نمایدسازمان باید اطالعات مکتوب خروجی

 تکمیلی –هاي طراحی و توسعه خروجی 1-5-3-8
گذاري باشند. در نحوي بیان شده باشند که در برابر الزامات ورودي طراحی محصوالت قابل تصدیق و صحّهی محصول باید بهخروجی طراح

 :شودهاي طراحی محصول باید شامل موارد زیر باشد، اما محدود به آنها نمیصورت کاربرد، خروجی

 ؛(FMEA)تجزیه و تحلیل ریسک طراحی الف

 ت اطمینان؛نتایج مطالعات قابلیّ ب

 ي محصوالت؛مشخصّات ویژه پ

 ؛FTA و OFSS ،OFMAنتایج حاصل از خطاناپذیرسازي طراحی محصول، مانند ت



 

www.dastmardi.ir                               mdastmardi@yahoo.com                                    Page 48 of 85 
 

 IATF 16949:2016 استاندارد جدید ویرایش الزامات

 هاي هندسیي اطّالعات فنی، اطالعات مربوط به محصول تولیدي، و ابعاد و تلرانسبعدي، بستههاي سهتعریف محصول از جمله مدل ث
(GD&T)؛ 

 ؛(GD&T) هاي هندسیمربوط به محصول تولیدي، و ابعاد و تلرانس هاي دو بعدي، اطالعاتنقشه د

 نتایج بازنگري طراحی محصول؛ ذ

 هاي تعمیر و تعمیرپذیري؛هاي تشخیصی خدمات و دستورالعملراهنما ر

 الزامات بخش خدمات؛ ز

 .زنی براي حمل و نقلبندي و برچسبالزامات بسته س

فصل آنها طریق فرآیند تبادل آغاز شده است، ول هر گونه مشکالت کیفی و مهندسی که حلهاي طراحی موقت بایستی شامخروجی توجه
 .باشد

 خروجی طراحی فرآیند ساخت 2-5-3-8
اي که امکان تصدیق در برابر ورودي طراحی فرآیند تولید تدوین نموده باشد. سازمان باید سازمان باید خروجی طراحی فرآیند تولید را به شیوه

را در برابر الزامات ورودي فرآیند تولید تصدیق نموده باشد. خروجی طراحی فرآیند تولید باید شامل موارد زیر باشد، اما محدود به  هاخروجی
 :شودآنها نمی

 ها؛مشخصات و نقشه الف

 مشخصّات ویژه محصول و فرآیند تولید؛ ب

 ها تاثیرگذارند؛شناسایی متغیرهاي ورودي فرآیند که بر ویژگی پ

 قالب و تجهیزات تولید و کنترل، شامل مطالعات قابلیّت تجهیزات و فرآیند (فرآیندها)؛ ت

 جانمایی، از جمله ارتباط محصول، فرایند، و ابزار؛ طرحنمودارهاي جریان فرآیند تولید و (یا) ث

 تجزیه و تحلیل ظرفیت؛ د

 فرآیند تولید؛ FMEA ذ

 برنامه و دستورالعمل نگهداري و تعمیرات؛ ر

 طرح کنترل (پیوست الف را ببینید)؛ ز

 دستورالعمل کاري و کار استانداردشده؛ ر

 معیارهاي پذیرش تأیید فرآیند؛ ز
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 گیري؛هاي کیفیت، قابلیّت اطمینان، قابلیّت دوام، و قابلیّت اندازهداده س

 نتایج حاصل از شناسایی خطاناپذیرسازي و تایید، حسب اقتضا؛ ش

 .بازخورد، و اصالح عدم انطباق محصوالت و (یا) فرآیند تولید هاي تشخیص سریع،روش ص

 تغییرات طراحی و توسعه 6-3-8
وجود تأثیرات را به منظور اطمینان از عدم سازمان باید تغییرات ایجاد شده در زمان طراحی و توسعه محصوالت و خدمات، یا پس از آن

 .ي و کنترل نمایدنامطلوب بر روي انطباق با الزامات شناسایی، بازنگر

 :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

 تکمیلی –تغییرات طراحی و توسعه  1-6-3-8
اند را در کنندگان پیشنهاد شدهز تأیید اولیّه محصول، از جمله مواردي که توسط سازمان یا تأمینسازمان باید تمامی تغییرات طراحی پس ا

و تأییدات داخلی، رابطه با تاثیر بالقوه بر روي تناسب، فُرم، عملکرد، کارایی، و (یا) دوام ارزیابی نماید. این تغییرات باید در برابر الزامات مشتري 
 .گذاري شده باشندلید صحّهسازي در توقبل از پیاده

 .پوشی مستند از مشتري را کسب نموده باشدسازي در تولید، تأیید مستند یا چشمدر صورت الزام مشتري، سازمان باید قبل از پیاده
تغییر، تدوین نموده افزار را به عنوان بخشی از سوابق افزار و سختشده، سازمان باید سطح تجدید نظر نرمافزار تعبیهبراي محصوالت با نرم

 .باشد

 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

 :یرونی فرآیندها، محصوالت و خدمات تعیین نمایدهایی براي کاربرد در تأمین بسازمان باید در موارد زیر، کنترل
 اند؛منظور الحاق به محصوالت و خدمات سازمان در نظر گرفته شدهکنندگان بیرونی که بهمحصوالت و خدمات تأمین الف
 .شودارائه می طور مستقیم به مشتري/ مشتریانکنندگان بیرونی و به نمایندگی از سازمان، بهمحصوالت و خدماتی که توسط تأمین ب
 .ي تصمیم سازمانکنندگان بیرونی، به عنوان نتیجهشده از تأمینیک فرآیند یا بخشی از یک فرآیند ارائه پ
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کنندگان بیرونی را، برمبناي توانایی ایشان در تأمین فرآیندها یا سازمان باید معیارهاي ارزیابی، انتخاب، پایش عملکرد و ارزیابی مجدد تأمین
ها و هر گونه اقدامات ناشی از این ا خدمات مبتنی بر الزامات؛ تعیین و استفاده نماید. سازمان باید اطالعات مکتوب این فعالیتمحصوالت ی

 .ها را حفظ نمایدارزیابی

 کلیّات، تکمیلی 1-1-4-8
کاري، و خدمات بندي، دوبارهسازي، طبقهمرتبسازمان باید تمام محصوالت و خدماتی که بر الزامات مشتري تأثیرگذارند را مانند مونتاژ اجزاء، 

 .ي بیرونی در نظر گیردشدهي خود از محصوالت، فرآیندها و خدمات فراهمي تعریف شدهکالیبراسیون را در دامنه

 کنندگانفرآیند انتخاب تأمین 2-1-4-8
 :ب باید شامل موارد زیر باشدکننده را تدوین نموده باشد. فرآیند انتخاسازمان باید یک فرآیند انتخاب تأمین

 ي محصول براي مشتریان خود؛کنندگان انتخاب شده براي انطباق و عرضه بدون وقفهارزیابی ریسک تأمین الف

 کیفیت و عملکرد تحویل مناسب؛ ب

 کننده؛ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت تأمین پ

 گیري چندتخصصی؛ وتصمیم ت

  .افزار، حسب کاربردرمهاي توسعه نیک ارزیابی از قابلیت ث

 :کنندگان که بایستی در نظر گرفته شوند، عبارتند ازسایر معیارهاي انتخاب تأمین

 وکار)؛وکار در صنعت خودرو (مستقل و به عنوان درصدي از کل کسبحجم کسب 
 ثبات اقتصادي؛ 
 محصوالت، مواد، یا خدمات ترکیبی خریداري شده؛ 
 یا فرآیند)ِ؛ مورد نیاز (محصول فنآوري 
 کفایت منابع در دسترس (براي مثال: کارکنان، زیرساخت)؛ 
 هاي طراحی و توسعه (از جمله مدیریت پروژه)؛قابلیّت 
 قابلیّت تولید؛ 
 فرآیند مدیریت تغییر؛ 
 وکار (به عنوان مثال، آمادگی در برابر سوانح، طرح اقتضایی)؛ریزي تداوم کسبطرح 
 کی؛فرآیندهاي لجستی 
 خدمات مشتري. 

 ”)خرید مستقیم“شده تحت عنوان منابع مستقیم مشتري (همچنین شناخته 3-1-4-8
 .هنگامی که توسط مشتري مشخص شده باشد، سازمان باید محصوالت، مواد یا خدمات از منابع مستقیم مشتري خریداري نماید

براي کنترل منابع مستقیم مشتري توسط سازمان قابل  (2-1-4-8، بخش IATF 16949 به جز الزامات) 4-8تمامی الزامات بخش 
 .اجرا هستند مگر اینکه تواقفات مشخصی به نحوي دیگري در قرارداد بین سازمان و مشتري تعریف شده باشد



 

www.dastmardi.ir                               mdastmardi@yahoo.com                                    Page 51 of 85 
 

 IATF 16949:2016 استاندارد جدید ویرایش الزامات

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

 .محصوالت و خدمات 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؛بیرونی و به منظور استفاده در نتایج خروجی مورد انتظارند، تعریف شده يکنندههر دو نوع کنترل که به منظور استفاده در مورد تأمین ب

 :توجه به پ
سازي دائمی الزامات مشتري و الزامات ي بیرونی در توانایی سازمان براي برآوردهشدهتأثیر بالقوه فرآیندها، محصوالت و خدمات ارائه (1

 قانونی و مقرراتی داراي کاربرد؛

 ي بیرونی؛کنندههاي استفاده شده توسط تأمینرلاثربخشی کنت (

 .سازي الزامات فرآیندها، محصوالت و خدماتهاي دیگر، که براي حصول اطمینان از برآوردهتعیین تصدیق، یا فعالیت ت

 تکمیلی –نوع و میزان کنترل  1-2-4-8
نتخاب نوع و میزان کنترل مورد استفاده به منظور تصدیق تطابق شده و اسپاريسازمان باید فرآیندي مدوّن براي شناسایی فرآیندهاي برون

 .ي بیرونی با الزامات داخلی (سازمانی) و مشتري داشته باشدشدهآوريمحصوالت، فرآیندها و خدمات فراهم
کننده و ارزیابی لکرد تأمینهاي توسعه بر اساس عماین فرآیند باید شامل معیارها و اقدامات تشدید یا کاهش نوع و میزان کنترل و فعالیّت

 .ریسک محصوالت، مواد یا خدمات باشد

 الزامات قانونی و مقرراتی 2-2-4-8
سازمان باید فرآیند خود را براي حصول اطمینان از این که محصوالت، فرآیندها و خدمات خریداري شده، مطابق با الزامات جاري قانونی و 

 .، کشور مسیر ارسال، و کشور مقصد مشتري، اگر ارائه شده باشد؛ تدوین نمایدکنندهمقرراتی قابل اجرا در کشور دریافت
اي براي برخی از محصوالت موضوع الزامات قانونی و مقرراتی تعریف نموده باشد، سازمان باید هاي ویژهدر صورتی که مشتري کنترل

 .شوندداري میسازي شده و نگهان، پیادهکنندگاطمینان حاصل نماید که آنها مطابق با تعاریف، از جمله نزد تأمین

 کنندهي سیستم مدیریت کیفیت تأمینتوسعه 3-2-4-8
شده سازي و بهبود یک سیستم مدیریت کیفیت گواهیکنندگان محصوالت و خدمات صنعت خودرو را ملزم به توسعه، پیادهسازمان باید تأمین

مندرج در زیر)؛ با هدف نهایی تبدیل گواهی به  الف مورد نظیر( باشد شده مجاز تريمش توسط دیگري شکل اینکه مگر	نماید،  9001با ایزو 
این استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو. در مواردي که به شکل دیگري توسط مشتري مشخص شده باشد، مراحل زیر باید براي 

 :دستیابی به این الزام استفاده شود

 یق ممیزي شخص دوّم؛از طر 9001انطباق با ایزو  الف
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ي کنندهاز طریق ممیزي شخص ثالث؛ مگر اینکه به شکل دیگري توسط مشتري مشخص شده باشد؛ تأمین 9001ي ایزو صدور گواهینامه ب
ي شخص ثالث صادر شده توسط یک مرجع صدور گواهینامه داراي نماد مجاز را از طریق حفظ گواهینامه 9001سازمان باید انطباق با ایزو 

ي اصلی مرجع صدور المللی اعتباربخشی) به اثبات رساند، که دامنهي انجمن بینمقررات رسمیّت چندجانبه) IAF MLA و عضو رسمی
 .باشد ISO/IEC 17021گواهینامه شامل گواهی سیستم مدیریت مبتنی بر 

یفیت (مانند حداقل الزامات سیستم مدیریت کیفیت ي سیستم مدیریت کشدهضمن انطباق با سایر الزامات تعیین 9001ي ایزو گواهینامه پ
 یا معادل آن) از طریق ممیزي شخص دوّم؛ -MAQMSR- کنندگان جزءصنعت خودرو براي تأمین

 از طریق ممیزي شخص دوّم؛ IATF 16949 سازي الزاماتضمن برآورده 9001ي ایزو گواهینامه ت

شخص ثالث صادر شده توسط  IATF 16949 ي معتبرنامهگواهی) از طریق ممیزي شخص ثالث IATF 16949 يگواهینامه ث
 (به رسمیّت شناخته شده IATF يیک مرجع صدور گواهینامه

 افزار تعبیه شدهنرم افزار محصول محور خودرو یا خودرو محصوالت خودرویی با نرم 1-3-2-4-8
سازي و حفظ افزار تعبیه شده را ملزم به به پیادهحصوالت خودرو با نرمافزار محصول محور خودرویی خود یا مکنندگان نرمسازمان باید تأمین

 .فرآیندي براي تضمین کیفیت نرم افزار براي محصوالت خود نماید

بندي ویّتکننده استفاده شده باشد. با استفاده از اولافزار تأمیني نرمافزار باید به منظور ارزیابی فرآیند توسعهي نرمشناسی ارزیابی توسعهروش
 .افزار نمایدکننده را ملزم به حفظ اطالعات مستند خودارزیابی قابلیّت نرمي آن بر مشتري، سازمان باید تأمینمبتنی بر ریسک و تاثیر بالقوه

 کنندهپایش تأمین 2-4-2-8
از تطابق محصوالت، فرآیندها و خدمات کنندگان را به منظور اطمینان سازمان باید یک فرآیند مدوّن و معیارهاي ارزیابی عملکرد تأمین

 .ي بیرونی با الزامات مشتري داخلی و بیرونی داشته باشدشدهآوريفراهم

 :کننده زیر باید پایش شده باشدهاي عملکردي تأمینالاقل، شاخص

 انطباق محصول تحویلی با الزامات؛ الف

 از و محل قرنطینه؛ي دریافت، از جمله بارانداختالالت براي مشتري در کارخانه ب

 شده؛بنديعملکرد تحویل زمان پ

 .ي اضافی حملتعداد تکرار کرایه ت

 :کنندگان خود در نظر گرفته باشداگر توسط مشتري ارائه شده باشد، حسب اقتضاء سازمان همچنین باید موارد زیر را در پایش عملکرد تأمین

 ا مسائل تحویل؛هاي وضعیّت ویژه مشتري مربوط به کیفیت یاطالعیّه ث

 .هاي مصرف و فراخوانیبازگشت از فروش، گارانتی، اقدامات در عرصه د
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 هاي طرف دوّمممیزي 1-4-2-4-8
کنندگان خود در نظر گرفته باشد. ممیزي طرف دوّم ممکن است براي سازمان باید یک فرایند ممیزي طرف دوّم را در رویکرد مدیریت تأمین

 :شدموارد زیر استفاده شده با

 کننده؛ارزیابی ریسک تأمین الف

 کننده؛پایش تأمین ب

 کننده؛ي سیستم مدیریت کیفیت تأمینتوسعه پ

 ممیزي محصول؛ ت

 .ممیزي فرآیند ث

ي سیستم کننده، و سطح صدور گواهینامهبر اساس تجزیه و تحلیل ریسک، از جمله الزامات ایمنی و (یا) قانونی محصول، عملکرد تأمین
 .ي ممیزي شخص دوّم را مستند نمایدفیت، الاقل، سازمان باید معیار براي تعیین نیاز، نوع، تواتر، و دامنهمدیریت کی

کننده ي ممیزي طرف دوّم ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت تأمینسازمان باید سوابق گزارش ممیزي طرف دوّم را حفظ نماید. چنانچه دامنه
 .با رویکرد فرآیندي خودرو باشدباشد، در ادامه رویکرد باید هماهنگ 

 .برداشت شود 19011و ایزو  IATF تواند از راهنماي ممیزيتوجه راهنمایی می

 کنندهي تأمینتوسعه 5-2-4-8
شامل  شده بایدهاي تعیینکنندگان فعّال را تعیین نماید. وروديسازمان باید اولویت، نوع، میزان، و زمان مورد نیاز براي اقدامات توسعه تأمین

 :شودموارد زیر باشد امّا محدود به آنها نمی

 را ببینید)؛ 8-4-2-4کننده (بخش شده در پایش تأمینمسائل مربوط به عملکرد شناسایی الف

 را ببینید)؛ 8-4-2-4-1هاي ممیزي طرف دوّم (بخش یافته ب

 وضعیّت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت شخص ثالث؛ پ

 .تجزیه و تحلیل ریسک ت

 .سازي نمایدهاي بهبود مستمر را پیادهگیري فرصتسازمان باید اقدامات الزم براي حل و فصل مسائل باز (ناموفق) عملکرد و پی

 کنندگان بیرونیاطالعات تأمین	3-4-8
  .کنندگان بیرونی اطمینان حاصل نمایدها پیش از ارتباطات با تأمیني نیازمنديسازمان باید از کفایت اولیه

 :کنندگان بیرونی ارتباط داشته باشدهاي زیر با تأمینمان باید در مورد نیازمنديساز
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 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

 افراد؛ صالحیت، شامل هرگونه شایستگی مورد نیاز 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

 تکمیلی –گان بیرونی آورنداطالعات فراهم 1-3-4-8
کنندگان خود تسرّي داده و سازمان باید تمام الزامات داراي کاربرد قانونی و مقرراتی و مشخصّات ویژه محصول و فرآیند را به تأمین

 .ي تأمین تا نقطه تولید نمایدکنندگان را ملزم به انتقال جریان تمامی الزامات داراي کاربرد به پایین زنجیرهتأمین

  تولید و ارائه خدمات 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،ولید شده، خدمات ارائه شده، یا فعالیتمشخصات محصوالت ت (1
 .نتایج اکتسابی (2

 گیري؛در دسترس بودن و استفاده مناسب از منابع پایش و اندازه ب

اي ها، و معیارهکه معیارهاي کنترل فرآیندها و خروجیگیري در مراحل مناسب، به منظور تصدیق اینهاي پایش و اندازهسازي فعالیتپیاده پ
 اند؛پذیرش محصوالت 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
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رائه خدمات، که نتایج خروجی آنها در ریزي شده فرآیندهاي تولید و ااي، توانایی دستیابی به نتایج طرحگذاري دورهگذاري، و صحهصحه د
 گیري بعدي قابل تصدیق نیست؛پایش و اندازه

 گیري از خطاي انسانی؛سازي اقدامات پیشپیاده ذ

 .هاي پس از تحویلهاي ارائه، تحویل و فعالیتسازي فعالیتپیاده ر

 کنترل تولید و ارائه خدمات 1-5-8
گیري منابع شامل اند. پایش و اندازهسب تولید براي اطمینان از انطباق محصول الزام شدههاي مناسب شامل تجهیزات منازیرساخت توجه

 .اندگیري براي اطمینان از کنترل مؤثر فرآیندهاي تولید الزام شدهمنابع پایش و اندازه

 برنامه کنترل 1-1-5-8
تم، اجزاء و (یا) مواد را براي سایت تولید مربوطه و (یا) و تمام در سطح سیستم، زیر سیس (الفي کنترل (مطابق با پیوست سازمان باید برنامه

 محصوالت عرضه شده، از جمله موارد مربوط به فرآیندهاي تولید مواد فله را همانند قطعات توسعه دهد. برنامه کنترل گروهی براي مواد فله
 .باشدو قطعات مشابه داراي یک فرآیند تولید مشترك قابل قبول می

هاي ریسک طراحی (در صورتی تولید و تولید که بیانگر ارتباط و پیوستگی اطالعات تجزیه و تحلیلي کنترل پیشباید یک برنامهسازمان 
 .داشته باشد (FMEA مانند) هاي تجزیه و تحلیل ریسک فرآیند تولیدکه توسط مشتري ارائه شده باشد)، نمودار جریان فرآیند، و خروجی

تولید یا تولید آوري در طول اجراي طرح کنترل پیشگیري و انطباق جمعهاي اندازهزام شده باشد، سازمان باید، دادهچنانچه توسط مشتري ال
 :را ارائه نماید. سازمان باید موارد زیر را در برنامه کنترل در نظر گرفته باشد

 اندازي؛هاي مورد استفاده براي کنترل فرآیند تولید، شامل تصدیق تنظیم راهکنترل الف

 گذاري قطعات پیش از خاموشی و (یا) پس از خاموشی، در صورت کاربرد؛صحّ  ب

 شده توسط مشتري و سازمان؛روش پایش کنترل اعمال شده بر روش مشخصّات ویژه (ضمیمه الف را ببینید) تعریف پ

 اطالعات الزامی مشتري، در صورت وجود؛ ت

  ه لحاظ آماري ناپایدار یا ناتواند)؛ وقتی محصول نامنطبق شناسایی شده باشد، فرآیند بشده (ضمیمه الف را ببینیطرح واکنش مشخص ث

  .باشد

 :روزرسانی نمایدسازمان باید برنامه کنترل را در هر یک از شرایط زیر بازنگري و حسب نیاز به

 سازمان متوجه شده است که محصول نامنطبق براي مشتري ارسال شده است؛ د

 گیري، لجستیک، منابع تأمین، تغییرات حجم تولید، یا تجزیه و تحلیل ریسکنوع تغییر موثر بر محصول، فرآیند تولید، اندازههنگامی که هر  ذ
(FMEA) وقوع یافته باشد (ضمیمه الف را ببینید)؛ 
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 سازي اقدامات اصالحی مربوطه، هنگامی که کاربرد داشته باشد؛پس از شکایت مشتري و پیاده ر

 .یم تواتر مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسکهنگام تنظ ز

 .چنانچه توسط مشتري الزامی باشد، سازمان باید تأییدیه مشتري را پس از بازنگري یا تجدید نظر طرح کنترل کسب نماید

 هاي کاري اپراتور استاندارد شده و استانداردهاي دیداريدستورالعمل 2-1-5-8
 :ك کاري استاندارد شدهسازمان باید اطمینان حاصل نماید که مدار

 به کارکنان مسئول اجراي کار ابالغ و تفهیم شده است؛ الف

 خواناست؛ ب

 گیري آنها ارائه شده است؛هاي) قابل درك توسط پرسنل مسئول براي پیبه زبان (زبان پ

 .هاي) کار تعیین شده در دسترس هستندبراي استفاده در محل (محل ت

 .همچنین باید شامل قوانین براي ایمنی اپراتور باشند مستندات کاري استاندارد شده،

 اندازيتصدیق تنظیمات راه 3-1-5-8
 :سازمان باید

نیاز به  اندازي را، هنگامی که اجرا شده باشند تصدیق نماید، مانند اجراي اولیّه یک کار، تغییرات مواد یا تغییر کاري کهتنظمات راه الف
 تنظیمات جدید داشته باشد؛

 اند حفظ نماید؛عات مدوّن پرسنلی که تنظیم را به انجام رساندهاطال ب

 هاي آماري براي تأیید استفاده نماید؛هنگامی که کاربرد داشته باشد، از روش پ

گذاري نماید؛ قطعات پیش از خاموشی باید قطعات پیش از خاموشی و (یا) پس از خاموشی را، حسب کاربرد و در موارد مقتضی، صحّه ت
ي مقایسه با قطعات پس از خاموشی حفظ شده باشند؛ در موارد مقتضی، قطعات پس از خاموشی باید براي مقایسه با قطعات پیش از برا

 خاموشی حفظ شده باشند؛

 .شوند دارينگه باید خاموشی از پس و خاموشی از پیش قطعات	گذاري اندازي و صحّهسوابق تأیید فرآیند و محصول متعاقب راه ث

 تأیید پس از خاموشی 4-1-5-8
ي تعطیلی نشدهریزيشده یا برنامهریزيي برنامهسازمان باید اقدامات الزم براي اطمینان از انطباق محصول با الزامات را پس از یک دوره

 .سازي نمایدتولید تعریف و پیاده
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 ور جامعداري بهرهنگه 5-1-5-8
 .سازي و حفظ نمایدمدوّن را توسعه، پیاده ور جامعداري بهرهسازمان باید یک سیستم نگه

 :الاقل، این سیستم باید شامل موارد زیر باشد

 شناسایی تجهیزات فرآیند الزم براي تولید محصول منطبق در حجم مورد نیاز؛ الف

 دسترسی به قطعات یدکی براي تجهیزات مشخص شده در مورد الف؛ ب

 تجهیزات و تأسیسات؛آالت، داري ماشین ارائه منابع براي نگه پ

 گیري؛بندي و حفاظت تجهیزات، ابزارآالت و ابزار اندازهبسته ت

 الزامات خاص مشتري قابل اجرا؛ ث

میانگین )  MTTRها) ومیانگین زمان بین خرابی) MTBF، (اثربخشی کلّی تجهیزات) OEE داري، براي مثالتدوین اهداف نگه د
داري باید یک ورودي بازنگري مدیریت (ایزو گیرانه. عملکرد نسبت به اهداف نگهت نگهداري پیشهاي مطلوبیّزمان براي تعمیر) و شاخص

 .) باشد3-9را ببینید، بخش  9001

 نشده محقق اهداف که هنگامی اصالحی اقدامات به رسیدگی براي	ي اقدام مدوّن داري و اهداف و برنامهي نگهبازنگري منظم برنامه ذ
 باشند؛

 گیرانه؛داري پیشهاي نگهاز روشاستفاده  ر

 بینانه، حسب کاربرد؛داري پیشهاي نگهاستفاده از روش ز

 .ايتعمیرات کلّی دوره س

 مدیریت ابزار تولید، آزمون، بازرسی و تجهیزات 6-1-5-8
 .ه را حسب کاربرد فراهم نمایدهاي تولید و مواد خدمات و مواد فلّهاي تصدیق طراحی، ساخت ابزار و سنجهسازمان باید منابع فعالیّت

 :سازي نماید، شاملسازمان باید یک سیستم مدیریت ابزار تولید را، چه توسط سازمان یا مشتري، ایجاد و پیاده

 داري و تعمیرات؛پرسنل و امکانات نگه الف

 سازي و بازیابی؛ذخیره ب

 تنظیم؛ پ

 پذیر؛هاي تغییر ابزار براي ابزار استهالكبرنامه ت
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 دوین تغییر طراحی ابزار، شامل سطح تغییرات مهندسی محصول؛ت ث

 تغییر ابزار و تجدیدنظر تدوین؛ د

 .شناسایی ابزار، مانند شماره سریال یا کد اموال؛ وضعیّت، مانند در حال تولید، تعمیر یا وارهایی؛ مالکیّت؛ و مکان ذ

گذاري زمون متعلق به مشتري را در یک مکان در معرض دید به طور دائمی عالمتسازمان باید ابزار، تجهیزات تولید و تجهیزات بازرسی و (یا) آ
 .نماید به طوري که مالکیّت و استفاده از هر یک از موارد تعیین شده باشد

 .سازي نمایدها پیادهسپاري شده باشد، سازمان باید سیستمی براي پایش این فعالیّتچنانچه هر بخش برون

 ولیدبندي تزمان 7-1-5-8

 بندي شده باشد، مانند تولید به موقعیا) خواسته مشتري زمان)سازمان باید اطمینان داشته باشد که تولید براي پاسخگویی به سفارشات و 
(JIT) ي دسترسی به اطالعات تولید در مراحل کلیدي فرآیند و مبتنی بر سفارش پشتیبانی شودو توسط یک سیستم اطالعاتی که اجازه. 

کنندگان، موقع تأمین، سفارشات مشتري، عملکرد تحویل بهبندي تولید، به عنوان مثالریزي در طول زمانباید اطالعات مربوطه برنامهسازمان 
گیرانه، و کالیبراسیون را در نظر داري پیشاي)، زمان انتظار، سطح موجودي، نگهگذاري شده (ایستگاه چند قطعهظرفیّت، بارگذاري اشتراك

 .اشدگرفته ب

 شناسایی و ردیابی 2-5-8
 .ها استفاده نمایدمنظور اطمینان از انطباق محصوالت و خدمات، سازمان باید از تسهیالت مناسبی را براي شناسایی خروجیبه

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

 .ردیابی را حفظ نماید

 شناسایی و ردیابی 2-5-8
نکه ذاتاْ آشکار باشد، مانند مواد در فرآیند تولید شود مگر ایوضعیّت بازرسی و آزمون از طریق محلّ اقالم در جریان تولید آشکار نمی توجه

 .انتقال خودکار. جایگزینی چنانچه وضعیت به وضوح مشخص شده، تدوین شده، و هدف تعیین محقق شده باشد، مجاز است

 تکمیلی –شناسایی و ردیابی  1-2-5-8
ي مصرف است که دریافت شده توسط مشتري یا در عرصه هدف از قابلیّت ردیابی، پشتیبانی از شناسایی روشن آغاز و نقاط توقف محصول

 .هاي مربوط به کیفیت و (یا) ایمنی باشدانطباقممکن است حاوي عدم

 .بنابراین، سازمان باید فرآیندهاي شناسایی و ردیابی را به شرح زیر اجرا نماید

هاي ی را براي تمام محصوالت خودرو، شامل توسعه و تدوین طرحسازمان باید تجزیه و تحلیل داخلی، مشتري، و الزامات مقرراتی قابلیت ردیاب
کنندگان به انجام رساند. این برنامه باید متناسب قابلیّت ردیابی را بر اساس سطوح ریسک یا شدت شکست براي کارکنان، مشتریان، و مصرف

 :یف شده باشد، به نحوي کههاي محصول، فرآیند، و محل تولید تعربا سیستم قابلیّت ردیابی، فرآیندها و روش
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 سازمان را قادر به شناسایی عدم انطباق و (یا) محصول مشکوك نماید؛ الف

 سازمان را قادر به تفکیک عدم انطباق و (یا) محصول مشکوك نماید؛ ب

 از توانایی در زمان پاسخگویی به الزامات مشتري و (یا) مقرراتی مورد نیاز اطمینان دهد؛ پ

نماید، سازي الزامات در زمان پاسخگویی میمدوّن در قالب (الکترونیکی، چاپی، آرشیو) که سازمان را قادر به برآورده از حفظ اطالعات ت
 اطمینان دهد؛

 از شناسایی سریالی محصوالت منفرد، اگر توسط مشتري و یا استانداردهاي مقرراتی مشخص شده، اطمینان دهد؛ ث

 .ي بیرونی با مشخصّات ایمنی و (یا) مقرراتی، اطمینان دهدشدهابی توسعه یافته براي محصوالت فراهماز شرایط الزم براي شناسایی و ردی د

 کنندگان بیرونیاقالم متعلق به مشتریان یا تأمین 3-5-8
شوند، مراقبت تفاده میکنندگان بیرونی مادامی که تحت کنترل سازمان بوده یا در سازمان اسسازمان باید از اموال متعلق به مشتریان یا تأمین

 .نماید
روند را شناسایی، کار میشوند یا در محصوالت و ارائه خدمات بهکنندگان بیرونی که مصرف میسازمان از اموال متعلق به مشتریان یا تأمین

 .تصدیق، مراقبت و حفاظت نماید

یب ببیند یا براي استفاده نامناسب باشد، سازمان باید آن را به کنندگان بیرونی مفقود شده، آسهنگامی که اموال متعلق به مشتریان یا تأمین
 .ي بیرونی گزارش و اطالعات مکتوب در مورد آنچه که رخ داده است را حفظ نمایدکنندهمشتري یا تأمین

مالکیت معنوي و اطالعات  تواند شامل مواد، قطعات، ابزار و تجهیزات، مکان،کنندگان بیرونی میاموال متعلق به مشتریان یا تأمین تبصره
 .شخصی باشد

 حفاظت 4-5-8
 .داري نمایدمنظور اطمینان از انطباق با الزامات در حد الزم نگههاي تولید و ارائه خدمات را بهسازمان باید خروجی

 .، و مراقبت باشدونقلسازي، انتقال یا حملبندي، ذخیرهتواند شامل شناسایی، جابجایی، کنترل آلودگی، بستهحفاظت می تبصره

 تکمیلی –حفاظت  1-4-5-8
 .سازي، انتقال یا حمل و نقل، و حفاظت باشدبندي، ذخیرهحفاظت باید شامل شناسایی، جابجایی، کنترل آالیندگی، بسته

و (یا) پذیرش توسط شده اعمال شود، شامل حمل تا زمان تحویل آورندگان بیرونی و (یا) داخلی فرآوريحفاظت باید به مواد و قطعات فراهم
 .مشتري

ریزي شده، محل و (یا) نوع حامل انبارش، به منظور تشخیص فرسایش، سازمان باید وضعیت اقالم در انبار را در فواصل زمانی مناسب برنامه
 .و محیط انبارش ارزیابی نماید

اوّلین ارسال از “انی، شامل انبارگرد	ه نماید و از سازي زمان گردش موجودي استفادسازمان باید از یک سیستم مدیریت موجودي براي بهینه
 .استفاده نماید (FIFO) ”اوّلین دریافت
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 .گردش در روالی شبیه به اقالم نامنطبق کنترل می شوندسازمان باید اطمینان حاصل نماید که اقالم کم
  .رعایت نماید 	ه توسط مشتریان خود رازدنی منطبق ارائه شدبندي، حمل و نقل، و الزامات برچسبسازمان باید حفاظت، بسته

 هاي پس از تحویلفعالیت 5-5-8
هاي هاي پس از تحویل مرتبط با محصوالت و خدمات را برآورده نماید. در تعیین میزان فعالیتسازمان باید الزامات مورد نیاز براي فعالیت

 :گیردپس از تحویل که مورد نیاز هستند، سازمان باید موارد زیر را در نظر 

 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

داري و خدمات تکمیلی هدات قراردادي نظیر خدمات نگهتواند شامل اقدامات تحت مفاد گارانتی، تعهاي پس از تحویل میفعالیت تبصره
 .نظیر بازیافت یا دفع نهایی باشد

 بازخورد اطالعات از خدمات 1-5-5-8
هاي خدمات به تولید، انتقال مواد، لجستیک، مهندسی، و سازمان باید اطمینان حاصل نماید که یک فرآیند انتقال اطالعات در مورد نگرانی

 .شودداري میسازي و نگهایجاد شده، و پیاده هاي طراحیفعالیّت

به این زیر بند این است که اطمینان حاصل شود سازمان از محصول (محصوالت) و مواد ” هاي خدماتنگرانی“منظور از افزودن  1توجه 
 .ي مصرف شناسایی شده باشند، آگاه استنامنطبق که ممکن است در محل مشتري و یا در عرصه

 قابل) ببینید را	2-6-10ي مصرف (بند ها در عرصهبایستی شامل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون خرابی” نی خدماتنگرا“ 2توجه 
 .باشد اجرا

 شده با مشتريخدمات توافق 2-5-5-8
 :شده با مشتري وجود دارد، سازمان بایدهنگامی که خدمات توافق

 دیق نماید؛رعایت الزامات در مراکز خدمات مربوطه را تص الف

 منظوره را تصدیق نماید؛گیري تکاثربخشی ابزار یا تجهیزات اندازه ب

 .اطمینان حاصل نماید که الزامات به تمامی پرسنل خدمات الزامات آموزش داده شده است پ
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 کنترل تغییرات 6-5-8
وم با الزامات اطمینان حاصل شود، بازنگري و کنترل نماید. سازمان باید تغییرات مربوط به تولید یا ارائه خدمات را به میزانی که از انطباق مدا

سازمان باید اطالعات مکتوب مربوط به توصیف نتایج بازنگري تغییرات، شخص/ اشخاص مجاز براي اعمال تغییر، و هر گونه اقدام الزم 
 .منتج از بازنگري را حفظ نماید

 تکمیلی –کنترل تغییرات  1-6-5-8
مدوّن، براي کنترل و واکنش نسبت به تغییراتی که بر تحقق محصول تاثیر داشته باشند، داشته باشد. اثرات هر نوع  سازمان باید یک فرایند

 .کننده، باید مورد ارزیابی قرار گیردتغییر، از جمله تغییرات ایجاد شده توسط سازمان، مشتري یا هر تأمین

 :سازمان باید
 براي اطمینان از انطباق با الزامات مشتري تعریف نماید؛گذاري را هاي تأیید و صحّهفعالیّت الف
  پ

 گذاري نماید؛سازي صحّهتغییرات را قبل از پیاده ب

 هاي ریسک مرتبط را تدوین نماید؛شواهد تجزیه و تحلیل پ

 .گذاري را حفظ نمایدسوابق تصدیق و صحّه ت

بایستی منوط به اجراي آزمایشی تولید براي تصدیق تغییرات (مانند تغییرات  شوند،کنندگان ایجاد میتغییرات، از جمله مواردي که توسط تأمین
 .گذاري تاثیر هر گونه تغییر در فرایند تولید شده باشدطراحی قطعات، محل تولید یا فرآیند تولید) و صحّه

 :هنگامی که توسط مشتري الزام شده باشد، سازمان باید

 ریزي شده پس از تصویب محصول جدید؛ه تغییر تحقق محصول برنامهرسانی به مشتري راجع به هر گوناطالع ث

 ي مستند، قبل از اجراي تغییر؛به کسب تأییدیه د

 .گذاري محصول جدیدي تکمیلی یا الزامات شناسایی، مانند اجراي تولید آزمایش و صحّهتکمیل تأییدیه ذ

 هاي فرآیندتغییر موقّت کنترل 1-1-6-5-8
شده شامل کنترل فرآیند اصلی و گیري، آزمون و تجهیزات خطاناپذیرسازيهاي فرآیند، شامل بازرسی، اندازهلی از کنترسازمان باید فهرست

 .هاي جایگزین، را شناسایی، تدوین و حفظ نمایدپشتیبانی تأیید شده یا روش

ریت نماید. سازمان باید در این فرآیند، بر اساس تجزیه هاي کنترل جایگزین را مدیسازمان باید فرآیندي را تدوین نماید که استفاده از روش
هاي جایگزین کنترل را در نظر گرفته سازي روشهاي داخلی اخذ شده پیش از پیاده، شدّت، و تأییدیه(FMEA نظیر) و تحلیل ریسک

  .باشد
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م، سازمان باید تأییدیه مشتري (مشتریان) را هاي جایگزین، در صورت لزوپیش از ارسال محصول بازرسی یا آزمایش شده با استفاده از روش
هاي کنترل فرآیند جایگزین تصویب شده را که در طرح کنترل به آنها اشاره شده باشد را کسب نموده باشد. سازمان باید فهرستی از روش

 .حفظ و بازنگري نماید

برداري از کنترل فرآیند در دسترس باشد. سازمان باید بهره هاي کاري استانداردشده، باید براي هر روش کنترل فرآیند جایگزیندستورالعمل
سازي کار استاندارد شده با هدف بازگشت به فرآیند استاندارد عنوان شده در طرح کنترل در اوّلین جایگزین را، الاقل، به منظور تصدیق پیاده

 :شودد زیر، امّا محدود به آنها نمیهاي نمونه عبارتند از موارزمان ممکن، به صورت روزانه بازنگري نماید. روش

 شده، در صورت کاربرد)بنديممیزي متمرکز روزانه کیفیت (به عنوان مثال، ممیزي فرآیند طبقه الف

 جلسات رهبري روزانه ب

تجهیزات یا هاي هایی مبتنی بر این امر که تمام ویژگیي تعریف شده بر اساس شدّت و تأییدیهاندازي مجدد براي یک دورهتصدیق راه
 .انداند، مستندسازي شدهفرآیندهاي خطاناپذیرسازي شده به طور موثر ابقاء شده

سازي سازمان باید قابلیّت ردیابی تمامی محصوالت تولید شده با هر یک فرآیندها یا تجهیزات کنترل فرآیند جایگزین استفاده شده را پیاده
 (ي هر شیفتاوّل و آخرین قطعه داري قطعهنماید. (به عنوان مثال، تأیید و نگه

 ارائه محصوالت و خدمات 6-8
سازي الزامات توسط محصول و خدمات مورد نیاز را در مراحل مناسب اي به منظور تصدیق برآوردهریزي شدهسازمان باید ترتیبات طرح

ضایت بخشی تکمیل شده باشند، ترخیص شوند؛ ریزي شده به طور رکه ترتیبات طرحمحصوالت و خدمات نباید تا زمانی .سازي نمایدپیاده
 .مگر اینکه توسط یک مقام داراي اختیار، یا حسب مورد مشتري، تأیید شده باشند

 :سازمان باید اطالعات مکتوب در مورد ترخیص محصوالت و خدمات را حفظ کند. اطالعات مکتوب باید شامل موارد زیر باشد

 شواهد انطباق با معیارهاي پذیرش؛ الف

 .قابلیت ردیابی به شخص/ اشخاص داراي اختیار ترخیص ب

 تکمیلی –ي محصوالت و خدمات ارائه 1-6-8
 شده به منظور تصدیق الزامات محصول و خدمات مبتنی بر طرح کنترل برآورده شدهریزيسازمان باید اطمینان حاصل نماید که ترتیبات طرح

 (اند. (ضمیمه الف را ببینیدشده است، مستندسازي شدههاي کنترل مشخص و بر اساس آنچه که در برنامه

ي اوّلیه محصوالت و خدمات مشتمل بر تأیید محصول یا خدمات ریزي شده براي ارائهسازمان باید اطمینان حاصل نماید که ترتیبات طرح
 .باشدمی

ي یید محصول یا خدمات پس از تغییرات نسبت به ارائه، سازمان باید اطمینان حاصل نماید که تا8-5-6، بخش 9001بر اساس استاندارد ایزو 
 .شوداولیه، انجام می

 بازرسی طرح و آزمون عملکردي 2-6-8
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یک بازرسی جامع ابعادي و تایید عملکردي باید براي استانداردهاي مهندسی مواد و عملکردي مشتري داراي کاربرد براي هر محصول مطابق 
 .شده است؛ انجام شود. نتایج باید براي بازنگري مشتري در دسترس باشدي کنترل مشخص آنچه که در برنامه

 .گیري کامل از تمام ابعاد محصول نشان داده شده در سابقه (سوابق) طراحی استبازرسی طرح یک اندازه 1توجه 
 .شودتواتر بازرسی طرح توسط مشتري تعیین می 2توجه 

 
 مشخصات ظاهري 3-6-8

 :اند سازمان باید موارد زیر را فراهم نمایدتعیین شده” اقالم ظاهري“ي قطعاتی که توسط مشتري به عنوان نندههاي تولیدکبراي سازمان

 منابع مناسب، از جمله نور، براي ارزیابی؛ الف

 لمسی؛، و در موارد مقتضی، فنآوري (DOI)  بندي، براقیّت، درخشش فلزي، بافت، وضوح تصویرهاي شاهد براي رنگ، دانهنمونه ب

 هاي شاهد ظاهري و تجهیزات ارزیابی؛داري و کنترل نمونهنگه پ

  .تصدیق این که پرسنل مجري ارزیابی ظاهري داراي صالحیّت بوده و واجد شرایط انجام این کار هستند ت

  ي بیرونیشدهتأیید و پذیرش انطباق محصوالت و خدمات خارجی فراهم 4-6-8
ي بیرونی با استفاده از یک یا چند روش زیر داشته شدهآورين از کیفیت فرآیندها، محصوالت و خدمات فراهمسازمان باید فرآیند براي اطمینا

 :باشد

 کننده به سازمان؛دریافت و ارزیابی داده هاي آماري ارائه شده توسط تأمین الف

 برداري بر اساس عملکرد؛دریافت بازرسی و (یا) آزمون، مانند نمونه ب

کننده به همراه سوابق قابل پذیرش بودن انطباق محصوالت هاي تولید تأمینهاي طرف دوّم یا شخص ثالث از محلیا ممیزي هاارزیابی پ
 شده با الزامات؛تحویل

 ارزیابی قطعات توسط یک آزمایشگاه مستقل؛ ت

 .هر روش دیگر توافق شده با مشتري ث

 انطباق قانونی و مقرراتی 5-6-8
سازي شواهدي از انطباق آوري شده بیرونی به جریان تولید، سازمان باید تصدیق نماید و توانایی فراهموالت فراهمي محصقبل از ارائه

ي بیرونی با الزامات قابل اجراي قانونی، مقرراتی، و در صورت ارائه، سایر الزامات کشورهایی شدهآوريفرآیندها، محصوالت و خدمات فراهم
 .ي مقصد مشتري را داشته باشدشده است و در کشورهاي شناسایی شدهکه تولید در آنجا انجام 
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 معیارهاي پذیرش 6-6-8
هاي برداري دادهمعیار پذیرش باید توسط سازمان تعیین شده و در صورت لزوم یا حسب اقتضا، توسط مشتري تأیید شده باشد. براي نمونه

 .باشد	 را ببینید) 9-1-1-1وصفی، سطح پذیرش باید نقص صفر (بند 

 هاي نامنطبقکنترل خروجی 7-8
منظور جلوگیري از استفاده با تحویل ناخواسته هایی که در انطباق با الزامات نیستند، بهسازمان باید اطمینان حاصل نماید که خروجی 1-7-8

 .شوندشناسایی و کنترل می

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

 :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

 .اخذ مجوز براي پذیرش تحت مجوز ت

 .هاي نامنطبق، انطباق با الزامات باید تصدیق شودپس از اصالح خروجی

 مجوز ارفاقی مشتري 1-1-7-8
ي انحراف مشتري ست، باشد؛ سازمان باید مجوز ارفاقی یا اجازهاراي تأییدیه جاريهنگامی که محصول یا فرآیند تولید متفاوت از آنچه که د

 .را قبل از فرآوري بیشتر کسب نموده باشد

کاري محصوالت نامنطبق کسب و تمایل به دوباره” کاربرد دیگر[[استفاده به عنوان “سازمان باید مجوز مشتري براي فرآوري بیشتر براي 
ها فرآیند تولید، استفاده مجدد اجزاي فرعی باید به روشنی در مجوز ارفاقی یا اجازه انحراف استفاده مجدد زیرمجموعه نموده باشد. در صورت

 .مشتري ابالغ شده باشد

ت ي تاریخ انقضاء و یا مقدار مجاز تحت مجوز ارفاقی را حفظ کند. سازمان همچنین باید از انطباق با مشخصات و الزاماسازمان باید سابقه
شود، اطمینان داشته باشد. مواد تحویل شده تحت مجوز ارفاقی باید به درستی در هر حامل اصلی یا جایگزینی از زمانی که مجوز منقضی می

 (این امر باید به همین شکل براي محصول خریداري شده به کار برده شود)  .حمل و نقل مشخص شده باشند

 .کنندگان تایید نمایدگونه درخواست را از تأمین سازمان باید پیش از اظهار به مشتري، هر

 شده توسط مشتريمشخص -کنترل محصول نامنطبق و فرآیند 2-1-7-8
 .ي قابل اجراي مشتري براي محصول (محصوالت) براي محصوالت نامنطبق را تکمیل نموده باشدشدههاي مشخصسازمان باید با کنترل
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 کنترل محصول مشکوك 3-1-7-8
خّص یا مشکوك به عنوان محصول نامنطبق اطمینان داشته باشد. سازمان بندي و کنترل محصوالت با وضعیّت نامشید از طبقهسازمان با

 .اندباید اطمینان حاصل نماید که تمام پرسنل تولید در رابطه مهارسازي محصول مشکوك و نامنطبق به طور مناسب آموزش دیده

 هشدکاريکنترل محصول دوباره 4-1-7-8
کاري را براي ارزیابی ریسک در فرآیند دوباره (FMEA مانند)کاري اقالم، روش تجزیه و تحلیل ریسک سازمان باید قبل از تصمیم به دوباره

چنانچه توسط مشتري الزام شده باشد، سازمان باید تأییدیه مشتري را قبل از شروع به دوباره کاري محصول کسب نموده  .استفاده نماید
 .باشد

کاري مطابق با طرح کنترل یا سایر اطالعات مدوّن مربوط به ارزیابی انطباق با مشخصات ازمان باید یک فرآیند مدوّن براي تأیید دوبارهس
 .اصلی داشته باشد

ده توسط پرسنل دستورالعمل جداسازي یا دوباره کاري قطعات ، از جمله الزامات بازرسی مجدد و قابلیّت ردیابی، باید در دسترس و مورد استفا
 .مربوطه باشد

شده شامل مقدار، تغییر وضعیّت، تاریخ تغییر وضعیّت، و اطالعات ردیابی قابل کاريسازمان باید اطالعات مستند در مورد وضعیّت اقالم دوباره
 .اجرا را حفظ نماید

 کنترل محصول تعمیرشده 5-1-7-8
را براي ارزیابی ریسک در فرآیند تعمیر استفاده  (FMEA مانند)و تحلیل ریسک  سازمان باید قبل از تصمیم به تعمیر اقالم، روش تجزیه

 .نماید. سازمان باید تأییدیه مشتري را قبل از شروع به تعمیر محصول کسب نموده باشد
 .سازمان باید یک فرآیند مدوّن براي تأیید تعمیر مطابق با طرح کنترل یا سایر اطالعات مدوّن مربوطه داشته باشد

وطه دستورالعمل جداسازي یا تعمیر قطعات ، از جمله الزامات بازرسی مجدد و قابلیّت ردیابی، باید در دسترس و مورد استفاده توسط پرسنل مرب
 .باشد

 .ي ارفاقی تعمیر محصوالت را کسب نموده باشدسازمان باید مجوز مستند مجاز مشتري براي اجازه
وضعیّت اقالم تعمیرشده شامل مقدار، تغییر وضعیّت، تاریخ تغییر وضعیّت، و اطالعات ردیابی قابل اجرا سازمان باید اطالعات مستند در مورد 

 .را حفظ نماید

 رسانی به مشترياطالع 6-1-7-8
مستندات مشتریان) را مطلع سازد. در ارتباطات اوّلیه باید )در صورتی که اقالم نامنطبق ارسال شده باشند، سازمان بالفاصله باید مشتري 

 .گیري شده باشددقیق این رویداد پی

 هاانطباقتغییر وضعیّت عدم 7-1-7-8
کاري یا تعمیر داشته باشد. براي محصولی که الزامات را سازمان باید یک فرآیند مدوّن براي تغییر وضعیّت اقالم نامنطبق موضوع دوباره

 .اق شده قبل از امحاء غیر قابل استفاده تشخیص داده شده باشدسازد، سازمان باید تصدیق نماید که اقالم اوربرآورده نمی

 .هاي دیگر تخصیص دهدسازمان نباید بدون تأییدیه قبلی، اقالم نامنطبق را براي خدمات یا استفاده
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 :سازمان باید اطالعات مکتوب زیر را حفظ نماید 2-7-8

 شرح عدم انطباق؛ الف

 شده؛شرح اقدامات انجام ب

 شده؛ع مجوز کسبشرح هر نو پ

 .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

 .را به عنوان شواهدي از نتایج حفظ نماید سازمان باید اطالعات مکتوب مناسب

 گیري فرآیندهاي تولیدپایش و اندازه 1-1-1-9
هاي سازي وروديمنظور تصدیق قابلیّت فرآیند و فراهمسازمان باید مطالعات فرآیند تمامی فرآیندهاي تولید جدید (از جمله مونتاژ یا توالی) را به

 .مربوط به مشخصّات ویژه را به انجام رساندتکمیلی براي کنترل فرآیند، شامل موارد 

پذیر نیست. براي این فرآیندها، ممکن است براي برخی از فرآیندهاي تولید، اثبات انطباق محصول از طریق قابلیّت فرآیند امکان توجه
 .هاي جایگزین مانند انطباق انباشته با مشخصّات مورد استفاده قرار گیردروش

است را به عنوان بخشی از الزامات فرآیند تأیید قطعه حفظ  نایی یا عملکرد فرآیند تولید که توسط مشتري مشخص شدهسازمان باید نتایج توا
 :سازي شده استي کنترل، ضمن پایبندي به موارد زیر، پیاده، و برنامهPFMEAنماید. سازمان باید تصدیق نماید که نمودار جریان فرآیند، 

 گیري؛هاي اندازهروش الف

 برداري؛هاي نمونهطرح ب

 معیارهاي پذیرش؛ پ

 گیري شده و (یا) نتایج آزمون داده هاي متغیر؛سوابق مقادیر واقعی اندازه ت

 .هاي واکنش تشدیدبرنامه ث

 .عنوان اطالعات مستند حفظ شده باشدوقایع ویژه فرآیند، از قبیل تغییر ابزار یا تعمیر ماشین، باید ثبت شده باشد و به
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هایی که از نظر ي کنترل را بنا نهاده و تاثیر آن بر تطابق با مشخصات مربوط به ویژگیمان باید یک طرح واکنش بیان شده در برنامهساز
 .آماري توانمند نیستند یا ناپایدار هستند، ارزیابی نموده باشد

 .د باشددرص 100هاي واکنش باید شامل محدودسازي محصول و حسب اقتضاء بازرسی این برنامه

هاي تعیین بندي، و مسئولیّتسازي شده باشد که شامل اقدامات ویژه، زمانیافته و پیاده یک برنامه اقدام اصالحی باید توسط سازمان توسعه
ب نیاز، توسط ها باید با بازنگري شده باشند و حسبرنامه .شده براي حصول اطمینان از تبدیل به فرآیندهاي پایدار و توانا به لحاظ آماري باشد

 .مشتري تایید شده باشند

 .هاي مؤثر تغییرات فرآیند را حفظ نمایدسازمان باید سوابق تاریخ

 شناسایی ابزار آماري 2-1-1-9
ریزي سازمان باید استفاده مناسب از ابزارهاي آماري را تعیین نماید. سازمان باید ابزارهاي آماري مناسب را به عنوان بخشی از فرآیند طرح

هنگامی که کاربرد  DFMEA مانند)کیفیت محصول (یا معادل آن) را تصدیق نماید که در تجزیه و تحلیل ریسک طراحی  هنگام یشپ
 .، و طرح کنترل در نظر گرفته باشد(PFMEA مانند)، تجزیه و تحلیل ریسک فرآیند (داشته باشد

 استفاده از مفاهیم آماري 3-1-1-9
کنترل (ثبات)، قابلیّت فرآیند، و عواقب ناشی از تنظیم اضافی باید درك شده باشد و توسط کارکنان درگیر  مفاهیم آماري، مانند انحراف،

 .هاي آماري به کار گرفته شده باشدآوري، تحلیل و مدیریت دادهجمع

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

 .مان باید روش دستیابی، پایش و بازنگري این اطالعات را تعیین نمایدساز

تواند نظرسنجی از مشتري، بازخورد مشتري در مورد محصوالت و خدمات ارائه شده، مالقات هایی از پایشِ تلقی مشتري مینمونه تبصره
 .و گزارشات فروشنده باشدي گارانتی ها، اخطارهاي دورهتحلیل سهم بازار، شکایتوبا مشتریان، تجزیه

 تکمیلی –رضایت مشتري  1-2-1-9
هاي عملکرد داخلی و خارجی براي اطمینان از انطباق مشخصات محصول و رضایت مشتري از سازمان باید ضمن ارزیابی مستمر شاخص

  .فرآیند، و سایر الزامات مشتري پایش شده باشد

 :شودموارد زیر باشد، امّا محدود به آنها نمی هاي عملکرد باید بر اساس شواهد عینی و شاملشاخص

 شده؛عملکرد کیفی محصوالت تحویل الف

 اختالالت براي مشتري؛ ب

 ها و گارانتی (در صورت کاربرد)؛ي مصرف، فراخوانیبازگشت از عرصه پ
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 شده (شامل وقوع کرایه اضافی حمل)؛بنديعملکرد تحویل زمان ت

 .سائل کیفیت یا تحویل ، شامل وضعیّت ویژههاي مشتري مربوط به ماطالعیه ث

 سازمان باید عملکرد فرآیندهاي تولیدي را به منظور اثبات انطباق با الزامات مشتري براي محصول با کیفیت و کارایی فرآیند پایش نماید.
هاي امتیازي ي آنالین مشتریان و کارتهاهاي عملکردي مشتري، هنگامی که ارائه شده باشد، از جمله پورتالپایش باید شامل بازنگري داده

 .مشتري باشد

 تحلیل و ارزیابی 3-1-9
 .تحلیل و ارزیابی نمایدوگیري را تجزیهو منتج از پایش و اندازهها و اطالعات مناسب سازمان باید داده

 :تحلیل باید براي ارزیابی موارد زیر استفاده شودونتایج تجزیه

 ت؛انطباق محصوالت و خدما 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

 .نیاز به بهبود سیستم مدیریت کیفیت ذ

 .هاي آماري باشدها می تواند شامل روشتحلیل دادهوهاي تجزیهروش

 بندياولویّت	 1-3-1-9
بندي اقدامات بهبود روند در کیفیت و عملکرد عملیّاتی باید با پیشرفت به سوي اهداف مقایسه شده و منجر به اقدام براي پشتیبانی اولویّت

 .رضایت مشتري شود

 ممیزي داخلی 2-9
منظور ارائه اطالعات در مورد وضعیت سیستم مدیریت کیفیت در شده، بهریزيدر فواصل طرح هاي داخلی راسازمان باید ممیزي 1-2-9

 :موارد زیر اجرا نماید
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 :انطباق با 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، ریزي و گزارشها، الزامات طرحها، مسئولیتهاي ممیزي از جمله تواتر، روشرنامه/ برنامهب الف
 داري نماید؛سازي و نگهریزي، ایجاد، پیادهتغییرات موثر در سازمان، و نتایج حاصل از قبلی ممیزي اتخاذ شوند؛ را طرح

 ي ممیزي را تعیین نماید؛همعیارها و دامن 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

 اصالحات و اقدامات اصالحی را بدون تأخیر اتخاذ نماید؛ ت

 .ي ممیزي حفظ نمایدسازي برنامهعنوان شواهدي از پیادهتایج ممیزي را بهاطالعات مکتوب ن ث

 ي ممیزي داخلیبرنامه 1-2-2-9
سازي یک برنامه ممیزي داخلی باشد که کل سیستم سازمان باید یک فرآیند ممیزي داخلی مدوّن داشته باشد. فرآیند باید شامل توسعه و پیاده

 .هاي محصول را پوشش داده باشدهاي فرآیند تولید و ممیزيستم مدیریت کیفیت ، ممیزيهاي سیمدیریت کیفیت شامل ممیزي

 .بندي شده باشدبرنامه ممیزي باید بر اساس ریسک، روند عملکرد داخلی و خارجی، و وخامت فرآیند (فرآیندها) اولویّت

ي ممیزي داخلی خود در نظر افزار را در برنامهي نرمقابلیّت توسعه افزار باشد، سازمان باید ارزیابیي نرمدر مواردي که سازمان مسئول توسعه
 .گرفته باشد

هاي داخلی و خارجی، و (یا) شکایت مشتري انطباقتواتر ممیزي باید بازنگري شده باشد و حسب اقتضاء بر اساس وقوع تغییرات فرآیند، عدم
 .ی از بازنگري مدیریت، بازنگري شده باشداثربخشی برنامه ممیزي باید به عنوان بخش .تنظیم شده باشد

 ممیزي سیستم مدیریت کیفیت 2-2-2-9
ي ساالنه، با استفاده از ي تقویمی، مبتنی بر یک برنامهسالهي سهسازمان باید تمامی فرآیندهاي سیستم مدیریت کیفیت را در بیش از دوره

ستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو، ممیزي نماید. ضمن این ممیزي، سازمان رویکرد فرآیندي به منظور بررسی انطباق با این استاندارد سی
 .سازي نمایدپارچهسازي اثربخش سیستم مدیریت کیفیت یکهایی از الزامات خاص مشتري را براي پیادهباید نمونه

  ممیزي فرآیند ساخت 3-2-2-9
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ي تقویمی، به منظور تعیین اثربخشی و کارایی آنها، با استفاده از روش سالهي سهسازمان باید تمامی فرآیندهاي تولیدي را در بیش از دوره
ي مشتري براي ممیزي فرآیند، ممیزي نماید. هنگامی که توسط مشتري تعریف نشده باشد، سازمان باید روشی را که مورد شدهخاص الزام

 .استفاده قرار گرفته است را تعیین نماید

، هر فرآیند تولید باید در تمام شیفت آن رخ می دهد، از جمله نمونه برداري مناسب از تحویل شیفت در هر یک از طرح ممیزي هاي فردي
 .حسابرسی

، طرح کنترل، و مدارك مرتبط (PFMEA مانند) ممیزي فرآیند تولید باید شامل یک ممیزي از اجراي مؤثر تجزیه و تحلیل ریسک فرآیند
 .باشد

 ممیزي محصول 4-2-2-9
ي مشتري در مراحل مناسب تولید و تحویل، و به منظور تصدیق انطباق با محصوالت را با استفاده از روش خاص الزام شدهسازمان باید 

الزامات مشخص شده ممیزي نماید. هنگامی که توسط مشتري تعریف نشده باشد، سازمان باید روشی را که مورد استفاده قرار گرفته است را 
 .تعیین نماید

 دیریتبازنگري م 3-9
 کلیات 1-3-9

منظور اطمینان از تداوم تناسب، کفایت، اثربخشی و هماهنگی با مقاصد راهبُردي، مدیر ارشد باید باید سیستم مدیریت کیفیت سازمان را، به
 .بازنگري نماید

 تکمیلی –بازنگري مدیریت  1-1-3-9
هاي) مدیریت باید مبتنی بر ریسک انطباق با الزامات مشتري منتج ريبازنگ)بازنگري مدیریت الاقل باید ساالنه انجام شود. تناوب بازنگري 

 .از تأثیر تغییرات داخلی و خارجی بر سیستم مدیریت کیفیت و مسائل مربوط به عملکرد افزایش داده شده باشد

 هاي بازنگري مدیریتورودي 2-3-9
 :جام شودریزي شده و با در نظر گرفتن موارد زیر انبازنگري مدیریت باید طرح

 وضعیت اقدامات بازنگري قبلی مدیریت؛ الف

 تغییرات در شرایط خارجی و داخلی مربوط به سیستم مدیریت کیفیت؛ ب

 :اطالعات در مورد عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، از جمله روندهاي 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
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 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 تأثیر اقدامات اتخاذشده ث

 .هاي بهبودفرصت د

 تکمیلی –هاي بازنگري مدیریت ورودي 1-2-3-9
 :هاي بازنگري مدیریت باید شامل موارد زیر باشدورودي

 انطباق داخلی و خارجی)ي عدمهاي کیفیت پایین (هزینههزینه الف

 هاي فرآیند؛اثربخشی شاخص ب

 هاي فرآیند؛کارایی شاخص پ

 انطباق محصول؛ ت

 را ببینید)؛ 7-1-3-1سنجی تولید ایجاد شده براي تغییرات عملیات جاري، و براي امکانات جدید یا محصول جدید (بخش انارزیابی امک ث

 )؛9-1-2را ببینید، بخش  9001رضایت مشتري (استاندارد ایزو  د

 بازنگري عملکرد در برابر اهداف نگهداري و تعمیرات؛ ذ

 شته باشد)؛اثربخشی گارانتی (هنگامی که کاربرد دا ر

 هاي امتیازي مشتري (هنگامی که کاربرد داشته باشد)؛بازنگري کارت ز

 ؛(FMEA مانند) هاي القوه از طریق تجزیه و تحلیل ریسکشناسایی شکست س

 .ي مصرف و تأثیر آنها بر ایمنی و محیط زیست استهاي واقعی در عرصهخرابی ش

 هاي بازنگري مدیریتخروجی 3-3-9
 :زنگري مدیریت باید شامل تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد زیر باشدهاي باخروجی
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 هاي بهبود؛فرصت الف

 هر گونه نیاز به تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت؛ ب

 .نیاز به منابع پ

 .عنوان شواهدي از نتایج بازنگري مدیریت حفظ نمایدسازمان باید اطالعات مکتوب را به

 تکمیلی –ي مدیریت هاي بازنگرخروجی 1-3-3-9
 .سازي نموده باشدمدیریت ارشد، هنگامی که اهداف عملکردي مشتري برآورده نشده باشند، باید یک طرح اقدام را تدوین و پیاده
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 بهبود -10بخش 
 تحلیل و ارزیابیوگیري، تجزیهنظارت، اندازه 1-10

سازي الزامات مشتري و افزایش رضایت مشتري را اقدام الزم براي برآوردههاي بهبود را تعیین و انتخاب نماید و هرگونه سازمان باید فرصت
 .سازي نمایدپیاده

 :این موارد باید شامل موارد زیر باشد

 سازي الزامات و همچنین رسیدگی به نیازها و انتظارات آینده؛بهبود محصوالت و خدمات براي برآورده الف

 ته؛اصالح، پیشگیري یا کاهش عوارض ناخواس ب

 .بهبود عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت پ

 .تواند شامل اصالح، اقدام اصالحی، بهبود مستمر، تغییر غیرمنتظره، نوآوري و سازماندهی مجدد باشدهاي از بهبود مینمونهتبصره 

 عدم انطباق و اقدامات اصالحی 2-10
  :ت، سازمان باید موارد زیر را به انجام رساندانطباق، از جمله بروز هر شکایهنگامی 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

  :طارزیابی نیاز به اقدام براي حذف علت/ علل عدم انطباق، به منظور جلوگیري از وقوع مجدد یا وقوع در جاهاي دیگر، توس ب

 وتحلیل عدم انطباق؛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؛مان طرحها تعیین در زها و فرصتروزآوري ریسکبه ث

 .ایجاد تغییرات سیستم مدیریت کیفیت، در صورت لزوم د
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 .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

 ذ شده پس از آن؛انطباق و هر گونه اقدامات اتخاالف) ماهیت عدم

 .ب) نتایج حاصل از هر اقدام اصالحی

 حل مسئله 3-2-10
 :سازمان باید یک (یا چند) فرآیند مدوّن حل مسئله شامل موارد زیر داشته باشد

ي هاي عرصهروش تعریف شده براي انواع مختلف و مقیاس مشکالت (به عنوان مثال، توسعه محصول جدید، مسائل جاري تولید، خرابی الف
 هاي ممیزي)؛مصرف، یافته

 )؛8-7را ببینید، بخش  9001هاي نامنطبق (ایزو هاي مرتبط ضروري براي کنترل خروجیمحدودسازي، اقدامات موقت و فعالیّت ب

 اي، روش استفاده شده، تجزیه و تحلیل، و نتایج؛تجزیه و تحلیل دالیل ریشه پ

 گرفتن تأثیر بر فرآیندها و محصوالت مشابه؛مند اقدامات اصالحی، شامل در نظر اجراي نظام ت

 تأیید اثربخشی اقدامات اصالحی اجرا شده؛ د

 (و طرح کنترل PFMEA به عنوان مثال) روزرسانی اطالعات مدوّن مناسببازنگري و در صورت لزوم، به ذ

اید از این فرآیندها، ابزار یا سیستم استفاده نماید هنگامی که مشتري فرآیندها، ابزار یا سیستمی براي حل مسئله تجویز نموده باشد، سازمان ب
 .مگر در شرایطی که شکل دیگري توسط مشتري تأیید شده باشد

 خطاناپذیرسازي 4-2-10
 سازمان باید یک فرآیند مدّون براي تعیین استفاده مناسب از روش خطاناپذیرسازي داشته باشد. جزئیات روش مورد استفاده باید در تجزیه و

 .و تواتر آزمون باید در طرح کنترل تدوین شده باشد  (PFMEA مانند) ریسک فرآیند تحلیل

سازي شکست باشد. سوابق باید حفظ شوند. قطعات شبیه یا شکست 		فرآیند باید شامل آزمون تجهیزات خطاناپذیرسازي شده در برابر
یی، کنترل، تأیید و در صورت امکان کالیبره شده باشند. خرابی دستگاه هاي) موضوع مجادله، هنگامی که استفاده شده باشند، باید شناسا(نمونه

 .ي واکنش داشته باشدشده باید برنامهخطاناپذیرسازي

 هاي مدیریت گارانتیسیستم 5-2-10
سازي تی را پیادهسازي گارانتی براي محصول (محصوالت) خود باشد؛ سازمان باید یک فرآیند مدیریت گارانهنگامی که سازمان ملزم به فراهم

شده بدون مشکل) در نظر گرفته شناسایی NTFسازمان باید در این فرآیند روشی براي تجزیه و تحلیل قطعات گارانتی، (شامل  .نموده باشد
 .باشد. هنگامی که توسط مشتري مشخص شده باشد، سازمان باید فرآیند مدیریت گارانتی مورد نیاز را پیاده سازي نماید
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 ي مصرفجزیه و تحلیل شکایت مشتري و آزمون خرابی در عرصهت	 6-2-10
ي مصرف، شامل هرگونه قطعات بازگشتی را ارائه نموده؛ و باید حل سازمان باید تجزیه و تحلیل شکایت مشتري و آزمون خرابی در عرصه
 .مسئله و اقدامات اصالحی براي جلوگیري از بروز مجدد را شروع نماید

سازمان  ي محصولري درخواست شده باشد، این تجزیه و تحلیل باید شامل تجزیه و تحلیل تعامل نرم افزار تعبیه شدههنگامی که توسط مشت
 .با سیستم محصول مشتري نهایی باشد

 .ها براي مشتري و همچنین درون سازمانی ارتباط برقرار نمایدسازمان باید نتایج حاصل از آزمون و (یا) تجزیه و تحلیل

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

هایی که باید به عنوان هاي بازنگري مدیریت را براي تعیین نیازها یا فرصتوتحلیل و ارزیابی، و خروجیسازمان باید به نتایج حاصل از تجزیه
 .د، رسیدگی نمایدشونبخشی از بهبود مداوم درنظر گرفته

 تکمیلی –بهبود مدوام  1-3-10
 :سازمان باید یک فرآیند مدوّن براي بهبود مستمر داشته باشد. سازمان باید در این فرآیند موارد زیر را در نظر گرفته باشد

 ها، اثربخشی و اطالعات مدوّن؛گیريهاي مورد استفاده، اهداف، اندازهشناسایی روش الف

 ها؛فرآیند تولید با تأکید بر کاهش انحراف تولید و اتالف برنامه بهبود ب

 .(FMEA مانند) تجزیه و تحلیل ریسک پ

بینی بوده و بهبود مداوم براي فرآیند تولیدي که به لحاظ آماري توانا و باثبات باشد یا هنگامی که مشخصّات محصول قابل پیش توجه
 .شوندي میسازسازند؛ پیادهالزامات مشتري را برآورده می
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 ساختار، اصطالحات و مفاهیم جدید
 ساختار و اصطالحات 1-الف

، به 2008: 9001طور مثال ترتیب بندها) و برخی از اصطالحات در این ویرایش از استاندارد، در مقایسه با ویرایش قبلی ایزو بندي (بهبخش
 .اندییر نمودههاي مدیریت تغمنظور بهبود هماهنگی با سایر استاندادهاي سیستم

 .المللی، الزامی براي کاربرد ساختار و اصطالحات آن در اطالعات مکتوب سیستم مدیریت کیفیت یک سازمان وجود ندارددر این استاندارد بین

رد انتظار ها، اهداف و فرآیندهاي سازمان مومشیجاي مدلی براي مستندسازي خطي منسجم الزامات، بهبندي منطقی براي ارائه ارائهبخش
تواند ارتباط بیشتري با کاربران آن داشته باشد، مشروط به است. ساختار و محتواي اطالعات مکتوب یک سیستم مدیریت کیفیت اغلب می

 .زمان به فرآیندهاي اجرا شده توسط سازمان و اطالعات حفظ شده براي مقاصد دیگرتوجه به هم

المللی براي الزامات سیستم مدیریت ن با اصطالحات مورد استفاده در این استاندارد بینجایگزینی اصطالحات مورد استفاده توسط سازما
، “سوابق”هستند را انتخاب نمایند (مانند استفاده از  شان مناسبتوانند عباراتی که براي عملیاتها میشده وجود ندارد. سازمانکیفیت مشخص

 (“ي بیرونیکنندهتأمین”جاي به“ فروشنده”یا “ شریک”، “کنندهتأمین”، یا “وباطالعات مکت”به جاي “ نویسپیش”، یا “مستندات”

 .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 ر شفافاستفاده نشده است. (به منظو

 (را ببینید 5-بخش الف
 استثنائات

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

 ي مدیریتنماینده

 اطالعات مکتوب
هاي اجرایی مکتوب، ي کیفیت، روشنامهسازي، نظاممستند
 سوابق

 محیط کار ها یا فرآیندهالیتمحیط فعا
 گیريتجهیزات پایش و اندازه گیريمنابع پایش و اندازه

 محصوالت و خدمات
 شده از بیرونفراهم

 محصوالت خریداري شده

 کنندهتأمین ي بیرونیکنندهتأمین

  

محصوالت ”المللی از ویرایش از این استاندارد بینهاي خروجی بود. این بنديشامل تمام دسته 2008: 9001در ایزو “ محصول”استفاده از واژه 
افزار و مواد افزار، خدمات، نرمهاي خروجی است. (سختبنديشامل تمامی دسته“ محصوالت و خدمات”کند. اصطالح استفاده می “و خدمات

 فرآوري شده)
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خدمات این است که  از الزامات است. ویژگی به قصد ایجاد تفاوت بین محصوالت و خدمات در تعدادي“ خدمات”ي مشخص از استفاده
تواند پیش از است که براي مثال، انطباق با الزامات لزوماً نمیشود. این بدین معنیاست که براي مشتري فراهم میآخرین بخش خروجی

 .تحویل خدمات تأیید شده باشد

نماید، یا توسط هایی که سازمان به مشتریان ارائه مییي خروجشوند. عمدهدر اغلب موارد، محصوالت و خدمات با هم استفاده می
عنوان مثال، یک محصول مشهود و نامشهود شود، شامل هر دوي محصوالت و خدمات هستند. بهکنندگان بیرونی به ایشان عرضه میتأمین

 .شودرتبط مشهود و نامشهود ارائههمراه تعدادي از محصوالت متواند بههمراه برخی از خدمات باشد، یا یک خدمت میتواند بهمی

 نفعهاي ذيدرك نیازها و انتظارات طرف 3-الف

نفع را مشخص هاي ذينفع مربوط به سیستم مدیریت کیفیت و الزامات طرفهاي ذيالزامات سازمان به منظور تعیین طرف 2-4بند 
 .کندمی

طور که دامنه المللی داللت ندارد. همانز محدوده این استاندارد بینبر گسترش الزامات سیستم مدیریت کیفیت فراتر ا 2-4در عین حال، 
دادن توانایی خود در ارائه دائمی محصوالت و خدماتی که الزامات مشتري المللی براي سازمانی که نیازمند نشانآمده است، این استاندارد بین

 .است، کاربرد داردشان افزایش رضایت مشتريگذاريفسازند و هدو الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا را برآورده می

نفع هنگامی که ایشان با سیستم مدیریت کیفیت ارتباط هاي ذيالمللی، الزامی براي سازمان در رابطه با رسیدگی به طرفدر این استاندارد بین
ي ع به سیستم مدیریت کیفیت ارتباط دارد، بر عهدهنفهاي ذيکه آیا یک الزام خاصِ طرفگیري در مورد اینندارند، وجود ندارد. تصمیم

 .سازمان است

 تفکر مبتنی بر ریسک 4-الف

ریزي، بازنگري و بهبود عنوان مثال از طریق الزامات طرحالمللی، بههاي قبلی این استاندارد بینبه مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک در نگارش
 ریزياي براي طرحعنوان پایهها بهرا ببینید) و تعیین ریسک 1-4) ماتی در مورد محیط سازمانالمللی الزااشاره شده بود. این استاندارد بین

سازي فرآیندهاي سیستم مدیریت ریزي و پیادهکند. این امر بیانگر استفاده از تفکر مبتنی بر ریسک در طرحرا ببینید) مشخص می 6-1)
 .عات مکتوب خواهد بودرا ببینید) و کمک به تعیین میزان اطال 4-4) کیفیت

المللی بندي جداگانه یا گیرانه است. در نتیجه، این استاندارد بینیکی از اهداف کلیدي سیستم مدیریت کیفیت، عمل به عنوان ابزاري پیش
لزامات سیستم مدیریت گیرانه ندارد. مفهوم اقدام پیشگیرانه ضمن استفاده از تفکر مبتنی بر ریسک در تنظیم ابندي فرعی براي اقدامات پیش

 .کیفیت بیان شده است

المللی برخی از الزامات تجویزشده را کاهش داده و الزامات مبتنی بر اثربخشی را تفکر مبتنی بر ریسک مورد استفاده در این استاندارد بین
هاي سازمانی ایجاد ب و مسئولیتدر فرآیندها، اطالعات مکتو 2008: 9001پذیري بیشتري نسبت به ایزو جایگزین نموده است. انعطاف

 .استشده

هاي رسمی مدیریت ها داشته باشد، اما هیچ الزامی براي روشکند که سازمان باید طرحی براي رسیدگی به ریسکمشخص می 1-6گرچه 
تر از این شی گستردهتوسعه روتوانند در رابطه با توسعه یا عدمریسک یا یک فرآیند مدیریت ریسک مکتوب وجود ندارد. سازمان ها می

 .گیري نمایند، به عنوان مثال از طریق استفاده از سایر راهنماها یا استانداردهاي دیگرالمللی براي مدیریت ریسک تصمیماستاندارد بین
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اثرات سازي اهداف نیستند، و همه فرآیندهاي سیستم مدیریت کیفیت در سطح مشابهی از ریسک به لحاظ توانایی سازمان در برآورده
سازمان مسئول استفاده از تفکر مبتنی بر ریسک و اتخاذ اقدامات الزم  1-6قطعیت براي تمام سازمان یکسان نیست. بر اساس الزامات عدم

 .شوند یا نهباشد، از جمله اینکه آیا اطالعات مکتوب به عنوان شواهدي از تعیین ریسک حفظ میبراي رسیدگی به ریسک می

 کاربرد 5-الف

کند. در عین حال، یک سازمان مربوط به کاربرد الزامات سیستم مدیریت کیفیت سازمان اشاره نمی“ استثنائات”المللی به استاندارد بیناین 
ها و هاي سازمان و ماهیت ریسکتواند کاربرد الزامات را با توجه به حجم و پیچیدگی سازمان، مدل مناسب مدیریت، حجم فعالیتمی

 .است؛ بازنگري نمایدآنها مواجه هایی که بافرصت

تواند گیري نماید که یک الزام نمیتواند تصمیمکند که تحت آن سازمان میشرایطی را تعریف می 3-4شده در الزامات کاربردپذیري اشاره
تصمیم بگیرد که یک الزام قابل تواند سازمان تنها در صورتی می .کار بردي سیستم مدیریت کیفیت خود بهیک از فرآیندهاي در دامنهدر هیچ

 .اجرا نیست که چنین تصمیمی منتج به شکست در دستیابی به انطباق محصوالت و خدمات نشود

 اطالعات مکتوب 6-الف

بدون تغییر قابل مالحظه یا افزایش “ اطالعات مکتوب”به عنوان بخشی از هماهنگی با سایر استانداردهاي سیستم مدیریت، یک بند مشترك
 .استته شدهپذیرف

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

“ طرح کیفیت”یا “ ي کیفیتنظامنامه”، “یی مکتوبهاي اجراروش”یا “ سند”اصطالحات خاص مانند  2008: 9001در مواردي که ایزو 
 .کندتعریف می“ حفظ اطالعات مکتوب”المللی، الزامات را استفاده شده باشد، این ویرایش استاندارد بین

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

اطالعات مکتوب مشابهی براي مقاصد خاص داشته ” حفظ“چنان شاید نیاز به که سازمان هماطالعات مکتوب؛ امکان این“ حفظ”الزام به 
 .کند، مانند حفظ نگارش قبلی آنهاباشد را استثنا نمی

سازمان باید اطالعات  ” :1-4(به عنوان مثال در “ اطالعات مکتوب”به جاي “ اطالعات”المللی به در مواردي که در این استاندارد بین
، هیچ الزامی براي این که این اطالعات به شکل مکتوب باشند، وجود ندارد. در “)خلی و خارجی را پایش و بازنگري نمایدمربوط به شرایط دا

 .تواند تصمیم بگیرد که آیا الزامی یا مناسب است که اطالعات مکتوب را حفظ نمایدچنین شرایطی، سازمان می

یین و مدیریت دانش اکتسابی سازمان، به منظور حصول اطمینان از توانایی دستیابی به المللی نیاز به تعاین استاندارد بین 6-1-7در بند 
 .انطباق محصوالت و خدمات مورد توجه قرار گرفته است

 :اندالزامات در مورد دانش سازمانی با مقاصد زیر مطرح شده

 :الف) حفاظت سازمان از نقص دانش، به عنوان مثال
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 از طریق گردش کارکنان؛ ¾

 گذاري اطالعات؛کست در تبدیل و به اشتراكش 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 4-8 ي بیرونی در بندشدهتمام اشکال فرآیندها، محصوالت و خدمات فراهم

 کننده؛الف) خرید از یک تأمین

 ب) هماهنگی با یک شرکت وابسته؛

 .کنندگان بیرونیسپاري فرآیندها به تأمینپ) برون

 .کننده و سازمان استآوري جزئی از یک عملیات ضمن تعامل بین تأمینسپاري همواره ویژگی ابتدایی یک خدمت، پس از نیاز به فراهمبرون

تواند فرآیندها، محصوالت و خدمات به طرز چشمگیري متفاوت باشد. سازمان می تواند بسته به ماهیتکنترل مورد نیاز براي ارائه بیرونی می
 .اربردککنندگان بیرونیِ فرآیندها، محصوالت و خدمات بهتفکر مبتنی بر ریسک را براي تعیین نوع و میزان کنترل مناسب تأمین
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المللی مدیریت کیفیت و سایر استانداردهاي بین
ي یافته توسط کمیتههاي مدیریت کیفیت توسعهسیستم

 ایزو 176فنی 
المللی، و هاي مجري این استاندارد بینمنظور ارائه اطالعات تکمیلی براي سازمانشده در این ضمیمه، بهالمللی تشریحاستانداردهاي بین

ایزو ارائه شده است.  176ي فنی هایی که تمایل به فراتر رفتن از الزامات این استاندارد را دارند، توسط کمیتهایی براي سازماني راهنمارائه
 .دهندالمللی نمی افزایند یا تغییرشان نمیراهنمایی یا الزامات مندرج در مدارك فهرست 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

شود. این استاندارد ایزو نمی 176ي فنی این ضمیمه شامل مرجع استانداردهاي سیستم مدیریت کیفیت خاص توسعه یافته توسط کمیته
 .ایزو است 176ي فنی ط کمیتهیافته توسالمللی یکی از سه استاندارد اصلی توسعهبین

سازي این استاندارد ي ضروري براي درك صحیح و پیادهزمینه واژگان و مبانی –هاي مدیریت کیفیت سیستم 9000ایزو 
 .کندالمللی را فراهم میبین

المللی مورد توجه قرارگیرند. این یني این استاندارد باند و باید در راستاي توسعهتشریح شده 9001اصول مدیریت کیفیت با جزئیات در ایزو 
اصطالحات،  9001دهند. ایزو المللی را تشکیل میآور نیستند، اما پایه و اساس الزامات مشخص شده در این استاندارد بینتنهایی الزاماصول به 

 .نمایدالمللی را تشریح میتعاریف و مفاهیم مورد استفاده در این استاندارد بین

الزامات پایه با هدف اعتماد به محصوالت و خدمات ارائه شده توسط سازمان و در نتیجه  المللی)ین استاندارد بین(ا 9001ایزو 
توان ایجاد مزایاي متنوعی براي سازمان را انتظار داشت، از جمله سازي صحیح آن نیز میکند. از پیادهافزایش رضایت مشتري را مشخص می

 .هتر و کنترل فرآیندهاي سازمانبهبود ارتباطات داخلی، درك ب

راهنمایی براي سازمان  رویکرد مدیریت کیفیت براي موفقیت پایدار سازمان –هاي مدیریت کیفیت سیستم 9004ایزو 
عملکرد  تواند به بهبودتري از موضوعات که میالمللی، براي رسیدگی به طیف وسیعهایی که تمایل به فراتر رفتن از الزامات این استاندارد بین

شامل راهنمایی در روش خودارزیابی براي سازمان در توانایی ارزیابی سطح بلوغ سیستم  9004نماید. ایزو کلی سازمان منجر شود، فراهم می
 .مدیریت کیفیت آن است

هاي مدیریت هبود سیستمدنبال ایجاد یا بها، هنگامی که بهي زیر می توانند دستیاري براي سازمانشدهالمللی مشخصاستانداردهاي بین
 .هاي خود هستند، فراهم نمایندکیفیت، فرآیندها یا فعالیت

راهنماي سازمان در  راهنمایی هایی براي آیین رفتار براي سازمان –رضایت مشتري  –مدیریت کیفیت  10001ایزو 
تواند اعتماد مشتري به سازمان ید. استفاده از آن مینماسازي نیازها و انتظارات مشتري فراهم میتعیین قوانین رضایت مشتري براي برآورده

ها کاهش ها و شکایترا افزایش داده و درك مشتري را از آنچه که از یک سازمان انتظار دارد بهبود بخشد، و در نتیجه احتمال سوء تفاهم
 .یابدمی
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هایی براي کسب و نماید. همچنین راهنماییان ارائه میروند شکایت باز، مؤثر و آسان براي استفاده، از جمله آموزش کارکن 10002ایزو 
 .کندکارهاي کوچک فراهم می

 وفصل اختالفات بیرون از سازمانهایی براي حلراهنمایی –رضایت مشتري  –مدیریت کیفیت  10003ایزو 
کند. مباحثه مسیر اند، فراهم میول شدههاي مربوط به محصهاي بیرونی که منجر به شکایتهایی براي حل مؤثر و کارآمد اختالفراهنمایی

هاي مناقشه، با موفقیت توانند بدون روشها مینماید. یسیاري از شکایتست، ارائه میبررسی را هنگامی که سازمان ناگزیر از شکایت داخلی
 .وفصل شونددر سازمان حل

هایی براي اقدامات راهنمایی گیرياندازههایی براي پایش و راهنمایی –رضایت مشتري  –مدیریت کیفیت  10004ایزو 
کند. میفراهم هستند، ارزش 	هایی که براي مشتریان باها براي بهبود محصوالت، فرآیندها و ویژگیافزایش رضایت مشتري و تعیین فرصت

 .توانند وفاداري مشتري را تقویت و به حفظ مشتریان کمک نمایندچنین اقداماتی می

هایی براي ایجاد و کاربرد راهنمایی هاي کیفیتهایی براي طرحراهنمایی –هاي مدیریت کیفیت سیستم 10004ایزو 
هاي کار و تجربیات که از ارائه محصوالت پشتیبانی هاي کیفیت، به عنوان ابزاري که از الزامات فرآیند، محصول، پروژه یا قرارداد، روشطرح
ازي یک طرح کیفیت افزایش اعتماد به این امر است که الزامات تأمین خواهندشد، فرآیندها تحت سنماید. مزایاي پیادهنمایند، ارائه میمی

 .دست آید ایجاد خواهد شدتواند از طریق مشارکت بهکه این امر می کنترل هستند و انگیزه

یت کیفیت در هایی براي مدیرهاي راهنماییهایی براي طرحراهنمایی –هاي مدیریت کیفیت سیستم 10006ایزو 
 10006ها قابل اجراست. ایزو پروژه هاي کوچک یا بزرگ، ساده یا پیچیده، یک پروژه مستقل یا بخشی از مجموعهکه براي پروژه هاپروژه

ریت هاي موجود در استانداردهاي مدیمناسب افرادي است که در مدیریت پروژه داراي تجربه هستند و نیازمند حصول اطمینان از اجراي شیوه
 .شان هستندکیفیت ایزو در سازمان

بندي فنی که در اعمال مدیریت پیکره بنديهایی براي مدیریت پیکرهراهنمایی –هاي مدیریت کیفیت سیستم 10007ایزو 
بوط به سازي الزامات مرتواند براي برآوردهبندي میکند. مدیریت پیکرهي عمر یک محصول به سازمان کمک میو اجرایی در طول چرخه

 .المللی مورد استفاده قرار گیردشناسایی و قابلیت ردیابی محصول در این استاندارد بین

-به-فروشنده الکترونیک تجارت معامالت براي هایی راهنمایی – مشتري رضایت –مدیریت کیفیت  10008ایزو 
 B2C) کنندهمصرف-به-الکترونیک فروشنده توانند یک سیستم معامله تجارتها میکه چگونه سازمانراهنماي این کنندهمصرف

ECT) کننده بهسازي نمایند، و در نتیجه بر مبناي افزایش اعتماد مصرفمؤثر و کارآمد را پیاده B2C ECTs توانایی سازمان براي ،
 .کنندگان افزایش داده و به کاهش شکایات و اختالفات کمک نمایندبرآوردن رضایت مصرف

هایی که راهنمایی گیرياندازه تجهیزات و گیرياندازه فرآیندهاي الزامات – گیرياندازه دیریتم سیستم – 10012ایزو 
گیري مورد استفاده براي پشتیبانی و اثبات انطباق با الزامات شناختی تجهیزات اندازهگیري و تأیید اندازهبراي مدیریت فرآیندهاي اندازه

 .نمایدشناختی ارائه میمعیارهاي مدیریت کیفیت براي اطمینان از تحقق الزامات اندازه 10012نماید. ایزو شناختی ارائه میاندازه

هاي مدیریت مورد استفاده هاي مدیریت کیفیت ایزو، براي مدارك سایر سیستممی تواند غیر استانداردهاي سیستم 10013گزارش فنی ایزو 
 .هاي مدیریت ایمنیمهاي مدیریت محیط زیستی و سیستقرارگیرد؛ مانند سیستم

که براي رسیدگی توسط مدیریت ارشد  و اقتصادي مالی منافع تحقق براي هاییراهنمایی –سیستم کیفیت  10014ایزو 
نماید. این استاندارد هایی براي تحقق منافع مالی و اقتصادي از طریق استفاده از اصول مدیریت کیفیت ارائه میاست. این استاندارد راهنمایی

 .نمایدهستند را تسهیل می ها و ابزاري که قادر به موفقیت پایدار سازمانفاده از اصول مدیریت و انتخاب روشاست
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هایی براي یاري سازمان براي رسیدگی به مباحث آموزشی راهنمایی آموزش براي هاییراهنمایی –سیستم کیفیت  10015ایزو 
هاي مدیریت کیفیت مورد در استانداردهاي ایزو سیستم“ آموزش”و “ تحصیالت”ه تفسیر تواند هنگامی کمی 10015نماید. ایزو فراهم می

 .شامل هرگونه آموزش و تحصیالت است“ آموزش”نیاز باشد مورد استفاده قرارگیرد. هر نوع ارجاع به 

را تشریح  هاي آماري که تغییراتیروش 2000: 9001هاي آماري براي ایزو راهنماي روش 10017گزارش فنی ایزو 
دهند استفاده هاي آماري اجازه میتوان در نتایج و رفتار فرآیندها، حتی هنگامی که داراي ثبات هستند، مشاهده نمود. روشنمایند که میمی

ري گیري شده، و در نتیجه به بهبود مداوم محصوالت و فرآیندها براي دستیابی به رضایت مشتبهتري از اطالعات در دسترس براي تصمیم
 .نمایندکمک می

که مشارکت و شایستگی افراد  راهنمایی هایی براي مشارکت و شایستگی کارکنانراهنمایی –مدیریت کیفیت  10018ایزو 
تعیین شده و هماهنگ براي  را تحت تأثیر قرار می دهد. یک سیستم مدیریت کیفیت وابسته به مشارکت کارکنان داراي صالحیت و مسیر

 .باشد. تعیین، توسعه و ارزیابی دانش، مهارت، رفتار و نیازهاي محیط کار امري حیاتی استن، میایشان در سازما

راهنمایی براي انتخاب  راهنماي براي انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات ایشان 19011ایزو 
اید. این استاندارد راهنمایی براي فرآیند ارزیابی صالحیت مشاور نممشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات ایشان فراهم می

 .نمایدسیستم مدیریت کیفیت و اعتماد به این امر که نیازها و انتظارات سازمان از خدمات مشاور برآورده خواهد شد، را فراهم می

ریزي و هدایت مه ممیزي، در طرحراهنمایی براي مدیریت یک برنا راهنمایی براي ممیزي سیستم هاي مدیریت 19011ایزو 
براي استفاده ممیزان،  19011ایزو  .نمایدممیزي سیستم مدیریت، و همچنین شایستگی و ارزیابی ممیز و یک تیم ممیزي فراهم می

 .کاربرد دارد هاي مدیریت هستند،هایی که متعهد به ممیزي سیستماند و سازمانسازي نمودههاي مدیریت را پیادههایی که سیستمسازمان

 المللی مدیریت کیفیت و سیستم هاي مدیریت کیفیترابطه 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  

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    
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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 بینستاندارد بینشده از این اهاي موجود در بند مشخصشدهد که همه زیربخنشان می“ تمامی”تبصره 
 .شوددیگر مربوط می
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