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-1هدف و دامنة كاربرد
این استاندارد بین المللی الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را تعیین می نماید وقتی سازمان :
الف :نیازمند نشان دادن توانایی اش در ارائه یکنواخت محصوالت و خدماتی که الزاماات مشاتری و الزاماات قاانونی و
مقرراتی کاربردی را برآورده می سازد ،می باشد و
ب :به دنبال جلب رضایت مشتری ازطریق به کارگیری اثربخش سیستم شامل فرآیندهایی جهت بهبود مستمر سیساتم
و انطباق سازی با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد می باشد.
تمام الزامات این استاندارد بین المللی عمومی هستند و به نحوی درنظر گرفته شده اند کاه بارای تماام ساازمان هاا
صرفنظر ازنوع  ،اندازه و محصولی که ارائه می دهند قابل استفاده باشد.
یادآوری  :1دراین استاندارد بین المللی اصطالحات " محصول " یا "خدمت" فقط برای محصوالت یا خدماتی کاه بارای
مشتری درنظر گرفته شده یا خواسته مشتری است نامیده می شود.
یادآوری  :2الزامات قانونی و مقرراتی را می توان به طور خالصه الزامات قانونی گفت.

-2مراجع الزامي
مراجع الزامی وجود ندارد این بند برای حفظ یکپارچگی در شماره گذاری بندها بین دیگر اساتانداردهای سیساتم هاای
مدیریتی  ISOدر نظر گرفته شده است .

-3اصطالحات و تعاریف
برای اهداف این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر کاربرد دارد.
 – 3-1سازمان
شخص یا اشخاصی از افراد که وظایف  3-25مسئولیت  ،اختیارات و روابط خود را برای رسیدن باه اهدافشاان را مای
دانند.
یادآوری :1مفهوم سازمان میتواند دربرگیرنده مفهوم تاجرمستقل  ،شرکت  ،موسسه  ،بنگاه اقتصادی ،مقام مسائول،
شرکت تضامنی  ،انجمن  ،موسسه خیریه یا نهاد یا بخشی یا ترکیبای از آنهاا چاه ثبات شاده باشاد چاه عماومی چاه
خصوصی باشد اما تنها به این مفاهیم محدود نمی شود.
 – 3-2طرف ذی نفع
فرد یا سازمانی که بریک تصمیم یا فعالیت اثر می گذارد یا ازآن تاثیر بپذیرد یا خود را تاثیر پذیر بداند.
مثال  ،مشتریان  ، 3-26مالکین  ،کارکنان سازمان  ، 3-41تأمین کنندگان  ، 3-27بانکداران  ،اتحادیه ها  ،شرکاء یا جامعاه
که می تواند شامل رقبا یا گروهای مخالف باشند.
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 – 3-3الزام
نیاز یا خواسته ایی که به طور عمومی عنوان می شود  ،متداول یا الزامی است.
یادآوری :1به طور عمومی متداول به این معنیست که تجربه متداول یا معمول برای سازمان  3-41طرف های ذی نفاع
 3-42می باشد که نیاز یا خواسته مورد بحث ،متداول شده است .
یادآوری :2یک الزام مشخص شده الزامی می باشد که مثال درقالب اطالعات مستند 3-11بیان شده است.
یادآوری  : 3می توان از یک توصیف کننده برای مشخص نمودن یک نوع خاص ازالزام استفاده نمود مثل الزام محصاولی
 ،3-07الزام مدیریت کیفیت  ،3-34الزام مشتری ، 3-26الزام کیفی
یادآوری  :0الزاماً ممکن است توسط طرف های ذی نفع مختلف ایجاد شود.
یادآوری  : 5برای رسیدن به رضایت باالی مشتری  ، 3-57ممکن است برآوردن یکای از خواساته هاای مشاتری ، 3-26
الزم باشد .ولی نه آنکه تلویحاً مطرح شده و الزام آور باشد.
 3-14سیستم مدیریت
مجموعه ای از عناصر مرتبط و متعامل یک سازمان  ، 3-41برای ایجاد خط مشی ها  ، 3-47اهداف  ، 3-48و فرآینادها
برای دستیابی به آن اهداف .
یادآوری  : 1یک سیستم مدیریت می تواند به یک موضوع یاا چناد موضاوع بپاردازد مانناد مادیریت کیفیات ، 3-34
مدیریت  ، 3-29مالی یا مدیریت محیط زیست .
یادآوری  : 2عناصر سیستم مدیریت  ،ساختار  ،وظایف و مسئولیت ها  ،برناماه ریازی  ،عملیاات  ،خاط مشای هاا ، 3-7
تجارب  ،قوانین  ،عقاید ،اهداف  ، 3-8و فرآیندهای  ، 3-12سازمان  ، 3-1را برای رسیدن باه آن اهاداف پایاه گاذاری
می نماید.
یادآوری  :3دامنه کاربرد یک سیستم مدیریت می تواند شامل کل سازمان  3-41وظایف  3-25مشخص و تعیین شده
سازمان  ،بخش های مشخص و تعیین شده سازمان  ،یا یک چند وظیفه ازمیان گروهی از سازمان ها باشد.
 3-5مدیریت ارشد
فرد یا گروهی از افراد سازمان  ، 3-1که آن را در باالترین سطح هدایت و کنترل می نمایند.
یادآوری  :1مدیریت ارشد قدرت تفویض اختیار و فراهم آوری منابع در سازمان  3-1را دارد.
یادآوری  : 2اگر دامنه کاربرد سیستم مدیریت  ، 3-0تنها بخشی ازسازمان  ، 3-1را پوشش دهد ،مادیریت ارشاد باه
کسانی گفته میشودکه آن بخش از سازمان را هدایت و کنترل می نماید.
 3-6اثربخشي
میزان تحقق فعالیت های طرح ریزی شده و دستیابی به نتایج طرح ریزی شده
 3-7خط مشي
مقاصد وجهت گیری سازمان  ، 3-1که به شکل رسمی توسط مدیریت ارشد ، 3-5بیان می شود.
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 3-8هدف
نتیجه ای که باید به آن دست یافت.
یادآوری :1هدف می تواند استراتژیک  ،تاکتیکی  ،یاعملیاتی باشد.
یادآوری  : 2اهداف ممکن است به موضوعات مختلف مربوط شاوند ،ماننداهاداف ماالی ،بهداشاتی و ایمنای وزیسات
محیطی و می تواند برای سطوح مختلف اعمال شود ،مانند استراتژیک سازمانی  ،پروژه ای  ،محصولی  ، 3-07خدماتی
 ، 3-08 ،فرآیندی 3-12
یادآوری  :3هدف را می توان به طریق دیگر بیان نمود .مثال به صورت یک حاصل مورد نظر ،یاک مقصاود ،یاک معیاار
عملیاتی ،یک هدف کیفی ، 3-37یا بادیگر کلماتی با معنی مشابه  ،مانند مقصود ،هدف
 3-1ریسک
اثر عدم قطعیت برروی یک نتیجه مورد انتظار
یادآوری  :1تأثیر یک انحراف ازآنچه مورد انتظار است می باشد  .مثبت یا منفی
یادآوری  :2عدم قطعیت حالتی است حتی ناقص از کمبود اطالعات  ، 3-54مرتبط با درک یا دانش  ، 3-53از یک واقعه
،عواقب یا احتمال آن ،
یادآوری  :3ریسک اغلب با اشاره به وقایع به بالقوه به طوری که  ISO Guide73 2009 3.5.1.3تعریف شاده اسات و
عواقب به طوری که در  ISOGuide73 2009 3.6.1.3تعریف شده است عنوان می شود .یا ترکیبی از این دو مشخص
می شود.
یادآوری  : 0اصطالح ریسک زمانی که احتمال عواقب منفی وجود دارد به کار می رود.
 3-11صالحیت
توانایی به کارگیری دانش  3-53و مهارتها برای رسیدن به نتایج مورد نظر
یادآوری  :1صالحیت نشان داده شده را گاهی واجد شرایط می دانند.
 3-11اطالعات مستند
اطالعاتی  3-54که کنترل و نگهداری آن توسط سازمان  3-41الزام می باشد و رسانه ایی که آن را شامل می شود.
یادآوری  :1اطالعات مستند می تواند در هر قالب یا رسانه ای و از هر منبعی باشد.
یادآوری  :2اطالعات مستند می تواند به موارد زیر داللت نماید:
-

سیستم مدیریت کیفیت  ، 3-33شامل فرآیندهای3-12مرتبط

-

اطالعات  ، 3-5ایجاد شده برای سازمان  ، 3-41برای عملیات ( مستند سازی )

-

شواهد نتایج به دست آمده ( سوابق )

 3-12فرآیند
مجموعه ای از فعالیتهای به هم مرتبط و متعادل که ورودی ها را به خروجی ها  ، 3-06تبدیل می نماید.
یادآوری  :1ورودی های یک فرآیندعموما خروجی های  ، 3-06فرآیندهای دیگر هستند.
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یادآوری  :2در برخی فرآیندها  ،برخی ورودی ها بدون تغییرشکل تبدیل به خروجی  ، 3-06مای شاوند مانناد طارح
مورد استفاده در فرآیند تولید یا کاتالیزور در فرآیند شیمیایی عموما تحت شرایط کنترل شده ای طرحریزی شده و
اجراء می شوند تا ارزش افزوده ایجاد نمایند.
یادآوری  :0وقتی انطباق  ، 3-18خروجی  ، 3-06حاصله از یک فرآیند را نمی تاوان فاورا یاا باه طاور اقتصاادی صاحه
گذاری نمود ،به آن فرآیند  :فرآیند ویژه گفته می شود.
 3-13عملکرد
نتایج قابل اندازه گیری
یادآوری  :1عملکرد می تواند به یافته های کمی یا کیفی مرتبط شود.
یادآوری  :2عملکرد می تواند به مدیریت  ، 3-29فعالیات هاا  ،فرآینادها  ، 3-12محصاوالت  ، 3-07خادمات ، 3-08
سیستم ها  ،3-31یا سازمان ها  3-41ارتباط داشته باشند.
 3-14برون سپاری
ایجاد ترتیباتی به نحوی که یک سازمان بیرونی ، 3-1بخش از وظایف  ،3-25یا فرآیندهای  ، 3-12یک سازمان را انجام
دهد .
یادآوری  :1یک سازمان بیرونی ، 3-1بیرون از دامنه کاربرد سیستم مدیریت  ، 3-40می باشاد اگرچاه وظیفاه بارون
سپاری شده  ، 3-25یا فرآیند  ، 3-12دردامنه کاربرد باشد.
 3-15پایش
تعیین  ، 3-67وضعیت یک سیستم  ، 3-31یک فرآیند  ، 3-12یا یک فعالیت
یادآوری  :1برای تعیین وضعیت ممکن است  ،نیاز به بررسی  ،سرپرستی یا مشاهده کامال دقیق باشد.
یادآوری  :2پایش اغلب تعیین  ، 3-67موضوعی  ، 3-67است که پایش می شود ودر مراحل و در زماان هاای مختلاف
انجام می شود .
 3-16اندازه گیری
فرآیندی  ، 3-12برای تعیین  ، 3-67یک مقدار
یادآوری  :1برطبق ISO 3534 -2:2006مقدار تعیین شده به طور عمومی ارزش آن مقدار است .
 3-17ممیزی
فرآیند  3-12سیستماتیک و مستقل برای کسب شواهد  ، 3-61عینی و ارزیابی آن برمبنای واقعیت برای تعیاین میازان
برآوردشدن معیارهای ممیزی 3-64
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یادآوری :1
ممیزی می تواند ممیزی داخلی ( شخص اول ) یا ممیزی خارجی ( شخص دوم ) یا شخص ثالث باشد و مای تواناد باه
صورت ممیزی ترکیبی یا مشترک باشد.
یادآوری  :2ممیزی داخلی که گاهی ممیزی شخص اول نامیده می شود توساط ساازمان  ، 3-41و ازطارف آن بارای
بازنگری  ، 3-68مدیریت  ، 3-29و دیگر مقاصد داخلی انجام می شود وممکن است مبنایی برای اظهاار انطبااق ، 3-18
ایجاد نماید.در بسیاری از موارد به خصوص در سازمان هاای کاوچکتر  ،مساتقل باودن را مای تاوان باا جادا باودن از
مسئولیت فعالیتی که ممیزی می شود نشان داد.
یادآوری  : 3ممیزی های خارجی معموال شامل ممیزی های شخص دوم یا شخص ثالث می باشند .ممیزی های شاخص
دوم توسط طرفهایی که نفعی درسازمان  ، 3-41دارند مانند مشتریان  ، 3-26یا دیگر افراد از طارف آنهاا انجاام مای
شود .ممیزی های شخص ثالث توسط سازمانهای ممیازی خاارجی و مساتقل مانناد ساازمانهایی کاه خادمات صادور
گواهینامه  ،ثبت انطباق  ISO9001 3-18یا  ISO14001را انجام می دهند صورت می گیرد.
 3-18انطباق
برآورده شدن یک الزام 3-43
یادآوری  :1در زبان انگلیسی با لغت  Conformanceهم معنای اسات اماا منساوه شاده اسات  .در فرانساه باا لغات
 Complianceهم معنی است اما منسوه شده است .
 3-11عدم انطباق
برآورده نشدن یک الزام 3-43
 3-21ا قدام اصالحي
اقدامی برای حذف علت یک عدم انطباق  ، 3-19و جلوگیری از وقوع مجدد آن .
یادآوری  :1ممکن است برای یک عدم انطباق  ، 3-19بیش از یک علت وجود داشته باشد.
یادآوری  :2اقدام ا صالحی برای جلوگیری از وقوع مجادد انجاام مای شاود در حالیکاه اقادام پیشاگیرانه از وقاوع آن
جلوگیری می نماید.
 3-21بهبود مستمر
فعالیت تکرارپذیربرای بهبود عملکرد3-13
یادآوری  :1فرآیند  ، 3-12تدوین اهداف  3-48و یافتن فرصت هایی برای بهبود  ، 3-28یک فرآیند مستمر است کاه
از طریق یافته های ممیزی  3-62و نتایج ممیزی  ،تجزیه و تحلیل داده  ، 3-09بازنگری های  ، 3-68مدیریت  ، 3-29یا
دیگر روش ها صورت می گیرد و معموال منجربه اقدام اصالحی  ، 3-21یا اقدام پیشگیرانه می شود.
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 3-22اصالح
اقدام برای حذف عدم انطباق مشاهده شده 3-19
یادآوری  :1اصالح می تواند با اقدام اصالحی  ، 3-21ترکیب شود.
یادآوری  :2اصالح می تواند برای مثال بازکاری یا درجه بندی مجدد باشد.
 3-23مشاركت
مشارکت در اهداف  ، 3-48مشترک و یا سهم داشتن درآنها
 3-24محیط سازمان
محیط کسب و کار
ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی و شرایطی که بررویکرد سازمان  ، 3-41محصوالت  ، 3-07خادمات  ، 3-08سارمایه
گذاری ها و ذی نفعان  ، 3-42تأثیر گذار می باشد.
یادآوری  :1مفهوم محیط سازمان به طور یکسان برای سازمان های  ، 3-07غیر انتفاعی یاا خادمات  ، 3-08عماومی و
آنهایی که به دنبال سود هستند کاربرد دارد.
یادآوری  :2در زبان انگلیسی این مفهوم اغلب توسط عباارت دیگاری مان ناد محایط کساب وکاار ،محایط ساازمان یاا
اکوسیستم سازمان  ، 3-41اطالق می شود.
 3-25وظیفه
نقشی که توسط یک واحد اختصاصی سازمان  ،3-41ایفا می شود.
 3-26مشتری
شخص یا سازمانی ، 3-41که می تواند محصول  ، 3-07یا خادمتی  ، 3-08کاه تمایال باه داشاتن آن را دارد دریافات
نماید ،یا شخص یا سازمانی که محصول یا خدمتی دریافت نمی کند.
مثال :مصرف کننده  ،ارباب رجوع  ،کاربر نهایی  ،خرده فروش  ،ورودی به فرآیندهای  ، 3-12داخلی منتفع یا خریدار
یادآوری  :یک مشتری می تواند نسبت به ساازمان  ، 3-41داخلای یاا خاارجی باشاد مشاتری هاای خاارز از ساازمان
مشتریان خارجی هستند .خروجی  ، 3-06هرفرآیند 3-12داخلی ورودی فرآیند بعدی است  .فرآیناد بعادی مشاتری
داخلی فرآیندقبلی است .
 3-27تامین كننده – ارائه كننده
فرد یا سازمانی  ، 3-41که محصول  ، 3-07یا خدماتی  ، 3-08را ارائه می نماید.
مثال تولیدکننده  ،توزیع کننده  ،خرده فروش یا فروشنده محصول  ، 3-07یا خدمات  ، 3-08یا اطالعات 3-54
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یادآوری  :1یک ارائه کننده می تواند نسبت به سازمان  3-41داخلی یا خارجی باشد.
یادآوری  :2گاهی درشرایط قراردادی به تامین کننده پیمانکار می گویند.
 3-28بهبود
فعالیتی برای بهبود عملکرد3-13
یادآوری  :بهبود می تواند توسط یک فعالیت تکرارپذیریا منفرد به دست آید.
 3-21مدیریت
فعالیتهای هماهنگ برای هدایت و کنترل یک سازمان 3-29
یادآوری  :1مدیریت می تواند خط مشی ها  3-47و اهداف  3-48و فرآیندهایی  3-12را برای رسیدن به این اهاداف
تدوین نماید.
یادآوری  :2اصطالح "مدیریت" گاهی اوقات به افراد اطالق می شاود یعنای فارد یاا گروهای از افاراد باا اختیاارات و
مسئولیت های هدایت و کنترل یک سازمان  ، 3-41وقتی مدیریت در این معنی به کاارمی رود بایاد همیشاه آن را باا
یک نوع توصیف کننده به کار برد تا از سردرگمی با مفهوم مدیریت به معنای مجموعه ای از فعالیت ها به صورتی که
در باال تعریف شد جلوگیری شود مثال "مدیریت باید "...منسوه است درحالیکه "مادیریت ارشاد  3-45بایاد " ...قابال
قبول است  .درغیر این صورت وقتی مفهوم مرتبط با افراد است باید لغات دیگری باه کاار گرفتاه شاود تاا مفهاوم را
منتقل نماید مانند مدیریتی یا مدیران
 3-31مدیریت كیفیت
مدیریت  3-29در زمینه کیفیت 3-37
یادآوری  :مدیریت کیفیت عموما شامل تدوین خط مشی کیفیت  3-30و اهداف کیفای  ، 3-05طارح ریازی کیفیات ،
کنترل کیفیت  ،تضمین کیفیت و بهبود کیفیت است .
 3-31سیستم
مجموعه ای از عناصر به مهم مرتبط و متعادل
 3-32زیرساخت
سیستم  ،3-31امکانات  ،تجهیزات و خدمات  3-08مورد نیاز برای عملیات سازمان 3-41
 3-33سیستم مدیریت كیفیت
سیستم مدیریت  3-40در رابطه با کیفیت 3-5-2
 3-34خط مشي كیفیت
خط مشی  3-47مرتبط با کیفیت 3-37
WWW.SYSTEMKARAN.COM

12

مرکز مشاوره و اطالع رسانی سيستم کاران
یادآوری  :1به طور کلی خط مشی کیفیت سازگار با خط مشی عمومی  3-47سازمان  3-41است  .می تواند با چشام
انداز و ماموریت سازمان همراستا شود و چارچوبی را برای تعیین اهداف کیفی  3-05ارائه نماید.
یادآوری  :2اصول مدیریت کیفیت  3-34ارائه شده در این استاندارد بین المللی می تواند مبنایی بارای تادوین خاط
مشی کیفیت  3-30ایجاد نماید.
 3-35استراتژی
فعالیت های طرح ریزی شده برای رسیدن به یک هدف 3-48
 3-36موضوع
موجودیت
هرچیزی که قابل درک یا مشاهده باشد.
مثال ها :محصول  ، 3-07خدمت  ، 3-08فرآیند  ، 3-12شخص  ،سازمان  ، 3-41سیستم  3-31منبع
یادآوری  :1موضوعات ممکن است مادی باشد (مثال یک موتور ،یک بار

کاغاذ ،یاک الماا

)  ،غیرماادی (نسابت

تبدیل  ،یک طرح پروژه ) یا تخیلی ( نظیر تک شاه ).
 3-37كیفیت
میزانی که یک سری خصوصیات ذاتی  3-65یک موضوع  3-36الزامات  3-43را برآورده می کند.
یادآوری  :1اصطالح "کیفیت " را می توان به همراه صفاتی مانند ضعیف  ،خوب یا عالی به کار برد.
یادآوری  :2ذاتی دربرابر" نسبت داده شده " قرار می گیرد که به معنی موجوددر موضوع  3-36است
 3-38الزام قانوني
الزام اجباری  3-43تعیین شده توسط یک ارگان قانون گذار
 3-31الزام مقرراتي
الزام اجباری  3-43تعیین شده توسط یک مقام تحت امر نظیر یک ارگان قانون گذار
 3-41عیب
عدم انطباق  3-19مرتبط با کاربرد مورد نظر یا مشخص شده
یادآوری  :1فرق میان مفهوم عیب و عدم انطباق  3-19مهم است زیرا به پیامدهای قانونی به خصوص آنهایی که به
تعهدات مرتبط با محصول  3-07و خدمت  3-08مرتبط می شوند.
یادآوری  :2کاربرد مورد نظر مانند آنچه مد نظر مشتری  3-26بوده است تحت تاثیر ماهیت اطالعات  3-54مانند
دستورالعمل های عملیات یا تعمیرات و نگهداری ارائه شده از طرف تامین کننده باشد.
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 3-41ردیابي
توانایی ردیابی تاریخچه  ،کاربرد یا مکان یک موضوع 3-36
یادآوری  :1درمورد یک محصول  ، 3-07یا یک خدمت  ، 3-08ردیابی می تواند موارد زیر را شامل شود.
مبداء موارد و قطعات
تاریخچه فرآیند و
توزیع و مکان محصول  3-07یا خدمت  3-08بعدازتحویل
یادآوری  :2در زمینه اندازه گیری  ،تعریف موجود درISO/IEC Guide 99:2007
 3-42نوآوری
فرآیند  3-12که منجر به یک موضوع جدید یا تا حد زیادی تغییر یافته شود.
یادآوری  :موضوع  3-36درمورد نوآوری می تواند مانند سیستم مدیریت  3-40یاک فرآیناد  3-12یاک محصاول
 3-07یک خدمت  3-08یا فن آوری باشد .
 3-43قرارداد
توافق نامه تعهدآور
 3-44طراحي و توسعه
مجموعه ای از فرآیندها  ، 3-12که الزامات  ، 3-43برای یک موضوع  ، 3-36را به الزاماات دقیاق تاری تبادیل مای
کنند.
یادآوری  :1الزامات  3-43تشکیل دهنده ورودی طراحی و توسعه را می توان به صاورت کلای تار و عماومی تار از
الزاماتی که خروجی طراحی و توسعه  ، 3-06را تشکیل می دهند بیان نمود .دریک پروژه ممکن است مراحل متعادد
طراحی و توسعه وجود داشته باشد.
یادآوری :2در انگلیسی کلمات " ،طراحی" و" توسعه" اصطالح "طراحی و توسعه" برخی اوقاات هام معنای هساتند و
برخی اوقات مراحل مختلف یک طراحی و توسعه کلی را تعریف می کنند در زبان فرانسه کلمات مفهاوم و توساعه و
اصطالح  development Conception etبرخی اوقات هم معنی هستند و برخی اوقات مراحل مختلف یک طراحی و
توسعه کلی را تعریف می کنند.
یادآوری  :3می توان از یک توصیف کننده اس تفاده کرد تا بیاانگر ماهیات چیازی کاه ماورد طراحای و توساعه قارار
می گیرد باشد مانند طراحی و توسعه محصول  ، 3-07یا طراحی و توسعه فرآیند 3-12
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 3-45اهداف كیفي
هدف  3-48مرتبط با کیفیت 3-37
یادآوری  :1اهداف کیفی عموما برمبنای خط مشی کیفیت  ، 3-30سازمان  3-41هستند.
یادآوری  :2اهداف کیفی عموما برای وظایف  3-25مرتبط و سطوح مختلف سازمان  3-41تعریف می شوند.
 3-46خروجي
نتیجه یک فرآیند 3-12
یادآوری  1درمورد خروجی  :چهار گروه عمومی خروجی به شرح زیر وجوددارد.
خدمات ( مانند حمل و نقل )
نرم افزار( مانند برنامه کامپیوتری  ،لغتنامه )
سخت افزار ( مانند قطعه مکانیکی موتور)
مواردفرآیندی (مانند روانکار)
بسیاری خروجی ها شامل عناصری هستند که به گروه های مختلف عمومی تعلق دارند اینکه خروجی  ،خدمت محصول
 ،نرم افزار ،سخت افزار ،یا موارد فرآیندی نامگذاری شود به بخش اصلی آن بستگی دارد ماثال یاک خاودرو از ساخت
افزار مانند( الستیک ها ) ،مواد فرآیندی مانند (سوخت  ،مایع خنک کنناده)  ،نارم افازار ( نارم افازار کنترلای موتاور،
دفترچه راهنما) و خدمات  ،توضیحات عملیاتی که فروشنده ارائه می نماید) تشکیل شده است .
 3-47محصول
خروجی  3-06که نتیجه فعالی ت هایی است که هیچ کادام از آنهاا درحاد فاصال میاان ارائاه کنناده  3-27و مشاتری 3-26
صورت نمی گیرد .
یادآوری  :1درمورد "محصول" سخت افزار به طور کلی قابل لمس بوده و مقدار آن یک ویژگی قابال شامارش اسات
مواد فرآیندی عموما قابل مشاهده هستند و مقدار آنها یک ویژگی پیوسته است  .مواد سخت افزاری و نرم افازاری را
عموما کاال می نامند نرم افزار شامل اطالعات است و عموما غیر قابال لماس اسات و مای تواناد درقالاب رویکردهاا ،
تراکنشها یا اطالعات مستند شده  3-11باشد.
 3-48خدمت
خروجی  3-06غیرقابل لمس بوده و نتیجه حداقل یک فعالیت است لزوما درحد فاصل میان ارائه کننده ومشتری انجاام
می شود.
یادآوری :1درمورد "خدمت" ارائه خدمت می تواند شامل موارد زیر باشد :
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یک فعالیت انجام شده درمورد محصول قابل مشاهده کاه باه مشاتری داده شاده اسات ،مانناد خاودرویی کاه تعمیار
می شود.
فعالیتی که درمورد محصول غیرقابل مشاهده که به مشتری داده شده است انجام می شود مانند صورت سود و زیاان
مورد نیاز برای بازگشت مالیات .
ارائه یک محصول غیرقابل مشاهده مانند ( ارائه اطالعات در زمینه تبادل دانش )
ایجاد محیطی برای مشتری مانند هتل ها و رستوران ها معموال خدمت توسط مشتری تجربه می شود.
 3-41داده
حقایقی درباره یک موضوع 3-36
 3-51اطالعات
داده ها  3-09معنادار
 3-51شواهد عیني
داده  3-09پشتیبان وجود یا درستی چیزی
یادآوری  :1شواهد عینی ممکن است از طریق مشاهده  ،اندازه گیری  3-16تست یا دیگر روش ها به دست آید.
یادآوری  :2شواهد عینی برای ممیزی  3-17به طور کلی شامل سوابق  ،بیانه حقایق با دیگر اطالعات  3-54می شود کاه
مرتبط با معیارهای ممیزی  3-64و فایل تصدیق می باشند.
 3-52سیستم اطالعات
شبکه سیستم مدیریت کیفیت کانالهای ارتباطی مورد استفاده سازمان 3-41
 3-53دانش
مجموعه اطالعات  3-54موجود که عقیده توجیه پذیری می باشد و دارای درجه قطعیت باال درصحیح بودن می باشد.
 3-54تصدیق
تایید ازطریق ارائه شواهد عینی  3-51که الزامات  3-43مشخصی را برآورده شده اند .
یادآوری  :1شواهد عینی مورد نیاز برای یک تصدیق می تواند در نتیجه بازرسی یاا دیگار اشاکال تعیاین  3-67وضاعیت
مانند انجام محاسبات دیگر با بازنگری اطالعات مستند شده  3-67باشد.
یادآوری  :2فعالیت های انجام شده برای تصدیق را گاهی اوقات فرآیند اثبات شرایط  3-12می نامند.
یادآوری  :3کلمه "تصدیق شده" را گاهی برای تعیین وضعیت متناظر به کار می برند.
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 3-55صحه گذاری
تایید از طریق ارائه شواهد عینی که از الزامات  3-43برای مصرف یا کاربردمورد نظر برآورده شوند.
یادآوری  :1شواهد عینی  3-51مورد نیاز برای صحه گذاری نتیجه تست یا دیگر اشکال تعیین وضعیت  3-67ماننادانجام
محاسبات دیگر یا بازنگری اطالعات مستند شده  3-11می باشد.
یادآوری  :2کلمه "صحه گذاری شده "معموال برای تعیین وضعیت متناظر به کار میرود.
یادآوری  :3شرایط مصرف برای صحه گذاری می تواند واقعی یا شبیه سازی شده باشد.
 3-56بازخور
عقاید ،تفسیرها و اظهارنظرهای مورد عالقه در مورد محصول  ،خدمت یا فرآیند رسیدگی به شکایت
 3-57رضایت مشتری
برداشت مشتری  3-26از میزانی که انتظارات مشتری برآورده شده اند.
یادآوری  :1ممکن است انتظارات مشتری  3-26برای سازمان  3-41یا حتی خود او تا زمانی که محصول  3-07یا خدمت
 3-08دریافت شود  ،شناخته نشده باشد  .ممکن است برای دستیابی به افازایش رضاایت مشاتری بارآوردن انتظاارات
مشتری الزم باشد حتی اگر بیان نشده یا تلویحاً عنوان نشده باشد یا الزامی نباشد.
یادآوری  :2شکایات  3-58شاخص متداولی از رضایت پایین می باشد اما نبود آنها لزوما نشان دهناده افازایش رضاایت
نیست .
یادآوری  :3حتی وقتی الزامات مشتری  3-26با مشتری توافق می شاود و بارآورده مای شاوداین امار لزوماا افازایش
رضایت مشتری را تضمین نمی کند.
یادآوری :0مراجعه کنید به  ISO10004مدیریت رضایت مشتری – راهنمای پایش و اندازه گیری
 3-58شکایت
ابراز نارضایتی به یک سازمان  3-41دررابطه با محصول  3-07یا خدمت  3-08یا خودفرآیند  3-12رسیدگی به شکایت
که پاسخ یا راه حلی صریح یا تلویحی مورد انتظار است .
 3-51برنامه ممیزی
مجموعه ای از یک یا چند ممیزی  3-17طرحریزی شده برای بازه زماانی مشاخص و انجاام شاده بارای یاک مقصاود
مشخص

WWW.SYSTEMKARAN.COM

17

مرکز مشاوره و اطالع رسانی سيستم کاران
 3-61معیارهای ممیزی
مجموعه ای از خط مشی ها  3-47اطالعات مستند  3-11یا الزامات  3-43مورد استفاده به عنوان یک مرجع کاه شاواهد
ممیزی  3-61با آن مقایسه می شود.
 3-61شواهد عیني /ممیزی
سوابق  ،بیانیه حقایق یادگیر اطالعات  3-54که مرتبط با معیارهای ممیزی  3-64می باشند .و قابل تصدیق هستند.
 3-62یافته های ممیزی
نتایج ارزیابی شواهد ممیزی  3-61جمع آوری شده دربرابر معیارهای ممیزی 3-64
یادآوری  :1یافته های ممیزی بیانگر انطباق  3-18یا عدم انطباق  3-19هستند
یادآوری  :2 :یافته های ممیزی می تواند منجر به شناسایی فرصت های بهبود  3-28یا ثبت تجارب خوب شوند.
یادآوری  :3درزبان انگلیسی وقتی معیارهای ممیزی  3-64الزامات قانونی  3-38یا الزامات مقرراتای  3-39انتخااب مای
شوند .یافته های ممیزی را می توان تطابق یا عدم تطابق نامید.
 3-63مجوز ارفاقي
مجوز استفاده یا ترخیص  ،3-60یک محصول  ،3-07یا خدمت  ، 3-08که با الزامات  3-43مشخص شده انطباق ندارد.
یادآوری  :مجوز ارفاقی عموما به تحول محصول  3-07و خدمات  3-08دارای خصوصیات  3-65نامنطبقی  3-19دریاک
محدوده مشخص می باشند محدود می شود و عموما برای مقدار محدودی از محصوالت یا خدمات برای یک مصارف
مشخص شده درنظر گرفته می شود.
 3-64ترخیص
مجوز رفتن به مرحله بعدی فرآیند3-12
یادآوری :درزبان انگلیسی درزمینه نرم افراز و اطالعات مستند شده  ،لغت  releaseاغلب در مورد یک نسخه نرم افزار
یا اطالعات  3-11برای اشاره به پک نسخه ازنرم افزار یا اطالعات مستند شده بکار می رود..
 3-65خصوصیت
ویژگی متمایز کننده
یادآوری  :1یک خصوصیت می تواند ذاتی یا منتسب باشد.
یادآوری :2یک خصوصیت می تواند کمی یا کیفی باشد.
یادآوری  :3دسته بندی های مختلفی از خصوصیات وجود دارند مانند موارد ذیل :
الف :فیزیکی ( مثل خصوصیات مکانیکی  ،برقی  ،شیمیایی یا بیولوژیکی )
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ب :حسی (مثل بویایی  ،لمسی  ،چشایی  ،بینایی یا شنوایی )
ز :رفتاری (مثل مودبانه  ،صادقانه  ،درستکاری)
د :وابسته به زمان ( وقت خصوصیات فیزیولوژیکی یا مرتبط با ایمنی بدن )
و :کارکردی (مثل حداکثر سرعت هواپیما )
 3-66شاخص عملکرد
معیار عملکرد
خصوصیتی  3-65که تاثیر مهمی برروی تحقق خروجی  3-06و رضایت مشتری  3-57دارد.
مثال ها :عدم انطباق ها  3-19درهریک میلیون فرصت  ،قابلیت دراولین بار ،عدم انطباق در هر واحد.
یادآوری :خصوصیت  3-65می تواند کمی یا کیفی باشد.
 3-67تعیین
فعالیتی برای پی بردن به یک یا چند خصوصیت  3-65و مقادیرآن خصوصیات .
 3-68بازنگری
تعیین  3-67تناسب کفایت یا اثربخشی  3-46یک موضوع  3-36برای دستیابی به اهداف تعیین شده .
مثال ها :بازنگری مدیریت  ، 3-29بازنگری طراحی و توسعه  ،بازنگری الزاماات مشاتری  ، 3-26باازنگری عادم انطبااق
 3-19و بازنگری سوابق قبلی .
یادآوری  :بازنگری می تواند شامل تعیین  3-67کارایی نیز باشد.
 3-61تجهیزات اندازه گیری
ابزاراندازه گیری ،نرم افزار،استاندارد اندازه گیری ماده مرجع یا دیگر تجهیزات کمکی یاترکیبی از آنها کاه بارای تحقاق
یک فرآیند  3-12اندازه گیری  3-16الزم می باشند.

 - 4محیط سازمان
 -4-1درک سازمان و محیط آن
سازمان باید مسائل خارجی و داخلی که مرتبط با اهداف سازمان و جهت گیری استراتژیک آن هستند و توانایی ساازمان
را برای دستیابی به نتیجه های مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت را تحت تاثیرقرار می دهند ،تعیین نماید.
سازمان باید اطالعات مربوط به این مسائل خارجی و داخلی را مورد پایش و بازنگری قراردهد.
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یادآوری  :1درک محیط خارجی را می توان با بررسی مسائل برآمده از محیط های قانونی  ،فن اوری ،رقابتی  ،تجااری ،
فرهنگی  ،اجتماعی واقتصادی تسهیل نمود ،خواه بین المللی  ،ملی  ،منطقه ای یا محلی باشند.
یادآوری  : 2درک محیط داخلی رامی توان با بررسی مسائلی از قبیل ارزش ها ،دانش فرهنگی و عملکردسازمان تساهیل
نمود.
 -4-2درک نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع
به سبب تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم طرف های ذی نفع برتوانایی سازمان در ارائه پیوسته محصوالت و خادماتی کاه
نیازهای مشتری و الزامات قانونی و مقررات قابل کاربرد را برآورده می کنند سازمان باید موارد زیرتعیین نماید:
الف  :طرف های ذی نفع مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت
ب :الزامات این طرف های ذی نفع که مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت می باشند.
سازمان باید اطالعات مربوط به این طرف های ذی نفع و همچنین الزاماات مرباوط باه آناان را موردپاایش و باازبینی
قراردهد.
-4-3تعیین دامنه كاربرد سیستم مدیریت كیفیت
سازمان باید مرزها و قابلیت کاربرد سیستم مدیریت کیفیت را برای پیاده سازی دامنه کاربرد خود تعیین نماید.
هنگام تعیین این دامنه کاربرد سازمان باید موارد زیر را درنظر بگیرد.
الف :مسائل خارجی و داخلی اشاره شده دربند 041
ب :الزامات طرف های ذی نفع مربوطه اشاره شده دربند 042
ز :محصوالت و خدمات سازمان
هنگامی که یکی از الزامات این استاندارد بین المللی در دامنه کاربرد تعیین شده قابل اجراء باشاد بایاد توساط ساازمان
مورد استفاده قرار گیرد .
اگر هرکدام از الزامات این استاندارد بین المللی دردامنه کاربرد تعیین شده قابل اجراء باشد این موضوع نباید برتوانایی
یا مسئولیت سازمان برای اطمینان از انطباق محصوالت و خدمات تاثیری داشته باشد.
دامنه کاربرد باید در دستر

باشد و به عنوان اطالعات مستند شده برای بیان موارد زیر نگهداری شود.

 محصوالت و خدمات تحت پوشش سیستم مدیریت کیفیت-دالیل توجیهی برای هرموردی که یکی از الزامات این استاندارد بین المللی را نتوان بکار برد.
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 -4-4سیستم مدیریت كیفیت و فرآیند های آن
سازمان باید سیستم مدیریت کیفیت ،شامل فرآیند های مورد نیاز و تعامالت آنها رامطابق با الزامات این استاندارد باین
المللی ایجاد  ،اجراء ونگهداری نماید و به طور مستمربهبود بخشد.
سازمان باید فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیات و بکاارگیری آنهاا درکال ساازمان را تعیاین نمایاد و
همچنین باید موارد زیر را تعیین نماید.
الف :ورودی های مورد نیاز و خروجی های مورد انتظار ازاین فرآیندها .
ب :توالی و تعامل این فرآیندها
ز :معیارها  ،روشها  ،شامل اندازه گیری و شاخص های عملکرد مرتبط مورد نیازبرای حصول اطمینان از عملکرد ماوثر و
کنترل این فرآیندها .
د :منابع موردنیاز و حصول اطمینان از در دستر

بودن آن ها

ه :تخصیص مسئولیت ها و اختیارات برای این فرآیندها
و :ریسک ها و فرصت های مطابق با الزامات  6-1و طرحریزی و اجرای اقدامات مناسب برای پرداختن به آنها .
ز :روش های پایش و اندازه گیری ودر صورت تناسب  ،ارزیابی فرآیندها ودرصورت نیاز تغییر فرآیندها بارای حصاول
اطمینان از دستیابی به نتایج موردانتظار.
ح :فرصت هایی برای بهبود فرآیندها وسیستم مدیریت کیفیت .
سازمان بایداطالعات مستندرا به میزان الزم برای پشتیبانی از عملکرد فرآیندها نگهداری نماید و اطالعات مستند شاده
را به میزان الزم جهت حصول اطمینان ازاینکه فرآیندها طبق برنامه درحال اجراء هستند حفظ نماید.

 -5رهبری
 -5-1رهبری و تعهد
مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد در رابطه با سیستم مدیریت کیفیت را از طریق موارد زیر نشان دهد :
الف  :پاسخگویی در قبال اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت ؛
ب :حصول اطمینان از اینکه خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت برای سیستم مدیریت ایجاد شاده اناد و باا جهات گیاری
استراتژیک و محیط سازگارند .
ز :حصول اطمینان از اینکه خط مشی کیفیت در سازمان منتقل  ،درک و به کارگرفته شده است؛
د:حصول اطمینان از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت کیفیت یا فرایند های کسب و کار سازمان ؛
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ه :افزایش آگاهی از رویکرد فرایندی
و :حصول اطمینان از اینکه منابع مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت در دستر

هستند ؛

ز :انتقال اهمیت اثر بخشی مدیریت کیفیت و انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ؛
ح :حصول اطمینان از اینکه سیستم مدیریت کیفیت به نتایج در نظر گرفته شده نایل می یابد .
ط :به کار گیری  ،هدایت و پشتیبانی از افراد به منظور کمک به اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت
ی  :ترویج بهبود مستمر.
ک :حمایت از سایر نقش های مدیریتی مرتبط در نشان دادن رهبری آنها به میزانی کاه در زمیناه هاای مسئولیتشاان
کاربرد دارد.
یادآوری  :اشاره به " کسب و کار " در این استاندارد بین المللی می تواند به تفسیر عام به معنی آن دساته از فعالیات
هایی باشد که در مرکز فعالیت های سازمان هستند ؛ خواه سازمان دولتی و یا خصوصی  ،انتفاعی و یا غیر انتفاعی باشد.
 -5-1-2تمرکز بر مشتری
مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد را در خصوص تمرکز بر مشتری یا اطمینان از موارد زیر نشان دهد :
الف  :الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد و تعیین شده ،انطباق دارند ؛
ب  :ریسک ها و فرصت هایی که می توانند بر انطباق محصوالت و خدمات و تواناایی افازایش رضاایت مشاتری ماوثر
باشند تعیین شده و مورد توجه قرار می گیرند .
ز  :تمرکز بر ارائه یکنواخت محصوالت و خدمات که با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا انطبااق
دارند ؛
د :تمرکز بر افزایش رضایت مشتری حفظ شود .

 -5-2خط مشی کیفیت
 -5-2-1مدیریت ارشد باید خط مشی کیفیت را ایجاد  ،بازنگری و نگهداری نماید که:
الف :متناسب با مقاصد و محیط سازمان باشد ؛
ب  :چارچوبی را برای تعیین و بازنگری اهداف کیفی فراهم نماید ؛
ز  :شامل تعهدی جهت برآوردن الزامات قابل کاربرد باشد ؛
د  :شامل تعهدی جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت باشد .
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 -5-2-2خط مشی کیفیت باید :
الف :در قالب اطالعات مستند شده در دستر

باشد .

ب  :در درون سازمان  ،انتقال  ،درک و به کار گرفته شود .
ز  :در صورت مقتضی در دستر

طرف های ذی نفع مربوطه قرا ر گیرد .

 -5-3وظایف  ،مسئولیت ها و اختیارات سازماني
مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید که مسئولیت ها واختیارات برای وظایف مربوطه در درون سازمان تخصایص
داده شده  ،ابالغ و تفهیم شده اند .
مدیریت ارشد باید برای موارد زیر مسئولیت ها و اختیاراتی تخصیص نماید :
الف  :حصول اطمینان از اینکه سیستم مدیریت کیفیت با الزامات این استاندارد بین المللی انطباق دارد ؛
ب  :حصول اطمینان از اینکه فرایند ها  ،خروجی های مورد نظرشان را ارائه می کنند.
ز  :گزارش در مورد عملکرد سیستم مدیریت کیفیت  ،درباره فرصت های بهبود و نیاز و باه تغییار یاا ناوآوری و باه
ویژه برای گزارش به مدیریت ارشد
د :حصول اطمینان از ترویج تمرکز بر مشتری در تمامی سازمان
ه  :حصول اطمینان از حفظ یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت هنگامی که تغییراتی در سیساتم مادیریت کیفیات برناماه
ریزی شده است.

 -6طرح ریزی برای سیستم مدیریت كیفیت
 -6-1اقدامات مرتبط با ریسک ها و فرصت ها
 -6-1-1در زمان طرح ریزی برای سیستم مدیریت کیفیت  ،سازمان باید موارد اشاره شده در بند 0-1الزامات اشاره
در بند  0-2را در نظر بگیرد و ریسک ها و فرصت های مرتبط را که برای پرداختن به موارد زیار الزم هساتند تعیاین
نماید ؛
الف :تضمین آنکه سیستم مدیریت کیفیت می تواند به نتیجه (نتایج) مورد نظر خود دست یابد ؛
ب :جلوگیری و یا کاهش اثرات ناخواسته
ز :دستیابی به بهبود مستمر
 -6-1-2سازمان باید موارد زیر را برنامه ریزی نماید.
الف  :اقدامات مرتبط با این ریسک ها و فرصت ها
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ب  :چگونگی انجام
ب .1.یکپارچه سازی و پیاده سازی این اقدامات در فرآیند های سیستم مدیریت کیفیت (به بند  040رجوع شود )
ب .2.ارزیابی اثر بخشی این اقدامات
اقدامات انجام شده مرتبط با ریسک ها و فرصت ها باید متناسب با اثرات بالقوه بر انطباق محصوالت و خدمات باشد.
یادآوری  :گزینه های پرداختن به ریسک ها و فرصت ها می تواند شامل موارد زیر باشاد  :اجتنااب از ریساک  ،قباول
ریسک به منظور دنبال کردن یک فرصت  ،حذف منبع ریسک  ،تغییر احتمال یا عواقب  ،به اشاتراک گاذاری ریساک باه
وسیله تصمیم گیری آگاهانه
 -6-2اهداف كیفیت و طرح ریزی جهت دستیابي به آنها
 -6-2-1سازمان باید اهداف کیفیت را در وظایف  ،سطوح و فرایند های مرتبط تعیین کند
اهداف کیفیت باید:
الف :با خط مشی کیفیت سازگار باشد ؛
ب :قابل اندازه گیری باشد ؛
ز :الزامات قابل کاربرد را در نظر گیرد ؛
د :مرتبط با انطباق محصوالت و خدمات و افزایش رضایت مشتری باشد ؛
ه :مورد پایش قرار گیرد ؛
و :منتقل شود ؛
ز :در صورت نیاز به روز آوری شود ؛
سازمان باید اطالعات مستند در خصوص اهداف کیفیت را حفظ نماید .
 -6-2-2در زمان طرح ریزی چگونگی دستیابی به اهداف کیفیت را حفظ نماید .
الف :چه کارهایی انجام خواهد شد؛
ب :چه منابعی موردنیاز خواهد شد؛
ز :چه کسی مسئول خواهد بود؛
د :چه زمانی تکمیل خواهد شد؛
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ه :نتایج آن چگونه ارزشیابی خواهد شد؛
 -6-3طرح ریزی تغییرات
در صورتی که سازمان نیاز به تغییر در سیستم مدیریت کیفیت را تعیین نماید ( به بند 0-0رجوع شود ) تغییر بایاد باه
صورت طرح ریزی شده و سیستماتیک انجام شود.
سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد :
الف :هدف از تغییر و هر یک از عواقب احتمالی آن چیست؟
ب :یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت خدشه دار نمی شود؟
ز :منابع الزم برای تغییر در دستر

است؟

د :تخصیص و یا تخصیص مجدد مسئولیت ها و اختیارات چگونه خواهد بود ؟

 -7پشتیباني
 -7-1منابع
 -7-1-1کلیات
سازمان باید منابع الزم را جهت استقرار  ،اجرا  ،نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت تعیین و تأمین نماید.
سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:
الف :قابلیت ها و محدودیت های منابع داخلی موجود ؛
ب :چه نیازهایی باید از تامین کنندگان خارجی تامین شود ؛
 -7-1-2کارکنان
سازمان باید به منظور اطمینان از برآورده شدن مستمر الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابال کااربرد ،
کارکنان الزم را برای اجرای موثر سیستم مدیریت کیفیت به همراه فرایند های مورد نیاز فراهم نماید .
 -7-1-3زیر ساخت
سازمان باید زیر ساخت مورد نیاز را برای اجرای فرآیند هایش جهت دستیبابی به انطباق محصوالت و خدمات و تعیین
 ،تأمین و نگهداری نماید .
یادآوری  :زیر ساخت می تواند شامل موارد زیر باشد :
الف :ساختمانها  ،تاسیسات مرتبط؛
ب :تجهیزات از جمله سخت افزار و نرم افزار
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ز :حمل و نقل
د :تکنولوژی اطالعات و ارتباطات
 -7-1-0محیط برای اجرای فرآیند ها
سازمان باید محیط جهت اجرای فرایندها و دستیابی و انطباق محصوالت و خدمات تعیین  ،تأمین و نگهداری نماید .
یادآوری  :محیط الزم جهت اجرای فرایند می تواند شامل عوامل فیزیکی  ،اجتماعی  ،روانای  ،محیطای و ساایر ماوارد
( مانند دما  ،رطوبت  ،ارگونومی و پاکیزگی ) باشد .
 -7-1-5منابع پایش و اندازه گیری
در جایی که پایش یا اندازه گیری به عنوان شواهد انطباق محصوالت و خدمات والزامات مشاخص شاده اساتفاده مای
شود .
سازمان باید منابع الزم را برای حصول اطمینان از نتایج پایش و اندازه گیری معتبر و قابل اعتماد تعیین نماید .
سازمان باید اطمینان یابدکه منابع تأمین شده :
الف  :برای آن نوع مشخصی از فعالیت های پایش واندازه گیری که در حال انجام است مناسب می باشد.
ب :برای اطمینان از تداوم تناسب یا کاربرد آنها نگهداری می شود.
سازمان باید اطالعات مستند شده مناسب را به عنوان شواهد تناسب با هدف منابع پایش و اندازه گیری حفظ نماید.
درجایی که قابلیت ردیابی و اندازه گیری  ،یک الزام قانونی یا مقرراتی یا یکی از انتظارات مشتری و یا طارف هاای ذی
نفع مرتبط باشد و یا توسط سازمان به عنوان یک بخش اساسی ازکسب اطمینان در صحت نتایج اندازه گیاری در نظار
گرفته شده باشد  ،وسایل اندازه گیری باید ،در فواصل زمانی مشاخص و یاا قبال از اساتفاده بارروی اساتانداردهای
اندازه گیری قابل ردیابی با استانداردهای اندازه گیری بین المللی یاا ملای تاییاد و کاالیبره شاوند ،زماانی کاه چناین
استانداردهایی وجود نداشته باشند  ،مبانی استفاده شده جهت کالیبراسیون و یا تصدیق باید به صورت اطالعات مستند
شده نگهداری شود
وضعیت کالیبراسیون آنها بررسی شود.ازتنظیمات  ،آسیب و یا صدمه که وضعیت کالیبراسیون و نتایج اندازه گیری هاا ی پاس ازآن را از اعتباار خاارز ماینمایند محافظت شوند.
چنانچه ابزاری که در طول زمان تصدیق و کالیبراسیون آنها برنامه ریزی شده است در استفاده معیوب تشخیص داده
شود سازمان باید تاثیرات منفی در صحت نتایج اندازه گیری قبلی را تعیین نمایاد و در صاورت لازوم اقادام اصاالحی
مناسب را انجام دهد.
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 -7-1-6دانش سازمانی
سازمان باید دانش مورد نیاز را برای اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق مصوالت و خدمات تعیین نماید.
این دانش باید نگه داری شود و به میزان الزم دردستر

قرار گیرد.

هنگام پرداختن به نیازها و روند های درحال تغییر  ،سازمان باید دانش فعلی خود رادرنظر بگیردو چگاونگی باه دسات
آوردن ویا دسترسی به دانش اضافی الزم را تعیین نماید.
یادآوری  :1دانش سازمانی می تواند شامل اطالعاتی نظیرسرمایه فکری و مطالب فرا گرفته شده باشد.
یادآوری  :2سازمان باید مواد زیر را جهت کسب دانش الزم در نظر بگیرد.
الف :منابع داخلی (به عنوان مثال یادگیری ازشکست ها و پروژه های موفق  ،ثبت دانش و تجرباه هاای مساتند نشاده
کارشناسان متبحر در درون سازمان )
ب :منابع خارجی( به عنوان مثال استانداردها  ،دانشگاه ها  ،کنفرانس ها ،جمع آوری دانش ازمشتریان یا ارائه دهندگان )
 -7-2صالحیت
الف :صالحیت الزم کارکنانی را که تحت کنترل سازمان کار می کنند و عملکردشان بر کیفیات ماوثر اسات  ،مشاخص
نماید.
ب :اطمینان حاصل کند این کارکنان ازنظر تحصیالت  ،آموزش و یا تجربه صالحیت مناسب را دارند .
ز :درصورت کاربرد جهت بدست آوردن شایستگی الزم و ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده اقدام کند.
د :اطالعات مستند مناسب را به عنوان شواهد صالحیت حفظ کند.
یادآوری :اقدامات کاربردی می تواند به عنوان مثال شامل ارائه آموزش  ،هدایت  ،یا انتصاب مجدد افراد درحال کاار
فعلی و یا استخدام و یا قراردادبستن یا کارکنان شایسته باشد.
-7-3آگاهي
کارکنان که تحت کنترل سازمان کار می کنند باید از موارد زیر آگاه باشند.
الف  :خط مشی کیفیت
ب :اهداف کیفیت مرتبط
ز :سهم آنها دراثربخشی سیستم مدیریت کیفیت  ،ازجمله مزایای بهبود عملکرد کیفیت
د :پیامدعدم انطباق یا الزامات سیستم مدیریت کیفیت
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 -7-4ارتباطات
سازمان باید ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت را تعیین نمایدازجمله :
الف  :درباره چه چیزی ارتباط برقرار کند.
ب :چه زمانی ارتباط برقرار کند.
ز :با چه کسی ارتباط برقرار کند.
د :چگونه ارتباط برقرار کند.
 -7-5اطالعات مستند
 -7-5-1کلیات
سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید شامل موارد زیر باشد :
الف :اطالعات مستند مورد نیاز این استاندارد بین المللی
ب :اطالعات مستند تعیین شده توسط سازمان که برای اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت الزم شمرده می شود.
یادآوری :میزان اطالعات مستند برای یک سیستم مدیریت کیفیت می تواند ازسازمانی به سازمان دیگر به دالیلی زیار
متفاوت باشد.
الف :اندازه سازمان  ،نوع فعالیت ها ،فرآیندها ،محصوالت و خدمات آن .
ب :پیچیدگی فرآیندها و تعامالت آنها .
ز :صالحیت افراد.
 -7-5-2ایجاد و به روز رسانی
هنگام ایجاد و به روز رسانی اطالعات مستند سازمان باید از تناسب موارد زیر اطمینان حاصل نماید.
الف :شناسایی و شرح به عنوان مثال عنوان  ،تاریخ  ،نویسنده  ،یا شماره مرجع
ب :قالب به عنوان مثال زبان  ،نسخه نرم افزار  ،تصاویر و رسانه مثال کاغذی  ،الکترونیک
ز :بازنگری و تصویب برای تناسب و کفایت آن .
 -7-5-3کنترل اطالعات مستند
 -7-5-3-1اطالعات مستند مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و این استاندارد بین المللی باید کنترل شوند تا اطمیناان
حاصل شودکه .
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الف  :درمکان و زمانی مورد نیاز دردستر

و مناسب برای استفاده می باشد ،یا ازدست دادن یکپارچگی

 -7-5-3-2درصورت کاربرد برای کنترل اطالعات مستند سازمان باید فعالیت های زیر را انجام دهد.
الف :توزیع  ،دسترسی  ،بازیابی و استفاده
ب :ذخیره سازی و حفظ  ،ازجمله حفظ خوانایی
ز :کنترل تغییرات به عنوان مثال کنترل ویرایش
د :حفظ و جایگزینی
اطالعات مستند با منشاء برون سازمانی که توسط سازمان برای طرحریزی و عملکارد سیساتم مادیریت کیفیات الزم
تعیین شده اند باید به گونه ای مناسب شناسایی و کنترل شود.
یادآوری  :دسترسی می تواند برتصمیم گیری درخصوص صرفا اجازه مشاهده اطالعات مستند و اجازه و اختیاار بارای
مشاهده و تغییر اطالعات ثبت شده داللت داشته باشد.

 -8عملیات
 -1-8برنامه ریزی و كنترل عملیات
سازمان باید فرآیندهای مشخص شده د ربند  0-0را که برای انطباق با الزامات جهت ارائاه محصاوالت و خادمات و
برای اجرای اقدامات تعیین شده در بند  6-1مورد نیاز می باشد را از طریق موارد زیر برناماه ریازی ،اجارا و کنتارل
نماید:
الف) تعیین الزامات برای محصول و خدمات؛
ب) ایجاد معیارهایی برای فرآیندها و برای پذیرش محصوالت و خدمات؛
ز)تعیین منابع مورد نیاز برای دستیابی به انطباق با الزامات محصول و خدمات؛
د) اجرای کنترل فرآیندها مطابق با معیارها؛
ه) حفظ اطالعات مستند شده به میزان الزم جهت اطمینان به این که فرآیند به صورت طرحریزی شاده انجاام و اجارا
شده اند و همچنین جهت نشان دادن انطباق با نیازمندیهای محصوالت و خدمات.
خروجی این طرحریزی باید برای عملیات سازمان مناسب باشد.
سازمان باید تغییرات طرحریزی شده را کنترل و عواقب ناشی از تغییرات ناخواساته را باازنگری نماوده و در صاورت
لزوم اقدام به کاهش هرگونه تأثیرات ناخواسته نماید.
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سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندهای برون سپاری شده مطابق بند  8-0کنترل میشوند.
 -8-2تعیین الزامات محصوالت و خدمات
 -8-2-1ارتباط با مشتری
سازمان باید فرآیندهایی برای برقراری ارتباط با مشتریان در ارتباط با موارد زیر ایجاد نماید:
الف) استعالم ها ،قراردادها و یا رسیدگی به سفارشات از جمله تغییرات؛
ب) اطالعات مرتبط با محصوالت و خدمات؛
ز) فراهم آوری دیدگاه ها و انتظارات مشتری شامل شکایت مشتری؛
د) رسیدگی یا برخورد با اموال مشتری اگر قابل اجرا باشد؛
ه) الزامات خاص برای اقدامات احتمالی زمانی که مرتبط است.
 -8-2-2تعیین الزامات مرتبط با محصوالت و خدمات
سازمان باید از موارد زیر اطمینان حاصل یابد:
الف) الزامات محصول و خدمت ( از جمله آنهایی که توسط سازمان الزامی تلقی میشوند) و الزامات قانونی و مقرراتای
قابل کاربرد ،تعیین شده اند؛
ب) توانایی برآوردن الزامات تعریف شده و اثبات مطالبات (ادعاها) محصوالت و خدماتی که ارائه می نماید.
 -8-2-3بازنگری الزامات مرتبط با محصوالت و خدمات
بازنگری الزامات در موارد زیر کاربرد دارد:
الف) الزامات مشخص شده توسط مشتری ،از جمله الزامات برای فعالیت های تحویل و پس از تحویل؛
ب) الزاماتی که توسط مشتری بیان نشده است ولی برای استفاده مشخص شده یا مورد نظر مشتری الزم می باشد؛
ز) دیگر الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد برای محصوالت و خدمات؛
د) الزامات قرارداد یا سفارش متفاوت از آنهایی که قبال بیان شده است.
یاد آوری :الزامات همچنین می تواند شامل موارد برآمده از طرف های ذی نفع مرتبط باشد.
این بازنگری باید پیش از تعهد در تأمین محصوالت و خدمات به مشتریان انجام شود و باید اطمینان حاصال شاود کاه
قرارداد یا الزامات سفارش متفاوت از مواردی که قبال تعریف شده حل و فصل شده است.
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هرجا مشتری بیانیه ای مستند از الزامات خود ارائه نکند الزامات مشتری بایاد قبال از پاذیرش توساط ساازمان تاییاد
شود.
اطالعات مستندی که شرح دهنده نتایج بازبینی از جمله هرگونه الزامات جدید و یا تغییر یافتاه محصاوالت و خادمات
میباشند باید حفظ شوند.
هرجا الزامات مورد نیاز برای محصوالت و خدمات تغییر کرد سازمان باید اطمینان حاصل نماید کاه اطالعاات مساتند
مربوط اصالح و افراد مربوطه از الزامات تغییر یافته آگاهی یابند.
 -8-3طراحي و توسعه محصوالت و خدمات
 -8-3-1کلیات
هرجا که جزییات الزامات محصوالت و خدمات سازمان جهت ارائه خادمت یاا تولیادات کاه هناوز ایجااد و یاا توساط
مشتری و یا طرف های ذی نفع دیگر شناسایی نشده است برای اینکه برای تولید و یا ارائه خادمات آتای کاافی باشاد،
سازمان باید یک فرآیند طراحی و توسعه ایجاد  ،اجرا و نگه داری نماید.
یادآوری :1سازمان همچنین میتواند الزامات ارائاه شاده در بناد  8-5را در توساعه فرآینادها جهات تولیاد و ارائاه
خدمات به کار گیرد.
یاد آوری :2در مورد خدمات ،طرحریزی طراحی و توسعه میتواند کل فرآیند تحویل خدمات را شامل شود در نتیجاه
سازمان میتواند انتخاب کند که بند  8-3و  8-5را باهم در نظر بگیرید.
 -8-3-2طرحریزی طراحی و توسعه
سازمان باید در تعیین مراحل و کنترل ها برای طراحی و توسعه موارد زیر را در نظر گیرد:
الف) ماهیت ،مدت زمان و پیچیدگی فعالیت های طراحی و توسعه؛
ب) الزامات خاص مرحله فرآیند ،از جمله به کارگیری بازنگری های طراحی و توسعه را مشخص می کند؛
ز) تصدیق و صحه گذاری مورد نیاز طراحی و توسعه؛
د) مسئولیت ها و اختیارات موجود در فرآیند طراحی و توسعه؛
ه) نیاز به کنترل ارتباطی بین اشخاص و گروه های موجود در فرآیند طراحی و توسعه؛
ز) اطالعات مستند ضروری جهت تایید اینکه الزامات طراحی و توسعه برآورده شده است.
 -8-3-3ورودی های طراحی و توسعه
سازمان باید موارد زیر را تعیین کند؛
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الف) الزامات ضروری برای نوع خاصی از محصوالت و خدمات در حال طراحی و توسعه ،از جمله الزاماات کاارکردی و
عملکردی در صورت کاربرد؛
ب) الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد؛
ز) استانداردها یا آیین نامه ای که سازمان متعهد به اجرای آنها شده است؛
د) منابع داخلی و خارجی مورد نیاز برای طراحی و توسعه محصوالت و خدمات؛
ه) عواقب احتمالی شکست به علت ماهیت محصوالت و خدمات؛
و) سطحی از کنترل که مشتریان و سایر طرف های ذی نفع مرتبط از فرآیند طراحی و توسعه انتظار دارند.
ورودی ها باید برای طراحی و توسعه کافی بوده و بدون ابهام باشند تعارض بین ورودی ها باید حل و فصل شوند.
 8-3-0کنترل های طراحی و توسعه
کنترل های اعمال شده بر فرآیند طراحی و توسعه باید اطمینان حاصل کنند که:
الف) نتایجی که از فعالیت های طراحی و توسعه بدست می آید باید به وضوح تعریف شود؛
ب) بازنگری های طراحی و توسعه طبق برنامه انجام شده است؛
ز) جهت حصول اطمینان از انطباق خروجی های طراحی و توسعه با الزامات ورودی طراحای و توساعه ،تصادیق انجاام
شده است.
د) جهت حصول اطمینان از توانایی محصوالت و خدمات به دست آمده در بارآورده نماودن الزاماات جهات کااربرد
مشخص و تعیین شده (در صورت آگاهی) صحه گذاری انجام شده است.
 -8-3-5خروجی های طراحی و توسعه
سازمان باید اطمینان حاصل کند که خروجی های طراحی و توسعه:
الف) الزامات ورودی جهت طراحی و توسعه را برآورده نماید؛
ب) برای فرآیندهای بعدی تأمین محصوالت و خدمات کافی میباشد؛
ز) در صورت کاربرد شامل پایش و اندازه گیری الزامات و معیارهای پذیرش باشند و یا به آنها ارجاع داده شود؛
د) اطمینان حاصل کند محصوالتی که تولید میشوند و یا خدماتی که تأمین خواهناد شاد بارای مقصاود ماورد نظار و
استفاده ایمن و صحیح شان مناسب می باشد؛
سازمان باید اطالعات مستند بدست آمده از فرآیند طراحی و توسعه را نگهداری نماید.
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 -8-3-6تغییرات طراحی و توسعه
سازمان باید تغییرات انجام شده بر ورودی ها و خروجی های طراحی را در حین طراحی و توسعه محصوالت و خدمات
و یا پس از آن ،به میزانی که هیچ تاثیر منفی بر انطباق با الزامات وجود نداشته باشد بازنگری  ،کنترل و شناسایی نماید.
اطالعات مستنددر خصوص تغییرات طراحی و توسعه باید حفظ شود.
-8-4كنترل محصوالت و خدماتي كه از برون سازماني تامین میشود.
 -8-0-1کلیات
سازمان باید اطمینان حاصل نماید فرآیندها ،محصوالت و خدماتی که از بارون ساازمانی تاامین میشاوند باا الزاماات
مشخص شده انطباق دارند.
سازمان باید در مواقع ذیل الزامات مشخص شده را جهت کنترل محصوالت و خدماتی کاه از بارون ساازمانی تاامین
میشوند به کارگیرد؛
الف) محصوالت و خدماتی توسط ارائه دهندگان خارجی برای استفاده در محصاوالت و خادمات خاود ساازمان تاامین
میشوند؛
ب) محصوالت و خدماتی توسط ارائه دهندگان خارجی مستقیما برای مشتریان طرف سازمان تامین می شوند؛
ز) یک فرآیند و یا بخش از یک فرآیند در نتیجه تصمیم گیری سازمان برای برون سپاری یک فرآیند یا وظیفه توسط
ارائه کننده خارجی تامین می شوند.
سازمان باید معیارهایی را جهت ارزیابی ،انتخاب ،پایش عملکرد و ارزیاابی مجادد تاامین کننادگان خاارجی بار اساا
توانایی آنها در تامین فرآیندها و یا محصوالت و خدمات ،با توجه به الزامات مشخص شده تعیین نماید.
سازمان باید اطالعات مستند مناسب را درباره نتایج ارزیابی ها ،پایش عملکرد و ارزیابی مجدد تامین کنندگان خاارجی
حفظ نماید.
 -8-0-2نوع و میزان کنترل بر تامین برون سازمانی
در تعیین نوع و میزان کنترل هایی که تامین خارجی فرآیندها ،محصوالت و خدمات به کار گرفته میشود ،سازمان بایاد
موارد زیر را در نظر بگیرد؛
الف) تاثیر بالقوه فرآیندها محصوالت و خدماتی که برون سازمانی تامین می شوند بر توانایی ساازمان جهات انطبااق
بطور مداوم با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد؛
ب) اثر بخشی مورد استنباط از کنترل های اعمال شده توسط ارائه کننده خارجی.
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سازمان بایدجهت تضمین اینکه فرآیند ها ،محصوالت و خدماتی که از برون سازمانی تاامین میشاوند تااثیر منفای بار
توانایی سازمان در تحویل مداوم محصوالت و خدمات منطبق به مشتریان خود نمیگذارند ،تصدیق و یا دیگار فعالیات
های الزم را ایجاد و استقرار نماید.
فرآیندها و یا وظایف سازمان که به تامین کننده خارجی برون سپاری شاده اناد در دامناه سیساتم مادیریت کیفیات
سازمان باقی می مانند؛ بر این اسا

سازمان باید موارد الف و ب را درنظر بگیرد و کنترل هایی را کاه در نظار دارد

بر تامین کننده خارجی و بر نتیجه خروجی فرآیند اجرا کند تعیین نماید.
 8-0-3اطالعات برای ارائه کننده خارجی
سازمان باید الزامات کاربردی را برای موارد زیر به اطالع ارائه کنندگان خارجی برساند؛
الف) محصوالت و خدماتی که از طرف سازمان ارائه شده یا فرآیند هایی که از طرف سازمان انجام می شوند.
ب) تایید یا ترخیص محصوالت و خدمات ،روش ها ،فرآیندها یا تجهیزات
ز) صالحیت پرسنل شامل شرایط مورد نیاز واجد شرایط بودن
د) تعامل آنها با سیستم مدیریت کیفیت سازمان
ه) کنترل و پایش عملکرد ارائه کنندگان خارجی که توسط سازمان به کار گرفته می شود.
و) فعالیت های تصدیق که سازمان با مشتریانش می خواهند در محل ارائه کننده خارجی انجام دهد.
سازمان باید از کفایت الزامات مشخص شده قبل از اطالع رسانی به ارائه کنندگان خارجی اطمینان حاصل نماید.
 -8-5تولید و ارائه خدمات
 8-5-1کنترل تولید و ارائه خدمات
سازمان باید شرایط کنترل شده ای را برای تولید و ارائه خدمات شامل فعالیت های تحویل و پاس از تحویال اساتقرار
نماید.
شرایط کنترل شده در صورت کاربرد شامل موارد زیر می باشد:
الف) در دستر

بودن اطالعات مستند که خصوصیات محصول و خدمات را تعریف نماید.

ب) در دستر

بودن اطالعات مستندی که فعالیت هایی که باید انجام شود و نتایجی که باید به دست آید را تعریاف

نماید
ز) فعالیت های پایش و اندازه گیری در مراحل مناسب برای تصدیق آنکاه معیاار بارای کنتارل فرآینادها و خروجای
فرآیندها و معیارهای پذیرش محصوالت و خدمات برآورده شده اند.
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د) استفاده و کنترل زیر ساخت مناسب و محیط فرآیند
ه) در دستر

بودن استفاده از منابع پایش و اندازه گیری مناسب

و) صالحیت و در صورت کاربرد تعیین واجد شرایط بودن مورد نیاز افراد
ز) توانایی صحه گذاری و صحه گذاری مجدد دوره ای برای دستیابی به نتایج طرحریزی شده فرآیناد تولیاد و ارائاه
خدمات ،وقتی نتایج خروجی را نمیتوان با پایش یا اندازه گیری بعدی تصدیق کرد.
ح) اجرای فعالیت های ترخیص محصوالت و خدمات ،تحویل و پس از تحویل.
 -8-5-2شناسایی و رد یابی
درجایی که نیاز به تضمین انطباق محصوالت و خدمات باشد سازمان باید روش های مناسبی را برای شناسایی خروجی
های فرآیند به کار گرفته شود.
سازمان باید وضعیت خروجی های فرآیند را در رابطه با الزاماات پاایش و انادازه گیاری در سرتاسار تولیاد و ارائاه
خدمات شناسایی نماید.
چنانچه ردیابی الزام باشد سازمان باید خروجی های فرآیند را با شناسایی منحصر به فاردی کنتارل نمایاد و هرگوناه
اطالعات مستند شده که برای ردیابی ضروری می باشد را حفظ نماید.
یادآوری :خروجی های فرآیند نتیجه فعالیت هایی می باشند که برای ارائه به مشتری سازمان یا مشتری داخلای( ماثال
دریافت کننده ورودی های فرآیند بعدی) آماده می شوند ،آنها ممکن است شامل محصوالت ،خدمات ،قطعات ،اجزاء
و غیره باشند.
 -8-5-3اموال متعلق به مشتری یا ارائه کننده برون سازمانی
سازمان باید به اموال مشتری یا ارائه کنندگان برون سازمانی تا مدتی که تحت کنترل یا مورد استفاده ساازمان اسات
توجه مبذول دارد سازمان باید اموال مشتری یا ارائه کننده برون سازمانی را که برای استفاده در محصوالت و خدمات
ارائه شده اند را شناسایی ،تصدیق ،حفاظت و مراقبت نماید.
وقتی اموال مشتری یا ارائه کننده برون سازمانی به درستی مورد استفاده قرار نمی گیرد ،گم میشود ،آسیب می بیناد
یا به هر دلیلی برای استفاده مناسب نیستند سازمان باید این مسائله را باه مشاتری یاا ارائاه کنناده بارون ساازمانی
گزارش نماید.
یادآوری :اموال مشتری می تواند شامل مواد ،اجزا ،ابزار و تجهیزات ،مکان مشتری ،اموال معنوی و داده هاای شخصای
باشند.
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 -8-5-0محافظت
برای حفظ انطباق با الزامات سازمان باید اطمینان حاصل نماید از خروجی های فرآیند در طی تولید و ارائه خدمات به
میزان الزم حفاظت می شود.
یادآوری :محافظت می تواند شامل شناسایی ،جابجایی ،بسته بندی ،ذخیره سازی یا حمل و نقل و مراقبت باشد.
 -8-5-5فعالیت های پس از تحویل
در صورت کاربرد ،سازمان باید الزامات برای فعالیت های پس از تحویل مرتبط با محصاوالت و خادمات را بارآورده
نماید.
در تعیین میزان فعالیت های پس از تحویل مورد نیاز سازمان باید موارد زیر در نظر گرفته شود:
الف :ریسک های مرتبط با محصوالت و خدمات
ب :ماهیت ،استفاده و دوره عمر مورد نظر محصوالت و خدمات
ز :بازخورد مشتری
د :الزامات قانونی و مقرراتی
یادآوری :فعالیت های پس از تحویل شامل اقدامات مرتبط با اعطای گارانتی ،تعهدات قراردادی مانند خدمات تعمیر و
نگهداری ،خدمات تکمیلی مانند بازیافت یا دفع نهایی می باشد.
 -8-5-6کنترل تغییرات
سازمان باید تغییرات طرحریزی نشده ضروری برای تولید وارائه خدمات را به میزانای کاه بارای تضامین تاداوم در
انطباق با الزامات مشخص شده مورد نیاز است بازنگری و کنترل نماید سازمان باید اطالعات مستند که تشریح کنناده
نتایج بازنگری تغییرات ،افراد دارای اختیار در مورد تغییرات و هرگونه اقدام الزم می باشند را حفظ نماید.
 -8-6ترخیص محصوالت و خدمات
سازمان باید ترتیبات طرحریزی شده را در مراحل مناسب اجرا نماید تا تصدیق کند که الزاماات محصاول و خادمت
برآورد شده اند .شاهد انطباق با معیار پذیرش باید حفظ شود.
ترخیص محصوالت و خدمات به مشتری نباید تا زمانی که ترتیبات طرح ریزی شاده بارای تصادیق انطبااق باه طاور
رضایت بخشی کامل شده اند صورت پذیرد مگر اینکه توسط فرد مجاز و در صورت کاربرد توسط مشتری تایید شده
باشد.
اطالعات مستند باید برای فرد دارای اختیار ترخیص محصوالت و خدمات بارای ارائاه باه مشاتری قابلیات رد یاابی را
فراهم نماید.
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-8-7كنترل خروجي های فرآیند ،محصوالت و خدمات نامنطبق
سازمان باید اطمینان حاصل نماید خروجی های فرآیند ،محصوالت و خدماتی که با الزامات انطبااق نادارد شناساایی و
کنترل می شوند تا از استفاده یا تحویل ناخواسته آنها جلوگیری شود.
سازمان باید اقدام اصالحی مناسبی بر مبنای ماهیت عدم انطباق و تاثیر آن بر انطباق محصوالت و خدمات انجام دهد.
این مسئله همچنین به محصوالت و خدمات نا منطبقی که پس از تحویل محصوالت یا در طی ارائاه خادمات شناساایی
می شوند نیز صدق می کند.
سازمان باید با خروجی های فرآیند ،محصوالت و خدمات نامنطبق به یک یا چند روش زیر برخورد نماید:
الف :اصالح
ب :تفکیک ،محدود کردن ،عودت یا تعلیق ارائه محصوالت و خدمات
ز :اطالع رسانی به مشتری
د :کسب مجوز برای کاربرد به صورتی که می باشد.
ترخیص  ،ادامه یا ارائه خدمات مجدد محصوالت و خدمات؛
پذیرش تحت شرایط ارفاقی
در صورتی که خروجی های فرآیند ،محصوالت و خدمات نامنطبق اصالح شود تطابق باید تصدیق شود.
سازمان باید اطالعات مستند اقدام هاای انجاام شاده بار روی خروجای هاای فرآیناد محصاوالت و خادمات شاامل
مجوزهای ارفاقی کسب شده و در مورد فرد یا شخص مجاز که تصمیمی در رابطه با عدم انطباق گرفته است را حفظ
نماید.

 -1ارزیابي عملکرد
 -1-1پایش ،اندازه گیری ،و تجزیه و تحلیل و ارزیابي
 -9-1-1سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید:
الف :چه چیزی نیاز به پایش و اندازه گیری دارد
ب:روش های پایش ،اندازه گیری ،تجزیه و تحلیل و ارزیابی در صورت کاربرد جهت تضمین نتایج معتبر
ز :پایش و اندازه گیری چه زمانی باید انجام شود
د :چه هنگامی نتایج پایش و اندازه گیری باید تجزیه و تحلیل و ارزیابی شوند.
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سازمان باید اطمینان حاصل کند فعالیت های پایش و اندازه گیری در تطابق با الزامات تعیین شده اجرا شده اندو بایاد
اطالعات مستند مناسب را به عنوان شواهد نتایج حفظ نماید.
 -9-1-2رضایت مشتری
سازمان باید برداشت مشتری را از میزان برآورده شدن الزامات پایش نماید.
سازمان باید اطالعات مربوط به دیدگاه ها و نظرات مشتری درباره سازمان و محصول و خدمات آن را حفظ نماید.
روش های دریافت این اطالعات و استفاده از آنها باید تعیین شود.
یادآوری :اطالعات مرتبط با دیدگاه های مشتری می تواند شامل رضایت مشتری و یا نظر سنجی ،داده هاای مشاتری
درباره محصوالت تحویل داده شده و با کیفیت خدمات ،تجزیه و تحلیل باازار -ساهام ،تعارفاات و تشاکرات ،مطالباات
گارانتی و گزارش ها فروشنده ها باشد.
 -9-1-3تجزیه و تحلیل و ارزیابی
سازمان باید داده های مناسب و اطالعات ناشی از پایش ،اندازه گیری و دیگر منابع را تجزیه و تحلیل و ارزیابی نماید.
خروجی تجزیه و تحلیل و ارزیابی باید جهت مواد زیر استفاده شود:
الف:نشان دادن انطباق الزامات محصول و خدمات؛
ب :ارزیابی و افزایش رضایت مشتری؛
ز :تضمین انطباق و اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت؛
د :نشان دادن اجرای موفق طرحریزی
ه :ارزیابی عملکرد فرآیندها؛
و :ارزیابی عملکرد تامین کننده خارجی؛
ز :تعیین نیازها یا فرصت هایی جهت بهبود درون سیستم مدیریت کیفیت.
نتایج تجزیه و تحلیل و ارزیابی باید جهت تامین ورودی های بازنگری مدیریت مورد استفاده قرار گیرد.
 -1-2ممیزی داخلي
 -9-2-1سازمان باید ممیزی های داخلی را در فواصل برنامه ریزی شده انجام دهد جهت تامین اطالعات در مورد
اینکه سیستم مدیریت:
الف :با موارد زیر انطباق داشته باشد:
 .1الزامات سازمان جهت سیستم مدیریت کیفیت آن؛
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 .2الزامات این استاندارد بین المللی
ب .به گونه ای موثر اجرا و نگه داری شود.
 -9-2-2سازمان باید:
الف -برنامه ای برای ممیزی ایجاد کند که  ،تناوب ممیزی  ،روش انجام آن  ،تقسیم مسئولیت ها و وظایف  ،نوع اجارا ،
روش گزارش دهی و نحوه نگهداری مشخص شود بطوریکاه اهاداف کیفیات  ،اهمیات فرآینادهای مربوطاه ،بهباود
مستمر ،تغییرات موثر سازمان و نتایج ممیزی های قبلی در آن دیده شده باشد
ب .معیارهای ممیزی و دامنه هر ممیزی را تعریف نماید.
ز  .ممیزین را انتخاب و ممیزی را جهت تضمین عینیت و بی طرفی فرآیند ممیزی اداره نماید.
د  .اطمینان حاصل نماید گزارش نتایج ممیزی به مدیریت مربوطه ارائه می شود.
و  .اطالعات مستند را به عنوان شواهد اجرای برنامه ممیزی و نتایج ممیزی حفظ نماید .
یادآوری  :برای راهنمایی به استاندارد  ISO 19011مراجعه نمایید.
 -1-3بازنگری مدیریت
 -9-3-1مدیریت ارشد باید سیستم مدیریت کیفیت سازمان را در فواصل برنامه ریزی شاده باه منظاور اطمیناان از
تداوم تناسب ،کفایت و اثربخشی آن بازنگری نماید.
بازنگری مدیریت باید با در نظر گرفتن موارد زیر طرحریزی و اجرا شود؛
الف :وضعیت اقدامات بازنگری مدیریت قبلی؛
ب :تغییرات در مسائل داخلی و خارجی مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت از جمله جهت گیری استراتژیک آن؛
ز :اطالعات درمورد عملکرد کیفیت ازجمله روندها و شاخص ها برای؛
عدم انطباق ها و اقدام اصالحی؛
نتایج پایش و اندازه گیری؛
ممیزی های داخلی؛
رضایت مشتری؛
مسائل مربوط به ارائه کنندگان خارجی و دیگر طرف های ذی نفع مرتبط؛
کفایت منابع مورد نیاز جهت نگهداری از یک سیستم مدیریت کیفیت موثر؛
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عملکرد فرآیند و انطباق محصوالت و خدمات.
د :اثربخشی اقدامات انجام شده مرتبط با ریسک ها و فرصت ها
ه :فرصت های بالقوه جدید جهت بهبود مستمر.
 -9-3-2خروجی های بازنگری مدیریت باید شامل تصمیمات و اقدامات مرتبط با موارد زیر باشد:
الف  :فرصت های بهبود مستمر؛
ب  :هرگونه نیاز به تغییر سیستم مدیریت کیفیت از جمله نیازهای به منابع.
سازمان باید اطالعات مستند را به عنوان نتایج بازنگری مدیریت حفظ نماید.

 -11بهبود
 -11-1كلیات
سازمان باید فرصت های بهبود را تعیین و انتخاب نماید و اقدامات الزم را جهت برآوردن نیازهای مشاتری و افازایش
رضایت مشتری انجام دهد.
درصورت مقتضی ،این امر باید شامل موارد زیر باشد؛
الف .بهبود فرآیند جهت جلوگیری از عدم انطباق ها:
ب .بهبود محصوالت و خدمات جهت تحقق الزامات شناخته شده و پیش بینی شده؛
ز .بهبود نتایج سیستم مدیریت کیفیت.
یادآوری :بهبود میتواند به صورت واکنشی( به عنوان اقدام اصالحی) ،تدریجی( به عناوان مثاال بهباود مساتمر) ،تغییار
مرحله ای (جهش چشمگیر) ،خالقانه( مانند نوآوری) و یا سازماندهی مجدد (به عنوان مثال تغییر شکل) اجرا می شود.
 -11-2عدم انطباق و اقدام اصالحي
-14-2-1به هنگام بروز عدم انطباق از جمله موارد ناشی از شکایت سازمان باید:
الف .نسبت به عدم انطباق عکس العمل نشان دهد و درصورت کاربرد:
 -1جهت کنترل و تصحیح آن اقدام نماید؛
 -2عواقب رسیدگی کند؛
ب .نیاز به اقدام جهت حذف علت (علل) عدم انطباق را به منظور اینکه انطباق در جاای دیگار تکارار نشاود و یاا اتفااق
نیفتد :از طریق موارد زیر ارزیابی نماید:
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 :1بازنگری عدم انطباق؛
 :2تعیین دالیل عدم انطباق
 :3تعیین اینکه آیا عدم انطباق های مشابه وجود دارند و یا ممکن است بطور بالقوه اتفاق بیفتد.
ز .انجام هر اقدامی که نیاز باشد؛
د .بازنگری اثربخشی هر اقدام اصالحی انجام شده؛
ه .تغییر سیستم مدیریت کیفیت در صورت نیاز
اقدامات اصالحی باید متناسب با اثرات عدم انطباق های پیش آمده باشند.
یادآوری :1در بعضی موارد حذف دلیل عدم انطباق می تواند غیرممکن باشد.
یادآوری :2اقدام اصالحی می تواند احتمال وقوع مجدد را تا سطح قابل قبولی کاهش دهد.
 -14-2-2سازمان باید اطالعات مستند را به عنوان شواهدی برای موارد زیر حفظ نماید؛
الف .ماهیت عدم انطباق ها اقدامات بعدی انجام شده؛
ب :نتایج هرگونه اقدام اصالحی.
 -11-3بهبود مستمر
سازمان باید تناسب کفایت و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را بطور مستمر بهبود بخشد.
سازمان باید برای تایید اینکه زمینه هایی با عملکرد پایین و یا فرصت هایی که به عنوان بخشی از بهباود مستمراسات ،
در نظر بگیرد.
خروجی های تجزیه و تحلیل و ارزیابی و خروجی های بازنگری مدیریت را در نظر گیرد.
در صورت کاربرد ،سازمان باید ابزارها و متدولوژی های قابل کاربرد را جهت تحقیق در مورد دالیل عملکرد پاایین و
یا پشتیبانی از بهبود مستمر ،انتخاب و استفاده نماید.
((عالقمندان  ،صاحب نظران و مترجمان می توانند پیشنهادات  ،نظرات و انتقادات اصالحی خود را از طریق وب ساایت
 www.systemkaran.comو یا ایمیل info@systemkaran.comبا ما مطرح فرمایند)).
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پيشرو و متخصص در پياده سازی سيستم های مديريتی و اخذ گواهينامه های ايزو
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