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-1داهٌِ وبسثشد
ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی اِعأبت یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا تؼییٗ ٔیٕ٘بیس ٚلتی ؾبظٔبٖ :
اِف ٘ :یبظ زاضز تٛا٘بیی اـ ضا زض اضائ ٝیىٛٙاذت ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝاِعأبت ٔكتطی  ٚاِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ وبضثطز ضا ثطآٚضزٜ
ٔیٕ٘بیس ٘كبٖ ٔیزٞس ٚ
ة .ث ٝز٘جبَ آٖ اؾت و ٝضيبیت ٔكتطی ضا اظ َطیك ثىبضٌیطی اثطثرف ؾیؿتٓ قبُٔ فطآیٙس ٞبیی ثطای ثٟجٛز ٔؿتٕط ؾیؿتٓ  ٚتًٕیٗ
اُ٘جبق ثب اِعأبت ٔؿتطی  ٚاِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ وبضثطز افعایف زٞس .
تٕبْ اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ػٕٔٛی ٞؿتٙس  ٚث٘ ٝحٛی زض ٘ظط ٌ طفت ٝقس ٜا٘س و ٝثطای تٕبْ ؾبظٔبٖ ٞب نطفٙظط اظ ٘ٛع ،ا٘ساظٚ ٜ
ٔحهِٛی و ٝاضائٔ ٝی زٙٞس وبضثطز زاقت ٝثبقس
یبزآٚضی  :1زض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی انُالحبت " ٔحه " َٛیب " ذسٔت " تٟٙب ثطای ٔحهٛالت یب ذسٔبتی و ٝثطای ٔكتطی زض ٘ظط
ٌطفت ٝقس ٜیب ذٛاؾتٔ ٝكتطی اؾت اَالق ٔی قٛز.
یبزآٚضی  :2اِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی ضا ٔی تٛاٖ ثَٛ ٝض ذالن ٝاِعأبت لب٘٘ٛی ثیبٖ ٕ٘ٛز .
-2هشاجغ الضاهی
ٔطاخغ اِعأی ٚخٛز ٘ساضز ایٗ ثٙس ثطای حفظ یىپبضچٍی زض قٕبضٌ ٜصاضی ثٙس ٞب ٔیبٖ ؾبیط اؾتب٘ساضز ٞبی ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیتی  ISOزض
٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .
-3تؼبسیف ٍ اصطالحبت
ثطای اٞساف ایٗ ؾٙس انُالحبت  ٚتؼبضیف ظیط وبضثطز زاضز .
 030.1ػبصهبى

فطز یب ٌطٞٚی اظ افطاز وٚ ٝظبیف ( ٔ )3.25ؿئِٛیت  ،اذتیبضات  ٚضٚاثٍ ذٛز ضا ثطای ضؾیسٖ ث ٝاٞسافكبٖ زاضا ٔی ثبقٙس.
یبزآٚضی ٔ :1ف ْٟٛؾبظٔبٖ قبُٔ یه تبخط ٔؿتمُ  ،قطوت ٛٔ ،ؾؿ ٝثٍٙب ٜالتهبزی ٔ ،مبْ ٔؿئ، َٛقطوت تًبٔٙی  ،ا٘دٕٗ ٛٔ ،ؾؿٝ
ذیطی ٝیب ٟ٘بز یب ثركی یب تطویجی اظ آٟ٘ب چ ٝثجت قس ٜثبقس چ ٝػٕٔٛی چ ٝذهٛنی أب ث ٝآٟ٘ب ٔحسز ٕ٘ی قٛز .
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.2.1 :
 030.2طشف ریًفغ

قرم یب ؾبظٔب٘ی ؤ ٝی تٛا٘س ثط یه تهٕیٓ یب فؼبِیت اثط ثٍصاضز یب اظآٖ تبثیط ثپصیطز یب ذٛز ضا ٔتبثط ثپٙساضز .
ٔثبَٔ ،كتطیبٖ (ٔ ، )3.26بِیىٗ ،وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ( ، )3.01تبٔیٗ وٙٙس ٌبٖ ( ،) 3.27ثب٘ىساضاٖ  ،اتحبزیٞ ٝب  ،قطوبء یب خبٔؼ ٝؤ ٝی تٛا٘س
قبُٔ ضلجب یب ٌطٞ ٜٚبی ٔربِف ثبقٙس .
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.2.4 :
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 30.3الضام

٘یبظ یب ا٘تظبضی و ٝثیبٖ ٔی قٛز  ،ػٕٔٛب یب ٔتسا َٚیب اِعأی اؾت .
یبزآٚضی " :1ػٕٔٛب ٔتسا " َٚثٔ ٝؼٙی آٖ اؾت و ٝتدطثٔ ٝتسا َٚیب ٔؼٕ َٛثطای ؾبظٔبٖ (َ ٚ )3.01طفٞبی شی٘فغ ( )3.02اؾت و٘ ٝیبظ
یب ا٘تظبض ٔٛضز ثحث ٔ ،تسا َٚقس ٜاؾت .
یبزآٚضی  :2یه اِعاْ ٔكرم قس ٜاِعأی اؾت و ٝثیبٖ قس ٜاؾت ٔثال زض لبِت اَالػبت ٔؿتٙس ()3.11
یبزاٚضی ٔ : 3ی تٛاٖ اظ یه تٛنیف وٙٙس ٜثطای ٔكرم ٕ٘ٛزٖ یه ٘ٛع ذبل اظ اِعاْ اؾتفبزٕٛ٘ ٜز ٔثُ اِعاْ ٔحهِٛی ( ، )3.47اِعاْ
ٔسیطیت ویفیت ( )3.30اِعاْ ٔكتطی ( ، )3.26اِعاْ ویفی
یبزآٚضی  :4اِعاْ ٕٔىٗ اؾت تٛؾٍ َطفٞبی شی٘فغ ٔرتّف ایدبز قٛز .
یبزآٚضی  : 5ثطای ضؾیسٖ ث ٝضيبیت ثبالی ٔكتطی ( ٕٔ )3.57ىٗ اؾت ثطآٚضزٖ یىی اظ ا٘تظبضات ٔكتطی ( )3.26الظْ ثبقس  ِٛٚا٘ىٝ٘ ٝ
تّٛیحب ُٔطح قس ٝ٘ ٚ ٜاِعاْ آٚض ثبقس .
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.5.4 :
 030.4ػیؼتن هذیشیت

ٔدٕٛػ ٝای اظ ػٙبنط ٔطتجٍ ٔ ٚتؼبُٔ یه ؾبظٔبٖ ( )3.01ثطای ایدبز ذٍ ٔكی ٞب ( ، )3.07اٞساف ( ٚ )3.08فطآیٙس ٞب ( )3.12زض
زؾتیبثی ث ٝآٖ اٞساف.
یبزآٚضی  :1یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٔی تٛا٘س ث ٝیه ٔٛيٛع یب چٙس ٔٛيٛع ثپطزاظز ٔب٘ٙس ٔسیطیت ویفیت (ٔ ،)3.30سیطیت (ٔ )3.29بِی یب
ٔسیطیت ٔحیٍ ظیؿت.
یبزآٚضی  : 2ػٙبنط ؾیؿتٓ ٔسیطیت  ،ؾبذتبضٚ ،ظبیف ٔ ٚؿئِٛیت ٞب  ،ثط٘بٔ ٝضیعی  ،ػّٕیبت  ،ذٍ ٔكی ٞب ( ، )3.07تدبضة  ،لٛا٘یٗ ،
ػمبیس  ،اٞساف ( ٚ )3.08فطآیٙس ٞبی ( )3.12ؾبظٔبٖ ( )3.01ضا ثطای ضؾیسٖ ث ٝآٖ اٞساف پبیٌ ٝصاضی ٔیٕ٘بیس.
یبزآٚضی  :3زأ ٝٙوبضثطز یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٔی تٛا٘س قبُٔ وُ ؾبظٔبٖ (ٚ ،)3.01ظبیف (ٔ )3.25كرم  ٚتؼییٗ قس ٜؾبظٔبٖ  ،ثرف
ٞبی ٔكرم  ٚتؼییٗ قس ٜؾبظٔبٖ  ،یب یه چٙس ٚظیف ٝاظ ٔیبٖ ٌطٞٚی اظ ؾبظٔبٟ٘ب ثبقس .
 30.5هذیشیت اسؿذ

فطز یب ٌطٞٚی اظ افطاز و ٝیه ؾبظٔبٖ ( )3.01ضا زض ثبالتطیٗ ؾُح ٞسایت  ٚوٙتطَ ٔی ٕ٘بیٙس.
یبزآٚضی ٔ :1سیطیت اضقس لسضت تفٛیى اذتیبض  ٚاضائ ٝزازٖ ٔٙبثغ زض ؾبظٔبٖ ( )3.01ضا زاضز .
یبزآٚضی  :2اٌط زأ ٝٙوبضثطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ()3.04تٟٙب ثركی اظ ؾبظٔبٖ ( )3.01ضا پٛقف زٞسٔ ،سیطیت اضقس ث ٝآٟ٘بیی اَالق ٔی قٛز
و ٝآٖ ثرف اظ ؾبظٔبٖ ضا ٞسایت  ٚوٙتطَ ٔیٕ٘بیس.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.1.1 :
 30.6اثشثخـی

ٔیعاٖ تحمك فؼبِیت ٞبی َطحطیعی قس ٚ ٜزؾتیبثی ث٘ ٝتبیح َطحطیعی قسٜ
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] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.7.7 :
 30.7خط هـی

ٔمبنس  ٚخٟت ٌیطی ؾبظٔبٖ ( )3.01و ٝث ٝقىُ ضؾٕی تٛؾٍ ٔسیطیت اضقس ( )3.05ثیبٖ ٔی قٛز .
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.4.5 :
ّ 30.8ذف

٘تید ٝای و ٝثبیس ث ٝآٖ زؾت یبفت
یبزآٚضی ٞ :1سف ٔی تٛا٘س اؾتطاتػیه  ،تبوتیىی یب ػّٕیبتی ثبقس .
یبزآٚضی  : 2اٞساف ٕٔىٗ اؾت ثٛٔ ٝيٛػبت ٔرتّف ٔطث ٌٛق٘ٛس (ٔب٘ٙس اٞساف ٔبِی ،ثٟساقتی  ٚایٕٙی  ٚظیؿت ٔحیُی ) ٔ ٚی تٛا٘س ثطای
ؾُٛح ٔرتّف اػٕبَ قٛز ( ٔب٘ٙس اؾتطاتػیه  ،ؾبظٔب٘ی  ،پطٚغ ٜای ٔ ،حهِٛی (  ،)3.47ذسٔبتی ( ٚ )3.48فطآیٙسی ())3.12
یبزآٚضی ٞ : 3سف ضا ٔی تٛاٖ ثَ ٝطق زیٍط ثیبٖ ٕ٘ٛز ٔثال ث ٝنٛضت یه حبنُ ٔٛضز ٘ظط  ،یه ٔمهٛز ،یه ٔؼیبض ػّٕیبتی  ،یه ٞسف
ویفی ( )3.37یب ثب زیٍط وّٕبتی ثب ٔؼٙی ٔكبثٔ ( ٝب٘ٙس ٔمهٛزٞ ،سف )
یبزآٚضی  : 4زض ظٔی ٝٙؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت ویفیت ( )3.33اٞساف ویفی تٛؾٍ ؾبظٔبٖ ( ،)3.01ؾبظٌبض ثب ذٍ ٔكی ویفیت ( )3.34ثطای
زؾتیبثی ث٘ ٝتبیح ٔكرم تسٚیٗ ٔی ق٘ٛس .
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.7.1 :
 309سیؼه

اثط ػسْ لُؼیت ثط ضٚی یه ٘تیدٛٔ ٝضز ا٘تظبض
یبزآٚضی  :1تبثیط  ،یه ا٘حطاف اظ آ٘چٛٔ ٝضز ا٘تظبض اؾت ٔی ثبقس ( ٔثجت یب ٔٙفی )
یبزآٚضی  : 2ػسْ لُؼیت حبِتی اؾت حتی ٘بلم اظ وٕجٛز اَالػبت (ٔ)3.50طتجٍ ثب زضن یب زا٘ف ( )3.53اظ یه ٚالؼ ، ٝػٛالت یب احتٕبَ
آٖ .
یبزآٚضی  :3ضیؿه اغّت ثب اقبض ٜثٚ" ٝلبیغ" ثبِم( ٜٛثَٛ ٝضی و ٝزض  ISO Guide 73:2009 3.5.1.3تؼطیف قس ٜاؾت)  ٚػٛالت(ثٝ
َٛضی و ٝزض  ISO Guide 73:2009 3.6.1.3تؼطیف قس ٜاؾت ) ػٛٙاٖ ٔی قٛز .یب تطویجی اظ ایٗ زٔ ٚكرم ٔی قٛز.
یبزآٚضی  : 5انُالح "ضیؿه" ٌبٞی اٚلبت ٚلتی تٟٙب احتٕبَ ػٛالت ٔٙفی ٚخٛز زاضز ث ٝوبض ٔی ضٚز .
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.7.4 :
 301.صالحیت

تٛا٘بیی ث ٝوبض ثطزٖ زا٘ف (ٟٔ ٚ )3.53بضت ٞب ثطای ضؾیسٖ ث٘ ٝتبیح ٔٛضز ٘ظط
یبزآٚضی  :1نالحیت ٘كبٖ زاز ٜقس ٜضا ٌبٞی ٚاخس قطایٍ ثٛزٖ ٔی ٘بٔٙس.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.6.6 :
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اَالػبتی ( )3.50و ٝوٙتطَ  ٚحفظ آٖ تٛؾٍ ؾبظٔبٖ ( )3.01اِعاْ ٔی ثبقس  ٚضؾب٘ ٝای و ٝآٖ ضا قبُٔ ٔی قٛز.
یبزآٚضی  :1اَالػبت ٔؿتٙس ٔی تٛا٘س زض ٞط لبِت  ٚضؾب٘ ٝای  ٚاظ ٞط ٔٙجؼی ثبقس.
یبزآٚضی  :2اَالػبت ٔؿتٙس ٔی تٛا٘س ثٛٔ ٝاضز ظیط زالِت ٕ٘بیس:
ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت()3.33قبُٔ فطآیٙسٞبی(ٔ)3.12طتجٍاَالػبت( )3.5ایدبز قس ٜثطای ؾبظٔبٖ( )3.01ثطای ػّٕیبت (ٔؿتٙسؾبظی)قٛاٞس ٘تبیح ث ٝزؾت آٔس( ٜؾٛاثك )] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.8.1.1.1 :
 3012فشآیٌذ

ٔدٕٛػ ٝای اظ فؼبِیت ٞبی ثٔ ٟٓطتجٍ ٔٚتؼبزَ وٚ ٝضٚزی ٞب ضا ث ٝذطٚخیٞب ( )3.46تجسیُ ٔیٕ٘بیس.
یبزآٚضی ٚ :1ضٚزیٞبی یه فطآیٙس ػٕٔٛب ذطٚخیٞبی ( )3.46فطآیٙسٞبی زیٍط ٞؿتٙس.
یبزآٚضی:2زض ثطذی فطآیٙسٞب ،ثطذی ٚضٚزی ٞب ثس ٖٚتغییط قىُ تجسیُ ث ٝذطٚخی( ٔ )3.46ی ق٘ٛس ٔب٘ٙس َطح ٔٛضز اؾتفبز ٜزض فطآیٙس
تِٛیس یب وبتبِیعٚض زض فطآیٙس قیٕیبیی
یبزآٚضی  :3فطآیٙس ٞب زض ؾبظٔبٖ( )3.01ػٕٔٛب تحت قطایٍ وٙتطَ قس ٜای َطحطیعی قس ٚ ٜاخطاء ٔی ق٘ٛس تب اضظـ افعٚز ٜایدبز ٕ٘بیٙس..
یبزآٚضیٚ :4لتی اُ٘جبق ( )3.18ذطٚخی( ) 3.46حبنّ ٝاظ یه فطآیٙس ضا ٕ٘ی تٛاٖ فٛضا یب ثَٛ ٝض التهبزی نحٌ ٝصاضی ٕ٘ٛز ،ث ٝآٖ فطآیٙس
"فطآیٙس ٚیػٌ "ٜفتٔ ٝی قٛز.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.6.1 :
 3013ػولىشد

٘تبیح لبثُ ا٘ساظٌ ٜیطی
یبزآٚضی :1ػّٕىطز ٔی تٛا٘س ث ٝیبفتٞ ٝبی وٕی یب ویفی ٔطتجٍ قٛز .
یبزآٚضی  :2ػّٕىطز ٔی تٛا٘س ثٔ ٝسیطیت( )3.29فؼبِیت ٞب  ،فطآیٙسٞب(ٔ،)3.12حهٛالت (، )3.47ذسٔبت(،)3.48ؾیؿتٕٟب()3.31یب ؾبظٔبٖ
ٞب( )3.01اضتجبٌ زاقت ٝثبقس.
] ٔٙجغ[ ISO DIS 9000:2014,3.7.5 :
 3014ثشٍى ػپبسی (فؼل)

ایدبز تطتیجبتی ث٘ ٝحٛی و ٝیه ؾبظٔبٖ ( )3.01ثیط٘ٚی ،ثرف اظ ٚظبیف ( )3.25یب فطآیٙسٞبی( )3.12یه ؾبظٔبٖ ضا ا٘دبْ ٔیزٞس.
یبزآٚضی  :1یه ؾبظٔبٖ ( )3.01ثیط٘ٚی ،ثیط ٖٚاظ زأ ٝٙوبضثطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت (ٔ )3.04ی ثبقس اٌطچٚ ٝظیف ٝثط ٖٚؾپبضی قس،)3.25( ٜ
یب فطآیٙس ( )3.12زض زأ ٝٙوبضثطز ثبقس.
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] ٔٙجغ[ ISO DIS 9000:2014,3.6.3 :
 3015پبیؾ

تؼییٗ (ٚ )3.67يؼیت یه ؾیؿتٓ( )3.31یه فطآیٙس ( )3.12یب یه فؼبِیت
یبزآٚضی  :1ثطای تؼییٗ ٚيؼیت ٕٔىٗ اؾت ٘یبظ ث ٝثطضؾی  ،ؾطپطؾتی یب ٔكبٞس ٜوبٔال زلیك ٘یبظ ثبقس.
یبزآٚضی :2پبیف اغّت تؼییٗ(ٛٔ )3.67يٛػی ( )3.67اؾت و ٝپبیف ٔی قٛز ٚزض ٔطاحُ  ٚزض ظٔبٖ ٞبی ٔرتّف ا٘دبْ ٔی قٛز.
] ٔٙجغ[ ISO DIS 9000:2014,3.13.1.2 :
 3016اًذاصُ گیشی

فطآیٙسی( )3.12ثطای تؼییٗ( )3.67یه ٔمساض
یبزآٚضی  :1ثط َجك  ISO 3534-2:2006اضظـ تؼییٗ قس ٜثَٛ ٝض ػٕٔٛی اضظـ یه ٔمساض اؾت .
] ٔٙجغ[ ISO DIS 9000:2014,3.13.1.2 :
 3017هویضی

فطآیٙس( )3.12ؾیؿتٕبتیه ٔ ٚؿتمُ ثطای وؿت قٛاٞس ( )3.61ػیٙی  ٚاضظیبثی آٖ ثط ٔجٙبی ٚالؼیت ثطای تؼییٗ ٔیعاٖ ثطآٚضز ٜقسٖ
ٔؼیبضٞبی ٕٔیعی ()3.60
یبزآٚضی ٕٔ : 1یعی ٔی تٛا٘س ٕٔیعی زاذّی (قرم ا ) َٚیب ٕٔیعی ذبضخی ( قرم ز ْٚیب قرم ثبِث ) ثبقس ٔ ٚی تٛا٘س ث ٝنٛضت
ٕٔیعی تطویجی یب ٔكتطن ثبقس
یبزآٚضی ٕٔ : 2یعی زاذّی وٌ ٝبٞی ٕٔیعی قرم ا٘ َٚبٔیسٔ ٜی قٛز تٛؾٍ ؾبظٔبٖ ( ٚ )3.01اظ َطف آٖ ثطای ثبظٍ٘طی
(ٔ)3.68سیطیت( ٚ )3.29زیٍط ٔمبنس زاذّی ا٘دبْ ٔی قٛز ٕٔ ٚىٗ اؾت ٔجٙبیی ثطای اظٟبض اُ٘جبق ( )3.18ایدبز ٕ٘بیس .زض ثؿیبضی ٔٛاضز
 ،ث ٝذهٛل زض ؾبظٔبٖ ٞبی وٛچىتط ٔ ،ؿتمُ ثٛزٖ ضا ٔی تٛاٖ ثب خسا ثٛزٖ اظ ٔؿئِٛیت فؼبِیتی ؤٕ ٝیعی ٔی قٛز ٘كبٖ زاز.
یبزآٚضی ٕٔ : 3یعی ٞبی ذبضخی ٔؼٕٛال قبُٔ ٕٔیعی ٞبی قرم ز ْٚیب قرم ثبِث ٔی ثبقٙس ٕٔ .یعی ٞبی قرم ز ْٚتٛؾٍ
َطفٟبیی و٘ ٝفؼی زض ؾبظٔبٖ ( )3.01زاض٘س ٔب٘ٙس ٔكتطیبٖ ()3.26یب زیٍط افطاز اظ َطف آٟ٘ب ا٘دبْ ٔی قٛز ٕٔ.یعی ٞبی قرم ثبِث
تٛؾٍ ؾبظٔبٟ٘بی ٕٔیعی ذبضخی ٔ ٚؿتمُ ٔب٘ٙس ؾبظٔبٟ٘بیی و ٝذسٔبت نسٚض ٌٛاٞیٙبٔ /ٝثجت اُ٘جبق( ISO 9001 )3.18یب ISO
 14001ضا ا٘دبْ ٔی زٙٞس نٛضت ٔی ٌیطز.
] ٔٙجغ  ISO DIS 9000:2014,3.10.1 :انالح قس ، ٜتؼطیف انالح قس ٜاؾت ٚیبزآٚضی  1اِٚی ٝحصف قس ٜاؾت [
 3018اًطجبق

ثطآٚضز ٜقسٖ یه اِعاْ ()3.03
یبزآٚضی  :1زض ظثبٖ اٍّ٘یؿی ثب ِغت ٔ ٓٞ Conformanceؼٙی اؾت أب ٔٙؿٛخ قس ٜاؾت .زض فطا٘ؿ ٝثب ِغت ٓٞ Compliance
ٔؼٙی اؾت أب ٔٙؿٛخ قس ٜاؾت .
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ثطآٚضز٘ ٜكسٖ یه اِعاْ ()3.03
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.5.5 :
 302.الذام اصالحی

السأی ثطای حصف ػّت یه ػسْ اُ٘جبق ( ٚ )3.19خٌّٛیطی اظ ٚلٛع ٔدسز آٖ .
یبزآٚضی ٕٔ :1ىٗ اؾت ثطای یه ػسْ اُ٘جبق ( )3.19ثیف اظ یه ػّت ٚخٛز زاقت ٝثبقس
یبزآٚضی  :2الساْ انالحی ثطای خٌّٛیطی اظ ٚلٛع ٔدسز ا٘دبْ ٔی قٛز زض حبِیى ٝالساْ پیكٍیطا٘ ٝاظ ٚلٛع آٖ خٌّٛیطی ٔیٕ٘بیس.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.11.2 :
 3021ثْجَد هؼتوش

فؼبِیت تىطاض پصیط ثطای ثٟجٛز ػّٕىطز ()3.13
یبزآٚضی  :1فطآیٙس ( )3.12تسٚیٗ اٞساف ( ٚ )3.08یبفتٗ فطنت ٞبیی ثطای ثٟجٛز( )3.28یه فطآیٙس ٔؿتٕط اؾت و ٝاظ َطیك یبفتٞ ٝبی
ٕٔیعی (٘ ٚ )3.62تبیح ٕٔیعی  ،تدعی ٚ ٝتحّیُ زاز ،)3.49( ٜثبظٍ٘طی ٞبی ( ٔ )3.68سیطیت ( )3.29یب زیٍط ضٚـ ٞب نٛضت ٔی ٌیطز ٚ
ٔؼٕٛال ٔٙدط ث ٝالساْ انالحی ( )3.21یب الساْ پیكٍیطا٘ٔ ٝی قٛز.
 3022اصالح

الساْ ثطای حصف ػسْ اُ٘جبق ٔكبٞس ٜقس)3.19( ٜ
یبزآٚضی  :1انالح ٔی تٛا٘س ثب الساْ انالحی ( )3.21تطویت قٛز.
یبزآٚضی  :2انالح ٔی تٛا٘س ثطای ٔثبَ ثبظوبضی یب زضخ ٝثٙسی ٔدسز ثبقس.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.11.3 :
 3023هـبسوت
ٔكبضوت زض اٞساف (ٔ )3.08كتطن  ٚیب ؾ ٟٓزاقتٗ زض آٟ٘ب
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.5 :
 3024هحیط ػبصهبى

ٔحیٍ وؿتٚوبض
تطویجی اظ ػٛأُ زاذّی  ٚذبضخی  ٚقطایُی و ٝثط ضٚیىطز ؾبظٔبٖ (ٔ )3.01حهٛالت( ،)3.47ذسٔبت( ،)3.48ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٞب ٚ
شی٘فؼبٖ( )3.02تبثیطٌصاض ٔی ثبقس.
یبزآٚضیٔ :1فٔ ْٟٛحیٍ ؾبظٔبٖ ثَٛ ٝض یىؿبٖ ثطای ؾبظٔبٖ ٞبی( )3.47غیط ا٘تفبػی یب ذسٔبت()3.48ػٕٔٛی  ٚآٟ٘بیی و ٝثس٘جبَ ؾٛز
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ٞؿتٙس وبضثطز زاضز.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.2.3 :
یبزآٚضی  :2زض ظثبٖ اٍّ٘یؿی ایٗ ٔف ْٟٛاغّت تٛؾٍ ػجبضت زیٍطی ٔب٘ٙس ٔحیٍ وؿتٚوبض ٔ ،حیٍ ؾبظٔب٘ی ثب اوٛؾیؿتٓ ؾبظٔبٖ()3.01
اَالق ٔی قٛز.
]ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.2.5 :
ٍ 3025ظیفِ

٘مكی و ٝتٛؾٍ یه ٚاحس اذتهبنی ؾبظٔبٖ ( )3.01ایفب ٔی قٛز
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.2.5 :
 3026هـتشی

قرم یب ؾبظٔب٘ی( )3.01ؤ ٝی تٛا٘س ٔحه )3.47( َٛیب ذسٔتی ()3.48و ٝتٕبیُ ث ٝزاقتٗ آٖ ضا زاضز زضیبفت ٕ٘بیس؛ یب قرم یب
ؾبظٔب٘ی ؤ ٝحه ٚ َٛذسٔتی زضیبفت ٕ٘یوٙس.
ٔثبَ ٔهطف وٙٙس ،ٜاضثبة  ٚضخٛع ،وبضثط ٟ٘بیی  ،ذطز ٜفطٚـٚ ،ضٚزی ث ٝفطآیٙس ٞبی( )3.12زاذّیٙٔ ،تفغ یب ذطیساض
یبزآٚضی  :یه ٔكتطی ٔی تٛا٘س ٘ؿجت ث ٝؾبظٔبٖ ( ) 3.01زاذّی یب ذبضخی ثبقس ٔكتطی ٞبی ذبضج اظ ؾبظٔبٖ ٔكتطیبٖ ذبضخی ٞؿتٙس
ذطٚخی (ٞ )3.46ط فطآیٙس( )3.12زاذّی ٚضٚزی فطآیٙس ثؼسی اؾت  .فطآیٙس ثؼسی ٔكتطی زاذّی فطآیٙس لجّی اؾت .
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.2.6 :
 3027تبهیي وٌٌذُ – اسائِ وٌٌذُ

فطز یب ؾبظٔب٘ی ( )3.01ؤ ٝحه )3.47( َٛیب ذسٔبتی ( )3.48ضا اضائٔ ٝیٕ٘بیس.
ٔثبَ تِٛیس وٙٙس ،ٜتٛظیغ وٙٙس ،ٜذطز ٜفطٚـ یب فطٚقٙسٔ ٜحه )3.47(َٛیب ذسٔبت( )3.48یب اَالػبت()3.50
یبزآٚضی  :1یه اضائ ٝوٙٙسٔ ٜی تٛا٘س ٘ؿجت ث ٝؾبظٔبٖ( )3.01زاذّی یب ذبضخی ثبقس.
یبزآٚضی ٌ :2بٞی زض قطایٍ لطاضزازی ث ٝتبٔیٗ وٙٙس" ٜپیٕب٘ىبض" ٔی ٌٛیٙس.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.2.7 :
 3028ثْجَد

فؼبِیتی ثطای ثٟجٛز ػّٕىطز ()3.13
یبزآٚضی  :ثٟجٛز ٔی تٛا٘س تٛؾٍ یه فؼبِیت تىطاضپصیط یب ٔٙفطز ث ٝزؾت آیس.
]ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.3.1 :
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 3029هذیشیت

فؼبِیت ٞبی ٕٞب ًٙٞثطای ٞسایت  ٚوٙتطَ یه ؾبظٔبٖ ()3.01
یبزآٚضی ٔ :1سیطیت ٔی تٛا٘س ذٍ ٔكی ٞب ( ٚ )3.07اٞساف ( ٚ )3.08فطآیٙسٞبیی( )3.12ضا ثطای ضؾیسٖ ث ٝایٗ اٞساف تسٚیٗ ٕ٘بیس.
یبزآٚضی  :2انُالح " ٔسیطیت" ٌبٞی اٚلبت ث ٝافطاز اَ الق ٔی قٛز یؼٙی فطز یب ٌطٞٚی اظ افطاز ثب اذتیبضات ٔ ٚؿئِٛیت ٞبی ٞسایت ٚ
وٙتطَ یه ؾبظٔبٖ(ٚ .)3.01لتی "ٔسیطیت" زض ایٗ ٔؼٙی ث ٝوبض ٔی ضٚز ثبیس ٕٞیك ٝآ٘طا ثب یه ٘ٛع تٛنیف وٙٙس ٜث ٝوبض ثطز تب اظ
ؾطزضٌٕی ثب ٔفٔ"ْٟٛسیطیت" ثٔ ٝؼٙبی ٔدٕٛػ ٝای اظ فؼبِیت ٞب ث ٝنٛضتی و ٝزض ثبال تؼطیف قس خٌّٛیطی وطز ٔثال " ٔسیطیت ثبیس " ...
ٔٙؿٛخ اؾت  .زض حبِیىٔ " ٝسیطیت اضقس ( )3.05ثبیس  "...لبثُ لج َٛاؾت .زض غیط ایٙهٛضت ٚلتی ٔفٔ ْٟٛطتجٍ ثب افطاز اؾت ثبیس ِغبت
زیٍطی ث ٝوبض ٌطفت ٝقٛز تب ٔف ْٟٛضا ٔٙتمُ ٕ٘بیس ٔب٘ٙس ٔسیطیتی یب ٔسیطاٖ .
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.3.2 :
 303.هذیشیت ویفیت

ٔسیطیت( )3.29زض ظٔی ٝٙویفیت()3.37
یبزآٚضی ٔ :سیطیت ویفیت ػٕٔٛب قبُٔ تسٚیٗ ذٍ ٔكی ویفیت ( ٚ )3.34اٞساف ویفی (َ ،)3.45طحطیعی ویفیت  ،وٙتطَ ویفیت ،
تًٕیٗ ویفیت  ٚثٟجٛز ویفیت اؾت .
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.3.2.1 :
 3031ػیؼتن

ٔدٕٛػ ٝای اظ ػٙبنط ثٔ ٟٓٔ ٝطتجٍ ٔ ٚتؼبزَ
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.4.1 :
 3032صیش ػبخت

ؾیؿتٓ ( )3.31أىب٘بت ،تدٟیعات  ٚذسٔبت(ٛٔ )3.48ضز ٘یبظ ثطای ػّٕیبت ؾبظٔبٖ ()3.01
 3033ػیؼتن هذیشیت ویفیت

ؾیؿتٓ ٔسیطیت ( )3.04زض ضاثُ ٝثب ویفیت ()3.5.2
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.4.1.2.1 :
 3034خط هـی ویفیت

ذٍ ٔكی (ٔ )3.07طتجٍ ثب ویفیت ()3.37
یبزآٚضی  :1ثَٛ ٝض وّی ذٍ ٔكی ویفیت ؾبظٌبض ثب ذٍ ٔكی ػٕٔٛی( )3.07ؾبظٔبٖ( )3.01اؾت ٔ ،ی تٛا٘س ثب چكٓ ا٘ساظ ٔ ٚبٔٛضیت
ؾبظٔبٖ ٕٞطاؾتب قٛز  ٚچبضچٛثی ضا ثطای تؼییٗ اٞساف ویفی ( )3.45اضائٕ٘ ٝبیس.
یبزآٚضی  :2انٔ َٛسیطیت ویفیت( )3.30اضائ ٝقس ٜزض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٔی تٛا٘س ٔجٙبیی ثطای تسٚیٗ ذٍ ٔكی ویفیت ()3.34
ایدبز ٕ٘بیس.
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]ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.4.5.1 :
 3035اػتشاتظی

فؼبِیت ٞبی َطحطیعی قس ٜثطای ضؾیسٖ ث ٝیه ٞسف ()3.08
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.4.8 :
 3036هَضَع

ٔٛخٛزیت
ٞط چیعی و ٝلبثُ زضن یب ٔكبٞس ٜثبقس
][ISO 1087-1:2000
ٔثبَ ٞب ٔحه ،)3.47( َٛذسٔت(،)3.48فطآیٙس()3.12قرم ،ؾبظٔبٖ( ،)3.01ؾیؿتٓ(ٙٔ،)3.31جغ
یبزآٚضی ٛٔ: 1يٛػبت ٕٔىٗ اؾت ٔبزی ثبقس ( ٔثال یه ٔٛتٛض  ،یه ثطي وبغص ،یه إِبؼ) ،غیط ٔبزی (٘ؿجت تجسیُ ،یه َطح پطٚغ ) ٜیب
تریّی ( ٘ظیط تهقبخ)
] ٔٙجغ [.ISO DIS 9000:2014,3.5.1 :
 3037ویفیت

ٔیعا٘ی و ٝیه ؾطی ذهٛنیبت شاتی ( )3.65یه ٔٛيٛع()3.36اِعأبت( )3.03ضا ثطآٚضزٔ ٜیوٙس.
یبزآٚضی  :1انُالح "ویفیت" ضا ٔی تٛاٖ ثٕٞ ٝطا ٜنفبتی ٔب٘ٙس يؼیف  ،ذٛة یب ػبِی ثٝوبض ثطز.
یبزآٚضی  :2شاتی " زض ثطاثط" ٘ؿجت زاز ٜقس " ٜلطاض ٔی ٌیطز و ٝثٔ ٝؼٙی ٔٛخٛز زض ٔٛيٛع( )3.36اؾت.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.5.2 :
 3038الضام لبًًَی

اِعاْ اخجبضی ( )3.03تؼییٗ قس ٜتٛؾٍ یه اضٌبٖ لبٌ٘ ٖٛصاض
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.4.5.4.2 :
 3038الضام همشساتی

اِعاْ اخجبضی ( )3.03تؼییٗ قس ٜتٛؾٍ یه ٔمبْ تحت ٘ظط یه اضٌبٖ لبٌ٘ ٖٛصاض
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.4.5.4.3 :
 304.ػیت

ػسْ اُ٘جبق (ٔ )3.19طتجٍ ثب وبضثطز ٔٛضز ٘ظط یب ٔكرم قسٜ
یبزآٚضی  :1فطق ٔیبٖ ٔف ْٟٛػیت  ٚػسْ اُ٘جبق( ٟٓٔ ) 3.19اؾت ظیطا پیبٔسٞبی لب٘٘ٛی زاضز ث ٝذهٛل آٟ٘بیی و ٝث ٝتؼٟسات ٔطتجٍ ثب
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ٔحهٚ)3.47(َٛذسٔت(ٔ )3.48طتجٍ ٔی ق٘ٛس.
یبزآٚضی  :2وبضثطز ٔٛضز ٘ظط ٔب٘ٙس آ٘چٔ ٝس ٘ظط ٔكتطی ( )3.26ثٛز ٜاؾت تحت تبثیط ٔبٞیت اَالػبت(ٔ )3.50ب٘ٙس زؾتٛضاِؼُٕ ٞبی
ػّٕیبت یب تؼٕیطات ٍٟ٘ ٚساضی اضائ ٝقس ٜاظ َطف تبٔیٗ وٙٙس ٜثبقس.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.5.5.1 :
 3041سدیبثی

تٛا٘بیی ضزیبثی تبضیرچ ، ٝوبضثطز یب ٔىبٖ یه ٔٛيٛع ()3.36
یبزآٚضی  :1زض ٔٛضز یه ٔحه )3.47( َٛیب یه ذسٔت( )3.48ضزیبثی ٔی تٛا٘س ٔٛاضز ظیط ضا قبُٔ قٛز:
-

ٔجساء ٔٛاضز  ٚلُؼبت
تبضیرچ ٝفطآیٙس ٚ
تٛظیغ ٔ ٚىبٖ ٔحه )3.47( َٛیب ذسٔت( )3.48ثؼس اظ تحٛیُ

یبزآٚضی  :2زض ظٔی ٝٙا٘ساظٌ ٜیطی ،تؼطیف ٔٛخٛز زض  ، ISO/IEC Guide 99:2007تؼطیف ٔٛضز لج َٛاؾت .
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.5.8 :
ًَ 3042آٍسی

فطآیٙس ( )3.12وٙٔ ٝدط ث ٝیه ٔٛيٛع خسیس یب تب حس ظیبزی تغییط یبفت ٝقٛز .
یبزآٚضی ٛٔ :يٛع ( )3.36زض ٔٛضز ٘ٛآٚضی ٔی تٛا٘س ٔب٘ٙس ؾیؿتٓ ٔسیطیت ( )3.04یه فطآیٙس( ،)3.12یه ٔحه ،)3.47(َٛیه
ذسٔت( )3.48یب فٗ آٚضی ثبقس.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.6.1.2 :
 3043لشاسداد

تٛافك ٘بٔ ٝتؼٟسآٚض
]ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.6.4 :
 3044طشاحی ٍ تَػؼِ

ٔدٕٛػ ٝای اظ فطآیٙسٞب( )3.12و ٝاِعأبت( )3.03ثطای یه ٔٛيٛع( )3.36ضا ث ٝاِعأبت زلیك تطی تجسیُ ٔی وٙٙس.
یبزاٚضی  :1اِعأبت ( )3.03تكىیُ زٙٞسٚ ٜضٚز ی َطاحی ٚتٛؾؼ ٝضا ٔی تٛاٖ ث ٝنٛضت وّی تط  ٚػٕٔٛی تط اظ اِعأبتی و ٝذطٚخی َطاحی
 ٚتٛؾؼ )3.46( ٝضا تكىیُ ٔی زٙٞس ثیبٖ ٕ٘ٛز .زض یه پطٚغٕٔ ٜىٗ اؾت ٔطاحُ ٔتؼسز َطاحی  ٚتٛؾؼٚ ٝخٛز زاقت ٝثبقس.
یبزآٚضی  :2زض اٍّ٘یؿی وّٕبت "َطاحی"  "ٚتٛؾؼ " ٝانُالح " َطحی  ٚتٛؾؼ " ٝثطذی اٚلبت ٔ ٓٞؼٙی ٞؿتٙس  ٚثطذی اٚلبت ٔطاحُ
ٔرتّف یه َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝوّی ضا تؼطیف ٔی وٙٙس زض ظثبٖ فطا٘ؿ ٝوّٕبت " ٔف "ٚ "ْٟٛتٛؾؼ ٚ " ٝانُالح " Conception et
 "developmentثطذی اٚلبت ٔ ٓٞؼٙی ٞؿتٙس ٚثطذی اٚلبت ٔطاحُ ٔرتّف یه َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝوّی ضا تؼطیف ٔی وٙٙس .
یبزآٚضی ٔ : 3ی تٛاٖ اظ یه تٛنیف وٙٙس ٜاؾتفبز ٜوطز تب ثیبٍ٘ط ٔبٞیت چیعی وٛٔ ٝضز َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝلطاض ٔی ٌیطز ثبقس ٔب٘ٙس َطاحی
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 ٚتٛؾؼٔ ٝحه )3.47( َٛیب َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝفطآیٙس()3.12
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.6.5 :
 3045اّذاف ویفی

ٞسف (ٔ )3.08طتجٍ ثب ویفیت ()3.37
یبزآٚضی  :1اٞساف ویفی ػٕٔٛبً ثط ٔجٙبی ذٍ ٔكی ویفیت( )3.34ؾبظٔبٖ(ٞ )3.01ؿتٙس.
یبزآٚضی  :2اٞساف ویفی ػٕٔٛبً ثطای ٚظبیف (ٔ )3.25طتجٍ  ٚؾُٛح ٔرتّف ؾبظٔبٖ ( )3.01تؼطیف ٔی ق٘ٛس.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.7.1.1 :
 3046خشٍجی

٘تید ٝیه فطآیٙس ()3.12
یبزآٚضی 1زض ٔٛضز "ذطٚخی " :چٟبض ٌط ٜٚػٕٔٛی ذطٚخی ث ٝقطح ظیط ٚخٛز زاضز :
-

ذسٔبت ( ٔب٘ٙس حُٕ ٘ ٚمُ )
٘طْ افعاض ( ٔب٘ٙس ثط٘بٔ ٝوبٔپیٛتطی ِ ،غتٙبٔ) ٝ
ؾرت افعاض ( ٔب٘ٙس لُؼٔ ٝىب٘یىی ٔٛتٛض)
ٔٛاز فطآیٙسی ( ٔب٘ٙس ضٚا٘ىبض)

ثؿیبضی ذطٚخیٞب قبُٔ ػٙبنطی ٞؿتٙس و ٝثٌ ٝطٞ ٜٚبی ٔ رتّف ػٕٔٛی تؼّك زاض٘س ایٙى ٝذطٚخی  ،ذسٔت ٔحه٘ ، َٛطْ افعاض  ،ؾرت
افعاض یب ٔٛاضز فطآیٙسی ٘بٍٔصاضی قٛز ث ٝثرف انّی آٖ ثؿتٍی زاضز ٔثال یه ذٛزض ٚاظ ؾرت افعاض ( ٔب٘ٙس الؾتیه ٞب ٛٔ ،از فطآیٙسی (
ٔب٘ٙس ؾٛذت ٔ ،بیغ ذٙه وٙٙس٘ ،) ٜطْ افعاض(٘طْ افعاض وٙتطِی ٔٛتٛض ،زفتطچ ٝضإٙٞب)  ٚذسٔبت( تٛيیحبت ػّٕیبتی و ٝفطٚقٙس ٜاضائٝ
ٔیٕ٘بیس) تكىیُ قس ٜاؾت .
یبزآٚضی 2زض ٔٛضز "ذطٚخی " ٔ :بِىیت یه ٔحهٔ َٛؼٕٛال ٕٔىٗ اؾت ٔٙتمُ قٛز ایٗ ٔؿئِّ ٝعٔٚب زض ٔٛضز ذسٔت نسق ٕ٘یوٙس.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.7.3 :
 3047هحصَل

ذطٚخی ( )3.46و٘ ٝتید ٝفؼبِیت ٞبیی اؾت وٞ ٝیچ وساْ اظ آٟ٘ب زض حس فبنُ ٔیبٖ اضائ ٝوٙٙسٔ ٚ )3.27(ٜكتطی ( )3.26نٛضت ٕ٘ی
ٌیطز .
یبزآٚضی  1زض ٔٛضز " ٔحه : " َٛؾرت افعاض ثَٛ ٝض وّی لبثُ ِٕؽ ثٛزٔ ٚ ٜمساض آٖ یه ٚیػٌی لبثُ قٕبضـ اؾت ٔٛاز فطآیٙسی ػٕٔٛب
لبثُ ٔكبٞسٞ ٜؿتٙس ٔ ٚمساضآٟ٘ب یه ٚیػٌی پیٛؾت ٝاؾتٛٔ .از ؾرت افعاضی ٘ ٚطْ افعاضی ضا ػٕٔٛب وبال ٔی ٘بٔٙس ٘طْ افعاض قبُٔ اَالػبت
اؾت  ٚػٕٔٛب غیط لبثُ ِٕؽ اؾت ٔ ٚی تٛا٘س زض لبِت ضٚیىطزٞب  ،تطاوٙكٟب یب اَالػبت ٔؿتٙس قس )3.11(ٜثبقس.
]ٔٙجغ  ISO DIS 9000:2014,3.7.3.1 :انالح قس -ٜیبزآٚضی  1انالح قس ٜاؾت [
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 3048خذهت

ذطٚخی ( )3.46غیط لبثُ ِٕؽ و٘ ٝتید ٝحسالُ یه فؼبِیت اؾت ِعٔٚب زض حس فبنُ ٔیبٖ اضائ ٝوٙٙسٔ ٚ ٜكتطی ا٘دبْ ٔی قٛز.
یبزآٚضی  :1زض ٔٛضز "ذسٔت"  :اضائ ٝذسٔت ٔی تٛا٘س قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس :
-

یه فؼبِیت ا٘دبْ قس ٜزض ٔٛضز ٔحه َٛلبثُ ٔكبٞس ٜو ٝثٔ ٝكتطی زاز ٜقس ٜاؾت ( ٔب٘ٙس ذٛزضٚیی و ٝتؼٕیط ٔی قٛز )
فؼبِیتی و ٝزض ٔٛضز ٔحه َٛغیط لبثُ ٔكبٞس ٜو ٝثٔ ٝكتطی زاز ٜقس ٜاؾت ا٘دبْ ٔی قٛز ( ٔب٘ٙس نٛضت ؾٛز  ٚظیبٖ ٔٛضز ٘یبظ ثطای
ثبظٌكت ٔبِیبت )
اضائ ٝیه ٔحه َٛغیط لبثُ ٔكبٞسٔ ( ٜب٘ٙس اضائ ٝاَالػبت زض ظٔی ٝٙتجبزَ زا٘ف )
ایدبز ٔحیُی ثطای ٔكتطی ( ٔب٘ٙس ٞتُ ٞب  ٚضؾتٛضاٖ ٞب)؛ٔؼٕٛال ذسٔت تٛؾٍ ٔكتطی تدطثٔ ٝی قٛز.

] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.7.3.2 :
 3049دادُ

حمبیمی زضثبض ٜیه ٔٛيٛع ()3.36
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.8.1 :
 305.اطالػبت

زازٔ )3.49(ٜؼٙب زاض
]ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.8.1.1 :
 3051ؿَاّذ ػیٌی

زاز )3.49( ٜپكتیجبٖ ٚخٛز یب زضؾتی چیعی
یبزآٚضی  :1قٛاٞس ػیٙی ٕٔىٗ اؾت اظ َطیك ٔكبٞس،ٜا٘ساظٌ ٜیطی(،)3.16تؿت یب زیٍط ضٚـ ٞب ث ٝزؾت آیس.
یبزآٚضی  :2قٛاٞس ػیٙی ثطای ٕٔیعی ( )3.17ثَٛ ٝض وّی قبُٔ ؾٛاثك ،ثیب٘ی ٝحمبیك یب زیٍط اَالػبت(ٔ )3.50ی قٛز ؤ ٝطتجٍ ثب
ٔؼیبضٞبی ٕٔیعی ( ٚ )3.60لبثُ تهسیك ٔی ثبقٙس.
]ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.8.1.2 :
 3052ػیؼتن اطالػبت

قجى< ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت >وب٘بَ ٞبی اضتجبَی ٔٛضز اؾتفبز ٜؾبظٔبٖ()3.01
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.8.2 :
 3053داًؾ

ٔدٕٛػ ٝاَالػبت(ٛٔ )3.50خٛز و ٝػمیس ٜتٛخی ٝپصیطی ٔی ثبقس  ٚزاضی زضخ ٝلُؼیت ثبال زض نحیح ثٛزٖ ٔی ثبقس.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.8.3 :
نفح17 ٝ
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 3054تصذیك

تبییس اظ َطیك اضائ ٝقٛاٞسػیٙی( )3.51و ٝاِعأبت (ٔ )3.03كرهی ضا ثطآٚضز ٜقس ٜا٘س.
یبزآٚضی  :1قٛاٞس ػیٙی ٔٛضز ٘یبظ ثطای یه تهسیك ٔی تٛا٘س زض ٘تید ٝثبظضؾی یب زیٍط اقىبَ تؼییٗ(ٚ )3.67يؼیت ٔب٘ٙسا٘دبْ ٔحبؾجبت
زیٍط یب ثبظٍ٘طی اَالػبت ٔؿتٙس قس )3.67 ( ٜثبقس.
یبزآٚضی  :2فؼبِیت ٞبی ا٘دبْ قس ٜثطای تهسیك ضا ٌبٞی اٚلبت فطآیٙس اثجبت قطایٍ (ٔ )3.12ی ٘بٔٙس.
یبزآٚضی  :3وّٕ" ٝتهسیك قس " ٜضا ٌبٞی ثطای تؼییٗ ٚيؼیت ٔتٙبظط ث ٝوبض ٔی ثط٘س.
] ٔٙجغ .ISO DIS 9000:2014,3.8.5 :انالح قس – ٜیبزآٚضی  1انالح قس ٜاؾت [
 3055صحِ گزاسی

تبییس اظ َطیك اضائ ٝقٛاٞس ػیٙی و ٝاظالٔبت( )3.03ثطای ٔهطف یب وبضثطز ٔٛضز ٘ظط ثطآٚضز ٜق٘ٛس.
یبزآٚضی :1قٛاٞس ػیٙی(ٛٔ )3.51ضز ٘یبظ ثطای نحٌ ٝصاضی ٘تید ٝتؿت یب زیٍط اقىبَ تؼییٗ ٚيؼیت (ٔ )3.67ب٘ٙس ا٘دبْ ٔحبؾجبت زیٍط
یب ثبظٍ٘طی اَالػبت ٔؿتٙس قسٔ )3.11( ٜی ثبقس.
یبزآٚضی  :2وّٕ " ٝنحٌ ٝصاضی قسٔ " ٜؼٕٛال ثطای تؼییٗ ٚيؼیت ٔتٙبظط ث ٝوبض ٔی ضٚز.
یبزآٚضی  :3قطایٍ ٔهطف ثطای نحٌ ٝصاضی ٔی تٛا٘س ٚالؼی یب قجی ٝؾبظی قس ٜثبقس.
] ٔٙجغ .ISO DIS 9000:2014,3.8.6 :انالح قس – ٜیبزآٚضی  1انالح قس ٜاؾت [
 3056ثبصخَس

ػمبیس  ،تفؿیطٞب ٚاظٟبض٘ظطٞبی ٔٛضز ػالل ٝزض ٔٛضز ٔحه ،َٛذسٔت یب فطآیٙس ضؾیسٌی ث ٝقىبیت
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.9.2 :
 3057سضبیت هـتشی

ثطزاقت ٔكتطی ( )3.26اظ ٔیعا٘ی و ٝا٘تظبضات ٔكتطی ثطآٚضز ٜقس ٜا٘س.
یبزآٚضی ٕٔ :1ىٗ اؾت ا٘تظبضات ٔكتطی ( )3.26ثطای ؾبظٔبٖ( )3.01یب حتی ذٛز ا ٚتب ظٔب٘ی ؤ ٝحه )3.47(َٛیب ذسٔت( )3.48زضیبفت
قٛز ،قٙبذت٘ ٝكس ٜثبقسٕٔ .ىٗ اؾت ثطای زؾتیبثی ث ٝافعایف ضيبیت ٔكتطی ثطآٚضزٖ ا٘تظبضات ٔكتطی الظْ ثبقس حتی اٌط ثیبٖ ٘كس ٜیب
تّٛیحب ػٛٙاٖ ٘كس ٜثبقس یب اِعأی ٘جبقس .
یبزآٚضی  :2قىبیبت( )3.58قبذم ٔتساِٚی اظ ضيبیت پبییٗ ٔی ثبقٙس أب ٘جٛز آٟ٘ب ِعٔٚب ٘كبٖ زٙٞس ٜافعایف ضيبیت ٘یؿت .
یبزآٚضی  :3حتی ٚلتی اِعأبت ٔكتطی ( )3.26ثب ٔكتطی تٛافك ٔی قٛز  ٚثطآٚضزٔ ٜی قٛز ایٗ أط ٘یع ِعٔٚب افعایف ضيبیت ٔكتطی ضا
تًٕیٗ ٕ٘یوٙس.
یبزآٚضی ٔ :4طاخؼ ٝوٙیس ثٔ ISO 10004 ٝسیطیت ویفیت ضيبیت ٔكتطی – ضإٙٞبی پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی
] ٔٙجغ .[ ISO DIS 9000:2014,3.9.3 :
نفح18 ٝ
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 3058ؿىبیت

< ضيبیت ٔكتطی > اثعاض ٘بضيبیتی ث ٝیه ؾبظٔبٖ( )3.01زض ضاثُ ٝثب ٔحه )3.47( َٛیب ذسٔت( )3.48یب ذٛز فطآیٙس( )3.12ضؾیسٌی ثٝ
قىبیت و ٝپبؾد یب ضا ٜحّی ثَٛ ٝض نطاحتبً یب تّٛیحی ٔٛضز ا٘تظبض اؾت .
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014 3.9. :
 3059ثشًبهِ هویضی

ٔدٕٛػ ٝای اظ یه یب چٙس ٕٔیعی (َ )3.17طحطیعی قس ٜثطای ثبظ ٜظٔب٘ی ٔكرم  ٚا٘دبْ قس ٜثطای یه ٔمهٛز ٔكرم
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014 3.10.9 :
 306.هؼیبسّبی هویضی

ٔدٕٛػ ٝای اظ ذٍ ٔكی ٞب ( )3.07اَالػبت ٔؿتٙس( )3.11یب اِعأبت(ٛٔ (3.03ضز اؾتفبز ٜث ٝػٛٙاٖ یه ٔطخغ و ٝقٛاٞس ٕٔیعی ()3.61
ثب آٖ ٔمبیؿٔ ٝی قٛز.
] ٔٙجغ  ISO DIS 9000:2014,3.10.12 :انالح قس[ ٜ
 3061ؿَاّذ ػیٌی /هویضی

ؾٛاثك  ،ثیب٘ی ٝحمبیك یبزٌیط اَالػبت()3.50ؤ ٝطتجٍ ثب ٔؼیبضٞبی ٕٔیعی(ٔ )3.60ی ثبقٙس  ٚلبثُ تهسیك ٞؿتٙس.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.10.13 :
 3062یبفتِ ّبی هویضی

٘تبیح اضظیبثی قٛاٞس ٕٔیعی ( )3.61خٕغ آٚضی قس ٜزض ثطاثط ٔؼیبضٞبی ٕٔیعی()3.60
یبزآٚضی  :1یبفتٞ ٝبی ٕٔیعی ثیبٍ٘ط اُ٘جبق( )3.18یب ػسْ اُ٘جبق(ٞ )3.19ؿتٙس.
یبزآٚضی :2یبفتٞ ٝبی ٕٔیعی ٔی تٛا٘ٙس ٔٙدط ث ٝقٙبؾبیی فطنت ٞبی ثٟجٛز( )3.28یب ثجت تدبضة ذٛة ق٘ٛس.
یبزآٚضی  :3زض ظثبٖ اٍّ٘یؿی ٚلتی ٔؼیبضٞبی ٕٔیعی( )3.60اظ اِعأبت لب٘٘ٛی( )3.38یب ِعأبت ٔمطضاتی( )3.39ا٘تربة ٔی ق٘ٛس .یبفتٞ ٝبی
ٕٔیعی ضا ٔی تٛاٖ تُبثك یب ػسْ تُبثك ٘بٔیس.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.10.14 :
 3063هجَص اسفبلی

ٔدٛظ اؾتفبز ٜیب تطذیم ( )3.64یه ٔحه)3.47( َٛیب ذسٔت( )3.48و ٝثب اِعأبت(ٔ )3.03كرم قس ٜاُ٘جبق ٘ساضز.
یبزآٚضیٔ :دٛظ اضفبلی ػٕٔٛب ث ٝتحٛیُ ٔحهٚ)3.47(َٛذسٔبت()3.48زاضای ذهٛنیبت(٘)3.65بُٔٙجمی()3.19زض یه ٔحسٚزٔ ٜكرم
ٔی ثبقٙس ٔحسٚز ٔی قٛز  ٚػٕٔٛب ثطای ٔمساض ٔحسٚزی اظ ٔحهٛالت یب ذسٔبت ثطای یه ثبظ ٜظٔب٘ی ٚثطای یه ٔهطف ٔكرم قس ٜزض
٘ظط ٌطفتٔ ٝی قٛز.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.11.5 :
نفح19 ٝ
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 3064تشخیص

ٔدٛظ ضفتٗ ثٔ ٝطحّ ٝثؼسی فطآیٙس ()3.12
یبزآٚضی  :زض ظثبٖ اٍّ٘یؿی زض ظٔی٘ ٝٙطْ افعاض  ٚاَالػبت ٔؿتٙس قسِ ، ٜغت " "releaseاغّت زض ٔٛضز یه ٘ؿر٘ ٝطْ افعاض یب اَالػبت
( )3.11ثطای اقبض ٜث ٝیه ٘ؿر ٝاظ ٘طْ افعاض یب اَالػبت ٔؿتٙس قس ٜثىبض ٔی ضٚز .
] ٔٙجغ  ISO DIS 9000:2014,3.11.7 :انالح قس – ٜیبزآٚضی انالح قس ٜاؾت [
 3065خصَصیت

ٚیػٌی ٔتٕبیع وٙٙسٜ
یبزآٚضی  :1یه ذهٛنیت ٔی تٛا٘س شاتی یب ٔٙتؿت ثبقس.
یبزآٚضی  :2یه ذهٛنیت ٔی تٛا٘س وٕی یب ویفی ثبقس
یبزاٚضی  :3زؾت ٝثٙسی ٞبی ٔرتّفی اظ ذهٛنیبت ٚخٛز زاض٘س ٔب٘ٙس ٔٛاضز شیُ :
اِف  :فیعیىی ( ٔثُ ذهٛنیبت ٔىب٘یىی  ،ثطلی  ،قیٕیبیی یب ثیِٛٛغیىی )
ة :حؿی ( ٔثُ ثٛیبیی ِٕ ،ؿی  ،چكبیی  ،ثیٙبیی یب قٛٙایی )
ج .ضفتبضی ( ٔثُ ٔٛزثب٘ ، ٝنبزلب٘ ، ٝزضؾتىبضی)
زٚ .اثؿت ٝث ٝظٔبٖ ( ٚلت قٙبؾی  ،اػتٕبز پصیطی ،زض زؾتطؾی )
.ٜاضٌٔٛ٘ٛی ( ٔثُ ذهٛنیبت فیعیِٛٛغیىی یب ٔطتجٍ ثب ایٕٙی ثسٖ )
 .ٚوبضوطزی ( ٔثُ حساوثط ؾطػت ٛٞاپیٕب)
] ٔٙجغ [.ISO DIS 9000:2014,3.12.1 :
 3066ؿبخص ػولىشد

ٔؼیبض ػّٕىطز
ذهٛنیتی ( )3.65و ٝتبثیط ٕٟٔی ثط ضٚی تحمك ذطٚخی ( ٚ)3.46ضيبیت ٔكتطی( )3.57زاضز.
ٔثبَ ٞب :ػسْ اُ٘جبقٞب ( )3.19زض ٞط یه ٔیّی ٖٛفطنت  ،لبثّیت زض اِٚیٗ ثبض  ،ػسْ اُ٘جبق زض ٞط ٚاحس.
یبزآٚضی  :ذهٛنیت(ٔ )3.65ی تٛا٘س وٕی یب ویفی ثبقس
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.12.1.2 :
 3067تؼییي

فؼبِیتی ثطای پی ثطزٖ ث ٝیه یب چٙس ذهٛنیت(ٔ ٚ)3.65مبزیط آٖ ذهٛنیبت

نفح20 ٝ
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] ٔٙجغ [.ISO DIS 9000:2014,3.13.1 :
 3068ثبصًگشی

تؼییٗ( )3.67تٙبؾت وفبیت یب اثطثركی()3.06یه ٔٛيٛع( )3.36ثطای زؾتیبثی ث ٝاٞساف تؼییٗ قس. ٜ
ٔثبَ ٞب ثبظٍ٘طی (ٔ ) 3.29سیطیت ،ثبظٍ٘طی َطاحی  ٚتٛؾؼ ، ٝثبظٍ٘طی اِعأبت ٔكتطی(،)3.26ثبظٍ٘طی ػسْ اُ٘جبق ( ٚ )3.19ثبظٍ٘طی ؾٛاثك
لجّی .
یبزآٚضی  :ثبظٍ٘طی ٔی تٛا٘س قبُٔ تؼییٗ( )3.67وبضایی ٘یع ثبقس.
] ٔٙجغ [.ISO DIS 9000:2014,3.13.1.1 :
 3069تجْیضات اًذاصُ گیشی

اثعاض ا٘ساظٌ ٜیطی ٘ ،طْ افعاض،اؾتب٘ساضز ا٘ساظٌ ٜیطیٔ،بزٔ ٜطخغ یب زیٍط تدٟیعات وٕىی یب تطویجی اظ آٟ٘ب و ٝثطای تحمك یه فطآیٙس()3.12
ا٘ساظٌ ٜیطی ( )3.16الظْ ٔی ثبقٙس.
] ٔٙجغ [ ISO DIS 9000:2014,3.13.5 :

نفح21 ٝ
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 0 4هحیط ػبصهبى
 401دسن ػبصهبى ٍ هحیط آى

ؾبظٔبٖ ثبیس ٔؿبئُ ذبضخی  ٚزاذّی ؤ ٝطتجٍ ثب ٔمبنس ٚخٛزی  ٚخٟت ٌیطی اؾتطاتػیه آٖ ٞؿتٙس  ٚتٛا٘بیی ؾبظٔبٖ ضا ثطای زؾتیبثی
ث٘ ٝتیدٞ(ٝبی ) ٔٛضز ا٘تظبض اظ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا تحت تبثیط لطاض ٔی زٙٞس تؼییٗ ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔطث ٌٛث ٝایٗ ٔؿبئُ ذبضخی  ٚزاذّی ضا ٔٛضز پبیف  ٚثبظٍ٘طی لطاض زٞس .
یبزآٚضی : 1زضن ٔحیٍ ذبضخی ضا ٔیتٛاٖ ثب ثطضؾی ٔؿبئُ ثطآٔس ٜاظ ٔحیٍٞبی لب٘٘ٛی ،فٙبٚضی ،ضلبثتی ،تدبضی ،فطٍٙٞی ،اختٕبػی
ٚالتهبزی تؿٟیُ ٕ٘ٛز ،ذٛا ٜثیٗ إِّّیّٔ ،یُٙٔ ،م ٝای یب ٔحّی ثبقٙس.
یبزآٚضی  : 2زضن ٔحیٍ زاذّی ضا ٔی تٛاٖ ثب ثطضؾی ٔؿبئّی اظ لجیُ اضظـ ٞب،زا٘ف فطٍٙٞی  ٚػّٕىطز ؾبظٔبٖ تؿٟیُ ٕ٘ٛز .
 402دسن ًیبصّب ٍ اًتظبسات طشفّبی ریًفغ

ث ٝؾجت تبثیط یب تبثیط ثبِمَ ٜٛطفٞبی شی٘فغ ثط تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ زض اضائ ٝپیٛؾتٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبتی و٘ ٝیبظٞبی ٔكتطی  ٚاِعأبت لب٘٘ٛی
ٔ ٚمطضات لبثُ وبضثطز ضا ثطآٚضزٔ ٜی وٙٙس ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا تؼییٗ ٕ٘بیس :
اِف) َطفٞبی شی٘فغ ٔطتجٍ ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ،
ة) اِعأبت ایٗ َطفٞبی شی٘فغ ؤ ٝطتجٍ ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٔی ثبقٙس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔطث ٌٛث ٝایٗ َطفٞبی شی٘فغ ٕٞ ٚچیٗ اِعأبت ٔطث ٌٛث ٝآ٘بٖ ضا ٔٛضز پبیف  ٚثبظثیٙی لطاض زٞس .
 403تؼییي داهٌِ وبسثشد ػیؼتن هذیشیت ویفیت

ؾبظٔبٖ ثبیس ٔطظٞب  ٚلبثّیت وبضثطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا ثطای پیبز ٜؾبظی زأ ٝٙوبضثطز ذٛز تؼییٗ ٕ٘بیس.
ٍٙٞبْ تؼییٗ ایٗ زأ ٝٙوبضثطز ،ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا زض ٘ظط ثٍیطز :
اِف) ٔؿبئُ ذبضخی  ٚزاذّی اقبض ٜقس ٜزض ثٙس . 4.1
ة) اِعأبت َطفٞبی شی٘فغ ٔطث َٝٛاقبض ٜقس ٜزض ثٙس 4.2
ج)ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ؾبظٔبٖ
ٍٙٞبٔی و ٝیىی اظ اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی زض زأ ٝٙوبضثطزتؼییٗ قس ٜلبثُ اخطاء ثبقس ،ثبیس تٛؾٍ ؾبظٔبٖ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض
ٌیطز .
اٌط ٞط وساْ اظ اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی غیط لبثُ اخطاء ثبقس ایٗ ٔ ٛيٛع ٘جبیس ثط تٛا٘بیی یب ٔؿئِٛیت ؾبظٔبٖ ثطای إَیٙبٖ اظ
اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت تبثیطی زاقت ٝثبقس.
زأ ٝٙوبضثطز ثبیس زض زؾتطؼ ثبقس  ٚث ٝػٛٙاٖ اَالػبت ٔؿتٙس قس ٜثطای ثیبٖ ٔٛاضز ظیط ٍٟ٘ساضی قٛز:
ٔحهٛالت  ٚذسٔبت تحت پٛقف ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ; زالیُ تٛخیٟی ثطای ٞط ٔٛضزی و ٝیىی اظ اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ضا ٘تٛاٖ ثىبضثطز.نفح22 ٝ
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 404ػیؼتن هذیشیت ویفیت ٍ فشآیٌذ ّبی آى

ؾبظٔبٖ ثبیس ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت قبُٔ فطآیٙسٞبی ٔٛضز ٘یبظ  ٚتؼبٔالت آٟ٘ب ضا ُٔبثك ثب اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ایدبز،اخطاءٚ ،
ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس  ٚثَٛ ٝض ٔؿتٕط ثٟجٛز ثركس .
ؾبظٔبٖ ثبیس فطآیٙسٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت  ٚثىبضٌیطی آٟ٘ب زض وُ ؾبظٔبٖ ضا تؼییٗ ٕ٘بیسٕٞ ٚچٙیٗ ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا
تؼییٗ ٕ٘بیس:
اِف) ٚضٚزیٞبی ٔٛضز ٘یبظ  ٚذطٚخیٞبی ٔٛضز ا٘تظبض اظ ایٗ فطآیٙس ٞب .
ة) تٛاِی  ٚتؼبُٔ ایٗ فطآیٙسٞب؛
ج) ٔؼیبضٞب،ضٚقٟب ،قبُٔ ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚقبذم ٞبی ػّٕىطز ٔطتجٍ ٔٛضز ٘یبظ ثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ ػّٕىطز ٔٛثط  ٚوٙتطَ ایٗ فطآیٙسٞب؛
ز) ٔٙبثغ ٔٛضز ٘یبظ  ٚحه َٛإَیٙبٖ اظ زض زؾتطؼ ثٛزٖ آٖ ٞب ؛
 )ٜترهیم ٔؿئِٛیت ٞب  ٚاذتیبضات ثطای ایٗ فطآیٙس ٞب؛
 )ٚضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞبی ُٔبثك ثب اِعأبت َ.ٚ ،6.1طحطیعی  ٚاخطای السأبت ٔٙبؾت ثطای پطزاذتٗ ث ٝآٟ٘ب؛
ظ) ضٚـ ٞبی پبی ف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی  ٚزض نٛضت تٙبؾت  ،اضظیبثی فطآیٙسٞب  ٚزض نٛضت ٘یبظ تغییط فطآیٙسٞب ثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ زؾتیبثی
ث٘ ٝتبیح ٔٛضز ا٘تظبض؛
ح) فطنت ٞبیی ثطای ثٟجٛز فطآیٙسٞب  ٚؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔؿتٙس ضا ثٔ ٝیعاٖ الظْ ثطای پكتیجب٘ی اظ ػّٕىطز فطآیٙسٞب ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس ٚاَالػبت ٔؿتٙس قس ٜضا ثٔ ٝیعاٖ الظْ
خٟت حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝفطآیٙسٞب َجك ثط٘بٔ ٝزضحبَ اخطاء ٞؿتٙس حفظ ٕ٘بیس.
05سّجشی
 501سّجشی ٍ تؼْذ

ٔسیطیت اضقس ثبیس ضٞجطی  ٚتؼٟس زض ضاثُ ٝثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا اظ َطیك ٔٛاضز ظیط ٘كبٖ زٞس:
اِف) پبؾرٍٛیی زض لجبَ اثطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت؛
ة) حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝذٍ ٔكی ویفیت  ٚاٞساف ویفیت ثطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ایدبز قس ٜا٘س  ٚثب خٟت ٌیطی اؾتطاتػیه ٚ
ٔحیٍ ؾبظٔبٖ ؾبظٌبض٘س .
ج)حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝذٍ ٔكی ویفیت زض ؾبظٔبٖ ٔٙتمُ  ،زضن  ٚثىبض ٌطفت ٝقس ٜاؾت ؛
ز) حه َٛإَیٙبٖ اظ یىپبضچٍی اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ثب فطآیٙسٞبی وؿتٚوبض ؾبظٔبٖ؛
)ٜافعایف آٌبٞی اظ ضٚیىطز فطآیٙسی؛
 )ٚحه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙىٙٔ ٝبثغ ٔٛضز ٘یبظ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت زض زؾتطؼ ٞؿتٙس؛
ظ) ا٘تمبَ إٞیت اثطثركی ٔسیطیت ویفیت  ٚاُ٘جبق ثب اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت؛
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ح) حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ث٘ ٝتبیح زض ٘ظط ٌطفت ٝقس٘ ٜبیُ ٔی یبثس؛
ٌ) ثىبضٌیطیٞ،سایت ٚپكتیجب٘ی اظ افطاز ثٙٔ ٝظٛض وٕه ث ٝاثطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت؛
ی) تطٚیح ثٟجٛز ٔؿتٕط؛
ِن)حٕبیت اظ ؾبیط ٘مف ٞبی ٔسیطیتی ٔطتجٍ زض ٘كبٖ زازٖ ضٞجطی آٟ٘ب ثٔ ٝیعا٘ی و ٝزض ظٔیٞ ٝٙبی ٔؿئِٛیتكبٖ وبضثطز زاضز .
یبزآٚضی  :اقبض ٜث " ٝوؿتٚوبض " زض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٔی تٛا٘س ث ٝتفؿیط ػبْ ثٔ ٝؼٙی آٖ زؾت ٝاظ فؼبِیت ٞبیی ثبقس و ٝزض ٔطوع
ٞؿت ٝفّؿفٚ ٝخٛزی ؾبظٔبٖ ٞؿتٙس؛ ذٛا ٜؾبظٔبٖ زِٚتی ٚیب ذهٛنی،ا٘تفبػی  ٚیب غیط ا٘تفبػی ثبقس.
 50102توشوض ثش هـتشی

ٔسیطیت اضقس ثبیس ضٞجطی  ٚتؼٟس ضا زض ذهٛل تٕطوع ثط ٔكتطی ثب إَیٙبٖ اظ ٔٛضاز ظیط ٘كبٖ زٞس:
اِف) اِعأبت ٔكتطی  ٚاِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ وبضثطز تؼییٗ قس ٚ ٜاُ٘جبق زاض٘س؛
ة ) ضیؿىٟب  ٚفطنت ٞب یی ؤ ٝی تٛا٘ٙس ثط اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت  ٚتٛا٘بیی افعایف ضيبیت ٔكتطی ٔٛثط ثبقٙس تؼییٗ قسٛٔ ٚ ٜضز
تٛخ ٝلطاض ٔی ٌیط٘س؛
ج) تٕطوع ثط اضائ ٝیىٛٙاذت ٔحهٛالت  ٚذسٔبت و ٝثب اِعأبت ٔكتطی  ٚاِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ اخطء اُ٘جبق زاض٘س؛
ز) تٕطوع ثط افعایف ضيبیت ٔكتطی حفظ قٛز.
 502خط هـی ویفیت

ٔ 5.2.1سیطیت اضقس ثبیس ذٍ ٔكی ویفیت ضا ایدبز ،ثبظٍ٘طی ٍٟ٘ ٚساضی ٕ٘بیس و: ٝ
اِف)ٔتٙبؾت ثب ٔمبنس ٔ ٚحیٍ ؾبظٔبٖ ثبقس؛
ة)چبضچٛثی ضا ثطای تؼییٗ  ٚثبظٍ٘طی اٞساف ویفی فطإ٘ ٓٞبیس؛
ج) قبُٔ تؼٟسی خٟت ثطآٚضزٖ اِعأبت لبثُ وبضثطز ثبقس؛
ز) قبُٔ تؼٟسی خٟت ثٟجٛز ٔؿتٕط ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ثبقس.
 5.2.2ذٍ ٔكی ویفیت ثبیس :
اِف ) زض لبِت اَالػبت ٔؿتٙس قس ٜزض زؾتطؼ ثبقس؛
ة) زض زض ٖٚؾبظٔبٖ ا٘تمبَ  ،زضن  ٚث ٝوبض ٌطفت ٝقٛز؛
ج) زض نٛضت ٔمتًی زض زؾتطؼ َطفٞبی شی٘فغ ٔطث َٝٛلطاض ٌیطز .
ٍ 503ظبیف  ،هؼئَلیت ّب ٍ اختیبسات ػبصهبًی

ٔسیطیت اضقس ثبیس إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس ؤ ٝؿئِٛیت ٞب  ٚاذتیبضات ثطای ٚظبیف ٔطث َٝٛزض زض ٖٚؾبظٔبٖ ترهیم زاز ٜقس ،ٜاثالؽ ٚ
تفٟیٓ قس ٜا٘س.
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ٔسیطیت اضقس ثبیس ثطای ٔٛاضز ظیط ٔؿئِٛیت ٞب  ٚاذتیبضاتی ترهیم ٕ٘بیس :
اِف) حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ثب اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی اُ٘جبق زاضز؛
ة) حه َٛإَیٙبٖ اظ ایٙى ٝفطآیٙسٞب ،ذطٚخیٞبی ٔٛضز ٘ظطقبٖ ضا اضائٔ ٝی وٙٙس؛
ج)ٌعاضـ زض ٔٛضز ػّٕىط ز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت  ،زضثبض ٜفطنت ٞبی ثٟجٛز ٘ ٚیبظ ث ٝتغییط یب ٘ٛآٚضی  ٚثٚ ٝیػ ٜثطای ٌعاضـ ثٔ ٝسیطیت
اضقس؛
ز)حه َٛإَیٙبٖ اظ تطٚیح تٕطوع ثط ٔكتطی زض تٕبٔی ؾبظٔبٖ؛
)ٜحه َٛإَیٙبٖ اظ حفظ یىپبضچٍی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٍٙٞبٔی و ٝتغییطاتی زض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚاخطاء قسٜ
اؾت.
 6طشحشیضی ثشای ػیؼتن هذیشیت ویفیت
 601الذاهبت هشتجط ثب سیؼه ّب ٍ فشصت ّب

 6.1.1زضظٔبٖ َطحطیعی ثطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ،ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز اقبض ٜقس ٜزض ثٙس  . 4.1اِعأبت اقبض ٜقس ٜزض ثٙس  4.2ضا زض ٘ظط
ثٍیطز ٚضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞبی ٔطتجٍ ضا و ٝثطای پطزاذتٗ ثٛٔ ٝاضز ظیط الظْ ٞؿتٙستؼییٗ ٕ٘بیس؛
اِف) تًٕیٗ آ٘ى ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٔی تٛا٘س ث٘ ٝتید٘ (ٝتبیح) ٔٛضز ٘ظط ذٛز زؾت یبثس ؛
ة) خٌّٛیطی  ٚیب وبٞف اثطات ٘بذٛاؾتٝ؛
ج)زؾتیبثی ث ٝثٟجٛز ٔؿتٕط.
 6.1.2ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا ثط٘بٔ ٝضیعی ٕ٘بیس:
اِف) السأبت ٔطتجٍ ثب ایٗ ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب؛
ة) چٍٍ٘ٛی ا٘دبْ؛
 .1یىپبضچ ٝؾبظی  ٚپیبز ٜؾبظی ایٗ السأبت زض فطآیٙسٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ( ث ٝثٙس  4.4ضخٛع قٛز )
 .2اضظیبثی اثطثركی ایٗ السأبت .
السأبت ا٘دبْ قسٔ ٜطتجٍ ثب ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب ثبیس ٔتٙبؾت ثب اثطات ثبِم ٜٛثط اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثبقس.
یبزآٚضیٌ :عیٞ ٝٙبی پطزاذتٗ ث ٝضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب ٔی تٛا٘س قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس :اختٙبة اظ ضیؿه  ،لج َٛضیؿه ثٙٔ ٝظٛض ز٘جبَ
وطزٖ یه فطنت  ،حصف ٔٙجغ ضیؿه،تغییط احتٕبَ یب ػٛالت ،ث ٝاقتطاٌصاضی ضیؿه  ٚیب حفظ ضیؿه ثٛؾیّ ٝتهٕیٓ ٌیطی آٌبٞب٘.ٝ
 602اّذاف ویفیت ٍ طشحشیضی جْت دػتیبثی ثِ آًْب

 6.2.1ؾبظٔبٖ ثبیس اٞساف ویفیت ضا زض ٚظبیف،ؾُٛح  ٚفطآیٙس ٞبی ٔطتجٍ تؼییٗ وٙس.
اٞساف ویفیت ثبیس :
اِف) ثب ذٍ ٔكی ویفیت ؾبظٌبض ثبقس؛
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ة)لبثُ ا٘ساظٌ ٜیطی ثبقس؛
ج)اِعأبت لبثُ وبضثطز ضا زض ٘ظط ٌطفت ٝقٛز؛
ز)ٔطتجٍ ثب اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت  ٚافعایف ضيبیت ٔكتطی ثبقس؛
ٛٔ )ٜضز پبیف لطاض ٌیطز؛
ٙٔ)ٚتمُ قٛز؛
ظ)زضنٛضت ٘یبظ ث ٝضٚظآٚضی قٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔؿتٙس زض ذهٛل اٞساف ویفیت ضا حفظ ٕ٘بیس.
 6.2.2زض ظٔبٖ َطحطیعی چٍٍ٘ٛی زؾتیبثی ث ٝاٞساف ویفیت ،ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا تؼییٗ ٕ٘بیس:

اِف) چ ٝوبضٞبیی ا٘دبْ ذٛاٞس قس؛
ة) چٙٔ ٝبثؼی ٔٛضز ٘یبظ ذٛاٞس ثٛز؛
ج) چ ٝوؿی ٔؿئ َٛذٛاٞس ثٛز؛
ز) چ ٝظٔب٘ی تىٕیُ ذٛاٞس قس؛
٘ )ٜتبیح آٖ چٍ ٝ٘ٛاضظقیبثی ذٛاٞس قس.
 603طشحشیضی تغییشات

زض نٛضتی و ٝؾبظٔبٖ ٘یبظ ث ٝتغییط زض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا تؼییٗ ٕ٘بیس( ث ٝثٙس  4.4ضخٛع قٛز) تغییط ثبیس ث ٝنٛضت َطحطیعی
قس ٚ ٜؾیؿتٕبتیه ا٘دبْ قٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا زض ٘ظط ثٍیطز:
اِف ) ٞسف اظ تغییط ٞ ٚط یه اظ ػٛالت احتٕبِی آٖ؛
ة)یىپبضچٍی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت؛
ج)زض زؾتطؼ ثٛزٖ ٔٙبثغ؛
ز) ترهیم  ٚیب ترهیم ٔدسز ٔؿئِٛیت ٞب  ٚاذتیبضات.
 07پـتیجبًی
 701هٌبثغ
 70101ولیبت

ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٙبثغ الظْ ضا خٟت اؾتمطاض،اخطاءٍٟ٘،ساضی  ٚثٟجٛز ٔؿتٕط ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت تؼییٗ  ٚتبٔیٗ ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛضاز ظیط ضا زض ٘ظط ثٍیطز:
نفح26 ٝ
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اِف)لبثّیت ٞب ٔ ٚحسٚزیت ٞبی ٔٙبثغ زاذّی ٔٛخٛز؛
ة) چ٘ ٝیبظٞبیی ثبیس اظ تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ذبضخی تبٔیٗ قٛز.
 70102وبسوٌبى

ؾبظٔبٖ ثبیس ثٕٙظٛض إَیٙبٖ اظ ثطآٚضز ٜقسٖ ٔؿتٕط اِعأبت ٔكتطی  ٚاِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ وبضثطز،وبضوٙبٖ الظْ ضا ثطای اخطای
ٔٛثط ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت  ،ثٕٞ ٝطا ٜفطآیٙس ٞبی ٔٛضز ٘یبظ فطإ٘ ٓٞبیس.
 70103صیش ػبخت

ؾبظٔبٖ ثبیس ظیط ؾبذت ٔٛضز ٘یبظ ضا ثطای اخطای فطآیٙسٞبیف خٟت زؾتیبثی ث ٝاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت تؼییٗ  ،تبٔیٗ ٍٟ٘ ٚساضی
ٕ٘بیس.
یبزآٚضی :ظیط ؾبذت ٔی تٛا٘س قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس:
اِف) ؾبذتٕبٟ٘ب ،تبؾیؿبت ٔطتجٍ؛
ة)تدٟیعات اظ خّٕ ٝؾرت افعاض ٘ ٚطْ افعاض؛
ج) حُٕ ٘ ٚمُ؛
ز) تىِٛٛٙغی اَالػبت  ٚاضتجبَبت
 70104هحیط ثشای اجشای فشآیٌذّب

ؾبظٔبٖ ثبیس ٔحیٍ الظْ ضا خٟت اخطای فطآیٙسٞب  ٚزؾتیبثی ث ٝاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت تؼییٗ ،تبٔیٗ ٍٟ٘ ٚساضی ٕ٘بیس.
یبزآٚضیٔ :حیٍ الظْ خٟت اخطای فطآیٙسٞب ٔی تٛا٘س قبُٔ ػٛأُ فیعیىی ،اختٕبػی ،ضٚا٘یٔ،حیُی  ٚؾبیط ٔٛاضز(ٔب٘ٙس زٔب،
ضَٛثت؛اضٌٔٛ٘ٛی  ٚپبویعٌی) ثبقس.
 70105هٌبثغ پبیؾ ٍ اًذاصُگیشی

زضخبیی و ٝپبیف یب ا٘ساظٌٜیطی ث ٝػٛٙاٖ قٛاٞس اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثب اِعأبت ٔكرم قس ٜاؾتفبزٔ ٜی قٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٙبثغ الظْ ضا ثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ ٘تبیح پبیف  ٚا٘ساظٌٜیطی ٔؼتجط  ٚلبثُ اػتٕبز تؼییٗ ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ یبثس وٙٔ ٝبثغ تبٔیٗ قس: ٜ
اِف) ثطای آٖ ٘ٛع ٔكرهی اظ فؼبِیت ٞبی پبیف  ٚا٘ساظٌٜیطی و ٝزض حبَ ا٘دبْ اؾت ٔٙبؾت ٔی ثبقس؛
ة) ثطای إَیٙبٖ اظ تسا ْٚتٙبؾت ثب وبضثطز آٟ٘ب ٍٟ٘ساضی ٔی قٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔؿتٙس قسٙٔ ٜبؾت ضا ث ٝػٛٙاٖ قٛاٞس تٙبؾت ثب ٞسف ٔٙبثغ پبیف  ٚا٘ساظٌٜیطی حفظ ٕ٘بیس.
زض خبیی و ٝلبثّیت ضزیبثی ا٘ساظٌٜیطی  :یه اِعاْ لب٘٘ٛی یب ٔمطضات اؾت ؛ یىی اظ ا٘تظبضات ٔكتطی  ٚیب َطفٞبی شی٘فغ ٔطتجٍ اؾت؛  ٚیب
تٛؾٍ ؾبظٔبٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ثرف اؾبؾی اظ وؿت إَیٙبٖ زض نحت ٘تبیح ا٘ساظٌٜیطی زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت؛ ٚؾبیُ ا٘ساظٌٜیطی ثبیس:
زض فٛانُ ظٔب٘ی ٔكرم  ٚیب لجُ اظ اؾتفبز ٜثط ضٚی اؾتب٘ساضزٞبی ا٘ساظٌٜیطی لبثُ ضزیبثی ث ٝاؾتب٘ساضزٞبی ا٘ساظٌ ٜیطی ثیٗ إِّّی یبنفح27 ٝ
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ّٔی تبییس  ٚوبِیجط ٜق ٘ٛس؛ ظٔب٘ی و ٝچٙیٗ اؾتب٘ساضز ٞبیی ٚخٛز ٘ساقت ٝثبقٙسٔ ،جب٘ی اؾتفبز ٜقس ٜخٟت وبِیجطاؾی ٚ ٖٛیب تهسیك ثبیس ثٝ
نٛضت اَالػبت ٔؿتٙسقسٍٟ٘ ٜساضی قٛز.
 خٟت تؼییٗ ٚيؼیت وبِیجطاؾی ٖٛآٟ٘ب قٙبؾبیی قٛز؛ اظ تٙظیٕبت ،آؾیت  ٚیب نسٔ ٝوٚ ٝيؼیت وبِیجطاؾی٘ ٚ ٖٛتبیح ا٘ساظٌٜیطیٞبی پؽ اظ آٖ ضا اظ اػتجبض ذبضج ٔی ٕ٘بیٙس ٔحبفظت ق٘ٛس.چٙب٘چ ٝاثعاضی و ٝزض َ َٛظٔبٖ تهسیك  ٚوبِیجطاؾی ٖٛآٖ ثط٘بٔ ٝضیعی قس ٜاؾت ،زض اؾتفبزٔ ٜؼیٛة تكریم زاز ٜقٛز ،ؾبظٔبٖ ثبیس
تبثیطات ٔٙفی زض نحت ٘تبیح ا٘ساظٌ ٜیطی لجّی ضا تؼییٗ ٕ٘بیس  ٚزض نٛضت ِع ْٚالساْ انالحی ٔٙبؾت ضا ا٘دبْ زٞس .
 70106داًؾ ػبصهبًی

ؾبظٔبٖ ثبیس زا٘ف ٔٛضز ٘یبظ ضا ثطای اخطای فطآیٙسٞب  ٚزؾتیبثی ث ٝاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت تؼییٗ ٕ٘بیس.
ایٗ زا٘ف ثبیس ٍ٘ ٝزاضی قٛز  ٚثٔ ٝیعاٖ الظْ زض زؾتطؼ لطاض ٌیطز.
ٍٙٞبْ پطزاذتٗ ث٘ ٝیبظٞب  ٚض٘ٚسٞبی زض حبَ تغییط ،ؾ بظٔبٖ ثبیس زا٘ف فؼّی ذٛز ضا زض ٘ظط ثٍیطز  ٚچٍٍ٘ٛی ث ٝزؾت آٚضزٖ  ٚیب زؾتطؾی
ث ٝزا٘ف ايبفی الظْ ضا تؼییٗ ٕ٘بیس
یبزآٚضی  :1زا٘ف ؾبظٔب٘ی ٔی تٛا٘س قبُٔ اَالػبتی ٘ظیط ؾطٔبی ٝفىطی ُٔ ٚبِت فطا ٌطفت ٝقس ٜثبقس.
یبزآٚضی  :2ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاز ظیط ضا خٟت وؿت زا٘ف الظْ زض ٘ظط ثٍیطز .
اِف )ٔٙبثغ زاذّی( ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ یبزٌیطی اظ قىؿت ٞب  ٚپطٚغٞ ٜبی ٔٛفك ،ثجت زا٘ف  ٚتدطثٞ ٝبی ٔؿتٙس ٘كس ٜوبضقٙبؾبٖ ٔتجحط زض
زض ٖٚؾبظٔبٖ)؛
ة)ٔٙبثغ ذبضخی ( ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ اؾتب٘ساضزٞب،زا٘كٍبٞ ٜب ،وٙفطا٘ؽ ٞب ،خٕغ آٚضی زا٘ف اظ ٔكتطیبٖ یب اضائ ٝزٙٞسٌبٖ)
 702صالحیت

ؾبظٔبٖ ثبیس:
اِف)نالحیت الظْ وبضوٙب٘ی ضا و ٝتحت وٙتطَ ؾبظٔبٖ وبض ٔی وٙٙس  ٚػّٕىطزقبٖ ثط ویفیت ٔٛثط اؾت تؼییٗ ٕ٘بیس؛
ة) إَیٙبٖ حبنُ وٙس ایٗ وبضوٙبٖ اظ ٘ظط تحهیالت،آٔٛظـ  ٚیب تدطث ٝنالحیت ٔٙبؾت ضا زاض٘س،
ج)زض نٛضت وبضثطز خٟت ثسؾت آٚضزٖ قبیؿتٍی الظْ  ٚاضظیبثی اثطثركی السأبت ا٘دبْ قس ٜالساْ وٙس؛
ز) اَالػبت ٔؿتٙس ٔٙبؾت ضا ث ٝػٛٙاٖ قٛاٞس نالحیت حفظ وٙس.
یبزآٚضی :السأبت وبضثطزی ٔی تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ قبُٔ اضائ ٝآٔٛظـٞ ،سایت ،یب ا٘تهبة ٔدسز افطاز زض حبَ وبض فؼّی  ٚیب اؾترساْ  ٚیب
لطاضزاز ثؿتٗ ثب وبضوٙبٖ قبیؿت ٝثبقس.
 703آگبّی

وبضوٙبٖ و ٝتحت وٙتطَ ؾبظوبٖ وبض ٔی وٙٙس ثبیس اظ ٔٛضاز ظیط آٌب ٜثبقٙس:
اِف)ذٍ ٔكی ویفیت
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ة)اٞساف ویفیت ٔطتجٍ
ج) ؾ ٟٓآٟ٘ب زض اثطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ،اظ خّٕٔ ٝعایبی ثٟجٛز ػّٕىطز ویفیت
ز) پیبٔس ػسْ اُ٘جبق ثب اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
 704استجبطبت

ؾبظٔبٖ ثبیس اضتجبَبت زاذّی  ٚذبضخی ٔطتجٍ ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا تؼییٗ ٕ٘بیس اظ خّٕ: ٝ
اِف) زضثبض ٜچ ٝچیعی اضتجبٌ ثطلطاض وٙس؛
ة) چ ٝظٔب٘ی اضتجبٌ ثطلطاض وٙس؛
ج) ثب چ ٝوؿی اضتجبٌ ثطلطاض وٙس؛
ز)چٍ ٝ٘ٛاضتجبٌ ثطلطاض وٙس؛
 705اطالػبت هؼتٌذ
 70501ولیبت

ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؾبظٔبٖ ثبیس قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس:
اِف) اَالػبت ٔؿتٙس ٔٛضز ٘یبظ ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی؛
ة)اَالػبت ٔؿتٙس تؼییٗ قس ٜتٛؾٍ ؾبظٔبٖ و ٝثطای اثطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت الظْ قٕطزٔ ٜی قٛز
یبزآٚضی ٔ :یعاٖ اَالػبت ٔؿتٙس ثطای یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٔی تٛا٘س اظ ؾبظٔب٘ی ث ٝؾبظٔبٖ زیٍط ث ٝزالیّی ظیط ٔتفبٚت ثبقس:
اِف ) ا٘ساظ ٜؾبظٔبٖ ٛ٘ ،ع فؼبِیت ٞب  ،فطآیٙسٞبٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبت آٖ؛
ة) پیچیسٌی فطآیٙسٞب  ٚتؼبٔالت آٟ٘ب؛
ج) نالحیت افطاز.
 70502ایجبد ٍ ثِ سٍص سػبًی

ٍٙٞبْ ایدبز  ٚث ٝضٚظ ضؾب٘ی اَالػبت ٔؿتٙس ،ؾبظٔبٖ ثبیس اظ تٙبؾت ٔٛاضز ظیط إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس:
اِف) قٙبؾبیی  ٚقطح ( ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ػٛٙاٖ ،تبضیدٛ٘ ،یؿٙس ، ٜیب قٕبضٔ ٜطخغ)؛
ة) لبِت ( ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ظثبٖ٘،ؿر٘ ٝطْ افعاض،تهبٚیط) ٚضؾب٘ٔ(ٝثال وبغصی،اِىتط٘ٚیه)؛
ج) ثبظٍ٘طی  ٚتهٛیت ثطای تٙبؾت  ٚوفبیت آٖ.
 70503وٌتشل اطالػبت هؼتٌذ

 7.5.3.1اَالػبت ٔؿتٙس ٔٛضز ٘یبظ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت  ٚایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ثبیس وٙتطَ ق٘ٛس تب إَیٙبٖ حبنُ قٛز و: ٝ
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اِف ) زض ٔىبٖ  ٚظٔب٘ی ٔٛضز ٘یبظ ،زض زؾتطؼ ٙٔ ٚبؾت ثطای اؾتفبزٔ ٜی ثبقس؛
ة)ث ٝا٘ساظ ٜوبفی ٔحبفظت قس ٜاؾت( ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ اظ ثیٗ ضفتٗ ٔحطٔبٍ٘ی ،اؾتفبز٘ ٜبزضؾت ،یب اظ زؾت زازٖ یىپبضچٍی)
 7.5.3.2زضنٛضت وبضثطز ثطای وٙتطَ اَالػبت ٔؿتٙس ؾبظٔبٖ ثبیس فؼبِیت ٞبی ظیط ضا ا٘دبْ زٞس:
اِف) تٛظیغ،زؾتطؾی،ثبظیبثی  ٚاؾتفبزٜ؛
ة) شذیط ٜؾبظی  ٚحفظ  ،اظ خّٕ ٝحفظ ذٛا٘بیی؛
ج) وٙتطَ تغییطات ( ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ وٙتطَ ٚیطایف)؛
ز)حفظ  ٚخبیٍعیٙی .
اَالػبت ٔؿتٙس ثب ٔٙكب ء ثط ٖٚؾبظٔب٘ی و ٝتٛؾٍ ؾبظٔبٖ ثطای َطحطیعی  ٚػّٕىطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت الظْ تؼییٗ قس ٜا٘س ثبیس ثٝ
ٌ ٝ٘ٛای ٔٙبؾت قٙبؾبیی  ٚوٙتطَ قٛز.
یبزآٚضی:زؾتطؾی ٔی تٛا٘س ثط تهٕیٓ ٌیطی زض ذهٛل نطفب اخب ظٔ ٜكبٞس ٜاَالػبت ٔؿتٙس  ٚیب اخبظ ٚ ٜاذتیبض ثطای ٔكبٞس ٚ ٜتغییط
اَالػبت ثجت قس ،ٜزالِت زاقت ٝثبقس.
 8ػولیبت
 801ثشًبهِ سیضی ٍ وٌتشل ػولیبت

ؾبظٔبٖ ثبیس فطآیٙسٞبی ٔكرم قس ٜزض ثٙس 4.4ضا و ٝثطای اُ٘جبق ثب اِعأبت خٟت اضائٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت  ٚثطای اخطای السأبت تؼییٗ
قس ٜزض ثٙس ٛٔ 6.1ضز٘یبظ ٔی ثبقس ضا اظ َطیك ٔٛاضز ظیط ثط٘بٔ ٝضیعی  ،اخطاء  ٚوٙتطَ ٕ٘بیس:
اِف) تؼییٗ اِعأبت ثطای ٔحه ٚ َٛذسٔبت؛
ة) ایدبز ٔؼیبضٞبیی ثطای فطآیٙسٞب  ٚثطای پصیطـ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت؛
ج)تؼییٗ ٔٙبثغ ٔٛضز ٘یبظ ثطای زؾتیبثی ث ٝاُ٘جبق ثب اِعأبت ٔحه ٚ َٛذسٔبت؛
ز) اخطای وٙتطَ فطآیٙسٞب ُٔبثك ثب ٔؼیبضٞب؛
 )ٜحفظ اَالػبت ٔؿتٙس قس ٜثٔ ٝیعاٖ الظْ خٟت إَیٙبٖ ث ٝایٗ و ٝفطآیٙسٞب ث ٝنٛضت َطحطیعی قس ٜا٘دبْ  ٚاخطاء قس ٜا٘س ٕٞ ٚچٙیٗ
خٟت ٘كبٖ زازٖ اُ٘جبق ثب ٘یبظٔٙسی ٞبی ٔحهٛالت  ٚذسٔبت.
ذطٚخی ایٗ َطحطیعی ثبیس ثطای ػّٕیبت ؾبظٔبٖ ٔٙبؾت ثبقس.
ؾبظٔبٖ ثبیس تغییطات َطحط یعی قس ٜضا وٙتطَ  ٚػٛالت ٘بقی اظ تغییطات ٘بذٛاؾت ٝضا ثبظٍ٘طی ٕ٘ٛز ٚ ٜزض نٛضت ِع ْٚالسْ ث ٝوبٞف ٞط
ٌ ٝ٘ٛتبثیطات ٘بذٛاؾتٕ٘ ٝبیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس و ٝفطآیٙسٞبی ثط ٖٚؾپبضی قسُٔ ٜبثك ثٙس  8.4وٙتطَ ٔی ق٘ٛس.
 802تؼییي الضاهبت هحصَالت ٍ خذهبت
 80201استجبط ثب هـتشی
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ؾبظٔبٖ ثبیس فطآیٙسٞبیی ثطای ثطلطاضی اضتجبٌ ثب ٔكتطیبٖ زض اضتجبٌ ثب ٔٛاضز ظیط ایدبز ٕ٘بیس:
اِف) اؾتؼالْ ٞب ،لطاضزازٞبٚیب ضؾیسٌی ث ٝؾفبضقبت اظ خّٕ ٝتغییطات ؛
اِف) اَالػبت ٔطتجٍ ثب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت؛
ج) فطا ٓٞاٚضی زیسٌبٞ ٜب  ٚا٘تظبضات ٔكتطی قبُٔ قىبیت ٔكتطی؛
ز) ضؾیسٌی یب ثطذٛضز ثب أٛاَ ٔكتطی اٌط لبثُ اخطاء ثبقس؛
 )ٜاِعأبت ذبل ثطای السأبت احتٕبِی  ،ظٔب٘ی ؤ ٝطتجٍ اؾت.
 80202تؼییي الضاهبت هشتجط ثب هحصَالت ٍ خذهبت

ؾبظٔبٖ ثبیس فطآیٙسی ضا خٟت تؼییٗ اِعأبت ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝلطاض اؾت ثٔ ٝكتطیبٖ ثبِم ٜٛػطي ٝق٘ٛس ،ایدبز،پیبز ٜؾبظی ٚ
ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اظ ٔٛاضز ظیط إَیٙبٖ حبنُ یبثس :
اِف) اِعأبت ٔحه ٚ َٛذسٔت (اظ خّٕ ٝآٟ٘بیی و ٝتٛؾٍ ؾبظٔبٖ اِعأی تّمی ٔی ق٘ٛس)  ٚاِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ وبضثطز  ،تؼییٗ
قس ٜا٘س؛
ة) تٛا٘بیی ثطآٚضزٖ اِعأبت تؼطیف قس ٚ ٜاثجبت ُٔبِجبت(ازػبٞب)ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝاضائٔ ٝیٕ٘بیس .
 80203ثبصًگشی الضاهبت هشتجط ثب هحصَالت ٍ خذهبت

ثبظٍ٘طی اِعأبت زض ٔٛاضز ظیط وبضثطز زاضز :
اِف) اِعأبت ٔكرم قس ٜتٛؾٍ ٔكتطی ،اظ خّٕ ٝاِعأبت ثطای فؼبِیت ٞبی تحٛیُ  ٚپؽ اظ تحٛیُ؛
ة) اِعأبتی و ٝتٛؾٍ ٔكتطی ثیبٖ ٘كس ٜاؾت ِٚی ثطای اؾتفبزٔ ٜكرم قس ٜیب ٔٛضز ٘ظط ٔكتطی الظْ ٔی ثبقس؛
ج)زیٍط اِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ وبضثطز ثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت؛
ز) اِعأبت لطاضزاز یب ؾفبضـ ٔتفبٚت اظ آٟ٘بیی و ٝلجال ثیبٖ قس ٜاؾت.
یبزآٚضی  :اِعأبت ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘س قبُٔ ٔٛاضز ثطآٔس ٜاظ َطفٞبی شی٘فغ ٔطتجٍ ثبقس.
ایٗ ثبظٍ٘طی ثبیس پیف اظ تؼٟس ؾبظٔبٖ زض تبٔیٗ ٔحهٛالت ٚذسٔبت ثٔ ٝكتطیبٖ ا٘دبْ قٛز  ٚثبیس إَیٙبٖ حبنُ قٛز و ٝلطاضزاز یب
اِعأبت ؾفبضـ ٔتفبٚت اظ ٔٛاضزی و ٝلجال تؼطیف قس ٜحُ  ٚفهُ قس ٜاؾت .
ٞط خب ٔكتطی ثیب٘ٝای ٔؿتٙس اظ اِعأبت ذٛز اضائ٘ ٝىٙس اِعأبت ٔكتطی ثبیس لجُ اظ پصیطـ تٛؾٍ ؾبظٔبٖ تبییس قٛز
اَالػبت ٔؿتٙسی و ٝقطح زٙٞس٘ ٜتبیح ثبظثیٙی اظ خّٕٞ ٝط ٌ ٝ٘ٛاِعأبت خسیس  ٚیب تغییط یبفتٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت ٔی ثبقٙس ثبیس حفظ
ق٘ٛس.
ٞط خب اِعأبت ٔٛضز ٘یبظ ثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت تغییط وطز ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس و ٝاَالػبت ٔؿتٙس ٔطث ٌٛانالح  ٚافطاز
ٔطث َٝٛاظ اِعأبت تغییط یبفت ٝآٌبٞی یبثٙس .
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 803طشاحی ٍ تَػؼِ هحصَالت ٍ خذهبت
 80301ولیبت

ٞط خب و ٝخعییبت اِعأبت ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ؾبظٔبٖ خٟت اضائ ٝذسٔت یب تِٛیسات وٛٙٞ ٝظ ایدبز  ٚیب تٛؾٍ ٔكتطی  ٚیب َطفٞبی
شی٘فغ زیٍط قٙبؾبیی ٘كس ٜاؾت ثطای ایٙى ٝثطای تِٛیس  ٚیب اضائ ٝذسٔبت آتی وبفی ثبقس ،ؾبظٔبٖ ثبیس یه فطآیٙس َطاحی  ٚتٛؾؼٝ
ایدبز،اخطاء  ٍٝ٘ ٚزاضی ٕ٘بیس.
یبزآٚضی :1ؾبظٔبٖ ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘س اِعأبت اضائ ٝقس ٜزض ثٙس  8.5ضا زض تٛؾؼ ٝفطآیٙسٞب خٟت تِٛیس  ٚاضائ ٝذسٔبت ث ٝوبض ٌیطز.
یبزآٚضی  :2زض ٔٛضز ذسٔبتَ ،طحطیعی َطاحی  ٚتٛؾؼٔ ٝی تٛا٘س وُ فطآیٙس تحٛیُ ذسٔبت ضا قبُٔ قٛز .زض ٘تید ٝؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘س
ا٘تربة وٙس و ٝاِعأبت ثٙس  8.5ٚ8.3ضا ثب  ٓٞزض ٘ظط ثٍیطیس.
 80302طشحشیضی طشاحی ٍ تَػؼِ

ؾبظٔبٖ ثبیس زض تؼییٗ ٔطاحُ  ٚوٙتطَ ٞب ثطای َطاحی  ٚتٛؾؼٛٔ ٝاضز ظیط ضا زض ٘ظط ٌیطز:
اِف) ٔبٞیت ٔ ،ست ظٔبٖ  ٚپیچیسٌی فؼبِیت ٞبی َطاحی  ٚتٛؾؼٝ؛
ة)اِعأبت ذبل ٔطحّ ٝفطآیٙس ،اظ خّٕ ٝثىبضٌیطی ثبظٍ٘طی ٞبی َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝضا ٔكرم ٔیوٙس ؛
ج) تهسیك ٚنحٌ ٝصاضی ٔٛضز ٘یبظ َطاحی  ٚتٛؾؼٝ؛
ز) ٔؿئِٛیت ٞب  ٚاذتیبضات ٔٛخٛز زض فطآیٙس َطاحی  ٚتٛؾؼٝ؛
٘)ٜیبظ ث ٝوٙتطَ اضتجبٌ ثیٗ اقربل ٌ ٚطٞ ٜٚبی ٔٛخٛز زض فطآیٙس َطاحی  ٚتٛؾؼٝ؛
٘ )ٚیبظ ثٔ ٝكبضوت ٔكتطی ٌ ٚطٜٞٚبی وبضثط زض فطآیٙس َطاحی  ٚتٛؾؼٝ؛
ظ) اَالػبت ٔؿتٙس يطٚضی خٟت تبییس ایٙى ٝاِعأبت َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝثطآٚضز ٜقس ٜاؾت.
ٍ 80303سٍدیّبی طشاحی ٍ تَػؼِ

ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا تؼییٗ وٙس:
اِف) اِعأبت يطٚضٚی ثطای ٘ٛع ذبنی اظ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت زض حبَ َطاحی  ٚتٛؾؼ ،ٝاظ خّٕ ٝاِعأبت وبضوطزی  ٚػّٕىطزی زض نٛضت
وبضثطز؛
ة) اِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ وبضثطز؛
ج) اؾتب٘ساضزٞب یب آییٗ ٘بٔ ٝای و ٝؾبظٔبٖ ٔتؼٟس ث ٝاخطای آٟ٘ب قس ٜاؾت؛
ز)ٔٙبثغ زاذّی  ٚذبضخی ٔٛضز ٘یبظ ثطای َطاحی  ٚتٛؾؼٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت؛
 )ٜػٛالت احتٕبِی قىؿت ث ٝػّت ٔبٞیت ٔحهٛالت  ٚذسٔبت؛
)ٚؾُحی اظ وٙتطَ ؤ ٝكتطیبٖ  ٚؾبیط َطفٞبی شی٘فغ ٔطتجٍ اظ فطآیٙس َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝا٘تظبض زاض٘س.
ٚضٚزی ٞب ثبیس ثطای َطاحی ٚتٛؾؼ ٝوبفی ثٛز ٚ ٜثس ٖٚاثٟبْ ثبقٙس تؼبضو ثیٗ ٚضٚزی ٞب ثبیس حُ  ٚفهُ ق٘ٛس.
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 80304وٌتشل ّبی طشاحی ٍتَػؼِ

وٙتطَ ٞبی اػٕبَ قس ٜثط فطآیٙس َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝثبیس إَیٙبٖ حبنُ وٙٙس و: ٝ
اِف) ٘تبیدی و ٝاظ فؼبِیت ٞبی َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝثسؾت ٔی آیس ثبیس ثٚ ٝيٛح تؼطیف قس ٜاؾت؛
ة)ثبظٍ٘طی ٞبی َطاحی  ٚتٛؾؼَ ٝجك ثط٘بٔ ٝا٘دبْ قس ٜاؾت؛
ج)خٟت حه َٛإَیٙبٖ اظ اُ٘جبق ذطٚخیٞبی َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝثب اِعأبت ٚضٚزی َطاحی  ٚتٛؾؼ،ٝتهسیك ا٘دبْ قس ٜاؾت.
ز)خٟت حه َٛإَیٙبٖ اظ تٛا٘بیی ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ث ٝزؾت آٔس ٜزض ثطآٚضزٕٛ٘ ٜزٖ اِعأبت خٟت وبضثطز ٔكرم  ٚتؼییٗ قس(ٜزض
نٛضت آٌبٞی)،نحٌ ٝصاضی ا٘دبْ قس ٜاؾت.
 80305خشٍجیّبی طشاحی ٍ تَػؼِ

ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ حبنُ وٙس و ٝذطٚخیٞبی َطاحی  ٚتٛؾؼ: ٝ
اِف) اِعأبت ٚضٚزی خٟت َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝضا ثطآٚضزٕ٘ ٜبیس؛
ة)ثطای فطآیٙسٞبی ثؼسی تبٔیٗ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت وبفی ٔی ثبقس؛
ج)زض نٛضت وبضثطز،قبُٔ پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی اِعأبت ٔ ٚؼیبضٞبی پصیطـ ثبقٙس  ٚیب ث ٝآٟ٘ب اضخبع زاز ٜقٛز؛
ز)إَیٙبٖ حبنُ وٙس ٔحهٛالتی و ٝتِٛیس ٔی ق٘ ٛس  ٚیب ذسٔبتی و ٝتبٔیٗ ذٛاٙٞس قس ثطای ٔمهٛز ٔٛضز ٘ظط  ٚاؾتفبز ٜایٕٗ  ٚنحیح
قبٖ ٔٙبؾت ٔی ثبقس؛
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔؿتٙس ثسؾت آٔس ٜاظ فطآیٙس َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝضا ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس.
 80306تغییشات طشاحی ٍ تَػؼِ

ؾبظٔبٖ ثبیس تغییطات ا٘دبْ قس ٜثط ٚضٚزی ٞب  ٚذطٚخیٞبی َ طاحی ضا زض حیٗ َطاحی  ٚتٛؾؼٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت  ٚیب پؽ اظ آٖ ،ثٝ
ٔیعا٘ی وٞ ٝیچ تبثیط ٔٙفی ثط اُ٘جبق ثب اِعأبت ٚخٛز ٘ساقت ٝثبقس ثبظٍ٘طی،وٙتطَ  ٚقٙبؾبیی ٕ٘بیس.
اَالػبت ٔؿتٙس زضذهٛل تغییطات َطاحی  ٚتٛؾؼ ٝثبیس حفظ قٛز.
 804وٌتشل هحصَالت ٍ خذهبتی وِ اص ثشٍى ػبصهبًی تبهیي هی ؿَد
 80401ولیبت

ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیسفطآیٙسٞبٔ،حهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝاظ ثط ٖٚؾبظٔب٘ی تبٔیٗ ٔی ق٘ٛسثب اِعأبت ٔكرم قس ٜاُ٘جبق زاض٘س.
ؾبظٔبٖ ثبیس زض ٔٛالغ شیُ اِعأبت ٔكرم قس ٜضا خٟت وٙتطَ ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝاظ ثط ٖٚؾبظٔب٘ی تبٔیٗ ٔی ق٘ٛس ث ٝوبض ٌیطز:
اِف) ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی تٛؾٍ اضائ ٝزٙٞسٌبٖ ذبضخی ثطای اؾتفبز ٜزض ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ذٛز ؾبظٔبٖ تبٔیٗ ٔی ق٘ٛس؛
ة) ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی تٛؾٍ اضائ ٝزٙٞسٌبٖ ذبضخی ٔؿتمیٕب ثطای ٔكتطیبظ َطف ؾبظٔبٖ تبٔیٗ ٔی ق٘ٛس؛
ج) یه فطآیٙس  ٚیب ثركی اظ یه فطآیٙس زض ٘تید ٝت هٕیٓ ٌیطی ؾبظٔبٖ ثطای ثط ٖٚؾپبضی یه فطآیٙس یب ٚظیف ٝتٛؾٍ اضائ ٝوٙٙس ٜذبضخی
تبٔیٗ ٔی ق٘ٛس.
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ؾبظٔبٖ ثبیس ٔؼیبضٞبیی ضا خٟت اضظیبثی  ،ا٘تربة،پبیف ػّٕىطز  ٚاضظیبثی ٔدسز تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ذبضخی ثط اؾبؼ تٛا٘بیی آٟ٘ب زض تبٔیٗ
فطآیٙسٞب  ٚیب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ،ثب تٛخ ٝث ٝاِعأبت ٔكرم قس ٜتؼییٗ ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔؿتٙس ٔٙبؾت ضا زضثبض٘ ٜتبیح اضظیبثی ٞب ،پبیف ػّٕىطز  ٚاضظیبثی ٔدسز تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ذبضخی حفظ ٕ٘بیس.
ًَ 80402ع ٍ هیضاى وٌتشل ثش تبهیي ثشٍى ػبصهبًی

زض تؼییٗ ٘ٛع ٔ ٚیعاٖ وٙتطَ ٞبیی و ٝتبٔیٗ ذبضخی فطآیٙسٞبٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبت ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝی قٛز ،ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا زض
٘ظط ثٍیطیس:
اِف) تبثیط ثبِم ٜٛفطآیٙسٞبٔ،حهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝثط ٖٚؾبظٔب٘ی تبٔیٗ ٔی ق٘ٛس ثط تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ خٟت اُ٘جبق ثُٛض ٔسا ْٚثب اِعأبت
ٔكتطی  ٚاِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ وبضثطز؛
ة) اثطثركی ٔٛضز اؾتٙجبٌ اظ وٙتطَ ٞبی اػٕبَ قس ٜتٛؾٍ اضائ ٝوٙٙس ٜذبضخی.
ؾبظٔبٖ ثبیس خٟت تًٕیٗ ایٙى ٝفطآیٙسٞبٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝاظ ثط ٖٚؾبظٔب٘ی تبٔیٗ ٔی ق٘ٛستبثیط ٔٙفی ثط تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ زض
تحٛیُ ٔسأ ْٚحهٛالت  ٚذسٔبت ُٔٙجك ثٔ ٝكتطیبٖ ذٛز ٕ٘ی ٌصاض٘س ،تهسیك  ٚیب زیٍط فؼبِیت ٞبی الظْ ضا ایدبز  ٚاؾتمطاض ٕ٘بیس.
فطآیٙسٞب  ٚیب ٚظبیف ؾبظٔبٖ و ٝث ٝتبٔیٗ وٙٙس ٜذبضخی ثط ٖٚؾپبضی قس ٜا٘س زض زأ ٝٙؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؾبظٔبٖ ثبلی ٔی ٔب٘ٙس؛ ثط
ایٗ اؾبؼ ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز اِف  ٚة ضا زض ٘ظط ثٍیطز  ٚوٙتطَ ٞبیی ضا و ٝزض ٘ظط زاضز ثط تبٔیٗ وٙٙس ٜذبضخی  ٚثط ٘تید ٝذطٚخی فطآیٙس
اخطاء وٙس ،تؼییٗ ٕ٘بیس.
 80403اطالػبت ثشای اسائِ وٌٌذُ خبسجی

ؾبظٔبٖ ثبیس اِعأبت وبضثطزی ضا ثطای ٔٛاضز ظیط ث ٝاَالع اضائ ٝوٙٙسٌبٖ ذبضخی ثطؾب٘س:
اِف) ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝاظ َطف ؾبظٔبٖ اضائ ٝقس ٜیب فطآیٙس ٞبیی و ٝاظ َطف ؾبظٔبٖ ا٘دبْ ٔی ق٘ٛس.
ة) تبییس یب تطذیم ٔحهٛالت  ٚذسٔبت،ضٚـ ٞب،فطآیٙسٞب یب تدٟیعات
ج)نالحت پطؾ ُٙقبُٔ قطایٍ ٔٛضز ٘یبظ ٚاخس قطایٍ ثٛزٖ
ز) تؼبُٔ آٟ٘ب ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؾبظٔبٖ
)ٜوٙتطَ  ٚپبیف ػّٕىطز اضائ ٝوٙٙسٌبٖ ذبضخی و ٝتٛؾٍ ؾبظٔبٖ ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝی قٛز
 )ٚفؼبِیت ٞبی تهسیك و ٝؾبظٔبٖ ثب ٔكتطیب٘ف ٔی ذٛاٙٞس زض ٔحُ اضائ ٝوٙٙس ٜذبضخی ا٘دبْ زٞس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اظ وفبیت اِعأبت ٔكرم قس ٜلجُ اظ اَالع ضؾب٘ی ث ٝاضائ ٝوٙٙسٌبٖ ذبضخی إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس.
 805تَلیذ ٍ اسائِ خذهبت
 80501وٌتشل تَلیذ ٍ اسائِ خذهبت

ؾبظٔبٖ ثبیس قطایٍ وٙتطَ قس ٜای ضا ثطای تِٛیس  ٚاضائ ٝذسٔبت قبُٔ فؼبِیت ٞبی تحٛیُ  ٚپؽ اظ تحٛیُ اؾتمطاض ٕ٘بیس.
قطایٍ وٙتطَ قس ٜزض نٛضت وبضثطز قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔی ثبقس:
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اِف) زض زؾتطؼ ثٛزٖ اَالػبت ٔؿتٙس و ٝذهٛنیبت ٔحه ٚ َٛذسٔبت ضا تؼطیف ٕ٘بیس.
ة) زض زؾتطؼ ثٛزٖ اَالػبت ٔؿتٙسی و ٝفؼبِیت ٞبیی و ٝثبیس ا٘دبْ قٛز ٘ ٚتبیدی و ٝثبیس ث ٝزؾت آیس ضا تؼطیف ٕ٘بیس
ج) فؼبِیت ٞبی پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی زض ٔطاحُ ٔٙبؾت ثطای تهسیك آ٘ىٔ ٝؼیبض ثطای وٙتطَ فطآیٙسٞب  ٚذطٚخی فطآیٙسٞب ٔ ٚؼیبضٞبی
پصیطـ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثطآٚضز ٜقس ٜا٘س.
ز) اؾتفبز ٚ ٜوٙتطَ ظیط ؾبذت ٔٙبؾت ٔ ٚحیٍ فطآیٙس
 )ٜزض زؾتطؼ ثٛزٖ اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ٔٙبؾت
 )ٚنالحیت  ٚزض نٛضت وبضثطز تؼییٗ ٚاخس قطایٍ ثٛزٖ ٔٛضز ٘یبظ افطاز
ظ)نحٌ ٝصاضی  ٚنحٌ ٝصاضی ٔدسز زٚض ٜای تٛا٘بیی ثطای زؾتیبثی ث٘ ٝتبیح َطحطیعی قس ٜفطآیٙس تِٛیس  ٚاضائ ٝذسٔبتٚ ،لتی ٘تبیح
ذطٚخی ضا ٕ٘ی تٛاٖ ثب پبیف یب ا٘ساظٌٜیطی ثؼسی تهسیك وطز.
ح) اخطای فؼبِیت ٞبی تطذیم ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ،تحٛیُ  ٚپؽ اظ تحٛیُ.
 80502ؿٌبػبیی ٍ سدیبثی

زض خبیی و٘ ٝیبظ ث ٝتًٕیٗ اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثبقس ؾبظٔبٖ ثبیس ضٚـ ٞبی ٔٙبؾجی ضا ثطای قٙبؾبیی ذطٚخیٞبی فطآیٙس
ثىبضٌطفت ٝقٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس ٚيؼیت ذطٚخیٞبی فطآیٙس ضا زض ضاثُ ٝثب اِعأبت پبیف  ٚا٘ساظٌٜیطی زض ؾطتبؾط تِٛیس  ٚاضائ ٝذسٔبت قٙبؾبیی ٕ٘بیس
چٙب٘چ ٝضزیبثی اِعاْ ثبقسؾبظٔبٖ ثبیس ذطٚخیٞبی فطآیٙس ضا ثب قٙبؾبیی ٔٙحهط ث ٝفطزی وٙتطَ ٕ٘بیس ٞ ٚط ٌ ٝ٘ٛاَالػبت ٔؿتٙس قس ٜوٝ
ثطای ضزیبثی يطٚضٚی ٔی ثبقس ضا حفظ ٕ٘بیس .
یبزآٚضی  :ذطٚخیٞبی فطآیٙس ٘تید ٝفؼبِیت ٞبیی ٔی ثبقٙس و ٝثطای اضائ ٝثٔ ٝكتطی ؾبظٔبٖ یب ٔكتطی زاذّی (ٔثال زضیبفت وٙٙسٜ
ٚضٚزیٞبی فطآیٙس ثؼسی ) آٔبزٔ ٜی ق٘ٛس،آٟ٘ب ٕٔىٗ اؾت قبُٔ ٔحهٛالت،ذسٔبت،لُؼبت،اخعاء  ٚغیط ٜثبقٙس.
 80503اهَال هتؼلك ثِ هـتشی یب اسائِ وٌٌذُ ثشٍى ػبصهبًی

ؾبظٔبٖ ثبیس ث ٝأٛاَ ٔكتطی یب اضائ ٝوٙٙسٌبٖ ثط ٖٚؾبظٔب٘ی تب ٔستی و ٝتحت وٙتطَ یب ٔٛضز اؾتفبز ٜؾبظٔبٖ اؾت تٛخٔ ٝجص َٚزاضز
ؾبظٔبٖ ثبیس أٛاَ ٔكتطی یب اضائ ٝوٙٙس ٜثط ٖٚؾبظٔب٘ی ضا و ٝثطای اؾتفبز ٜزض ٔحهٛالت  ٚذسٔبت اضائ ٝقس ٜا٘س ضا قٙبؾبیی ،
تهسیك،حفبظت ٔ ٚطالجت ٕ٘بیس.
ٚلتی أٛاَ ٔكتطی یب اضائ ٝوٙٙس ٜثط ٖٚؾبظٔب٘ی ث ٝزضؾتی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٕ٘ی ٌیطزٔ ٌٓ ،ی قٛز ،آؾیت ٔی ثیٙس یب ثٞ ٝط زِیّی ثطای
اؾتفبزٙٔ ٜبؾت ٘یؿتٙس ؾبظٔبٖ ثبیس ایٗ ٔؿئّ ٝضا ثٔ ٝكتطی یب اضائ ٝوٙٙس ٜثط ٖٚؾبظٔب٘ی ٌعاضـ ٕ٘بیس.
یبزآٚضی  :أٛاَ ٔكتطی ٔی تٛا٘س قبُٔ ٔٛاز،اخعاء ،اثعاض  ٚتدٟیعاتٔ،ىبٖ ٔكتطی ،أٛاَ ٔؼ٘ٛٙی  ٚزازٞ ٜبی قرهی ثبقٙس.
 80504هحبفظت

ثطای حفظ اُ٘جبق ثب اِعأبت ،ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس اظ ذطٚخیٞبی فطآیٙس زض َی تِٛیس  ٚاضائ ٝذسٔبت ثٔ ٝیعاٖ الظْ حفبظت
ٔی قٛز.
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یبزآٚضیٔ :حبفظت ٔی تٛا٘س قبُٔ قٙبؾبیی،خبثدبیی،ثؿت ٝثٙسی،شذیط ٜؾبظی،خبثدبیی یب حُٕ ٘ ٚمُ ٔ ٚطالجت ثبقس.
 80505فؼبلیت ّبی پغ اص تحَیل

زض نٛضت وبضثطز  ،ؾبظٔبٖ ثبیس اِعأبت ثطای فؼبِیت ٞبی پؽ اظ تحٛیُ ٔطتجٍ ثب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ضا ثطآٚضزٕ٘ ٜبیس.
زض تؼییٗ ٔیعاٖ فؼبِیت ٞبی پؽ اظ تحٛیُ ٔٛضز ٘یبظ ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا زض ٘ظط ٌطفت ٝقٛز:
اِف :ضیؿه ٞبی ٔطتجٍ ثب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
ةٔ :بٞیت ،اؾتفبز ٚ ٜزٚض ٜػٕط ٔٛضز ٘ظط ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
ج :ثبظذٛض ٔكتطی
ز :اِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی
یبزآٚضی  :فؼبِیت ٞبی پؽ اظ تحٛیُ قبُٔ السأبت ٔطتجٍ ثب اػُبی ٌبضا٘تی،تؼٟسات لطاضزازی ٔب٘ٙس ذسٔبت تؼٕیط ٍٟ٘ ٚساضی،ذسٔبت
تىٕیّی ٔب٘ٙس ثبظیبفت یب زفغ ٟ٘بیی ٔی ثبقس.
 80506وٌتشل تغییشات

ؾبظٔبٖ ثبیس تغییطات َطحطیعی ٘كس ٜيطٚضی ثطای تِٛیس  ٚاضائ ٝذسٔبت ضا ثٔ ٝیعا٘ی و ٝثطای تًٕیٗ تسا ْٚزض اُ٘جبق ثب اِعأبت ٔكرم
قسٛٔ ٜضز ٘یبظ اؾت ثبظٍ٘طی  ٚوٙتطَ ٕ٘بیس ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔؿتٙس و ٝتكطیح وٙٙس٘ ٜتبیح ثبظٍ٘طی تغییطات ،افطاز زاضای اذتیبض زض
ٔٛضز تغییطات ٞ ٚط ٌ ٝ٘ٛالساْ الظْ ٔی ثبقٙس ضا حفظ ٕ٘بیس.
 806تشخیص هحصَالت ٍ خذهبت

ؾبظٔبٖ ثبیس تطتیجبت َطحطیعی قس ٜضا زض ٔطاحُ ٔٙبؾت اخطا ٕ٘بیس تب تهسیك وٙس و ٝاِعأبت ٔحه ٚ َٛذسٔت ثطآٚضز ٜقس ٜا٘س  .ـ.اٞس
اُ٘جبق ثب ٔؼیبض پصیطـ ثبیس حفظ قٛز.
تطذیم ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثٔ ٝكتطی ٘جبیس تب ظٔب٘ی و ٝتطتیجبت َطح ضیعی قس ٜثطای تهسیك اُ٘جبق ثَٛ ٝض ضيبیت ثركی وبُٔ قسٜ
ا٘س نٛضت پصیطز ٍٔط ایٙى ٝتٛؾٍ فطز ٔدبظ  ٚزض نٛضت وبضثطز تٛؾٍ ٔكتطی تبییس قس ٜثبقس.
اَالػبت ٔؿتٙس ثبیس ثطای فطز زاضای اذتیبض تطذیم ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثطای اضائ ٝثٔ ٝكتطی لبثّیت ضزیبثی ضا فطإ٘ ٓٞبیس.
 807وٌتشل خشٍجیّبی فشآیٌذ،هحصَالت ٍ خذهبت ًبهٌطجك

ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس ذطٚخیٞبی فطایٙسٔ،حهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝثب اِعأبت اُ٘جبق ٘ساضز قٙبؾبیی  ٚوٙتطَ ٔی ق٘ٛستب اظ
اؾتفبز ٜیب تحٛیُ ٘بذٛاؾت ٝآٟ٘ب خٌّٛیطی قٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس الساْ انالحی ٔٙبؾجی ثط ٔجٙبی ٔبٞیت ػسْ اُ٘جبق  ٚتبثیط آٖ ثط اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ا٘دبْ زٞس
ایٗ ٔؿئّٕٞ ٝچٙیٗ ثٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت ٘بُٔٙجمی و ٝپؽ اظ تحٛیُ ٔحهٛالت یب زض َی اضائ ٝذسٔبت قٙبؾبیی ٔی ق٘ٛس ٘یع نسق
ٔیوٙس.
ؾبظٔبٖ ثبیس ثب ذطٚخیٞبی فطآیٙس ٔ ،حهٛالت  ٚذسٔبت ٘بُٔٙجك ث ٝیه یب چٙس ضٚـ ظیط ثطذٛضز ٕ٘بیس:
اِف ،انالح
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ة،تفىیهٔ،حسٚز وطزٖ،ػٛزت یب تؼّیك اضائٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت
ج ،اَالع ضؾب٘ی ثٔ ٝكتطی
ز ،وؿت ٔدٛظ ثطای
وبضثطز ث ٝنٛضتی ؤ ٝی ثبقس؛
تطذیم،ازأ ٝیب اضائ ٝذسٔبت ٔدسز ٔحهٛالت  ٚذسٔبت؛
پصیطـ تحت قطایٍ اضفبلی.
زض نٛضتی و ٝذطٚخیٞبی فطآیٙسٔ،حهٛالت  ٚذسٔبت ٘بُٔٙجك ،انالح قٛز ،تُبثك ثب اِعأبت ثبیس تهسیك قٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔؿتٙس الساْ ٞبی ا٘دبْ قس ٜثط ضٚی ذطٚخیٞبی فطآیٙسٔ،حهٛالت  ٚذسٔبت قبُٔ ٔدٛظٞبی اضفبلی وؿت قسٚ ٜ
زض ٔٛضز فطز یب قرم ٔدبظ و ٝتهٕیٕی زض ضاثُ ٝثب ػسْ اُ٘جبق ٌطفت ٝاؾت ضا حفظ ٕ٘بیس.
09اسصیبثی ػولىشد
 901پبیؾ ،اًذاصُگیشی ،تجضیِ ٍتحلیل ٍ اسصیبثی
 90101ولیبت

ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا تؼییٗ ٕ٘بیس:
اِف  .چ ٝچیعی ٘یبظ ث ٝپبیف  ٚا٘ساظٌٜیطی زاضز؛
ة)ضٚـ ٞبی پبیف ،ا٘ساظٌٜیطی ،تدعی ٚ ٝتحّیُ  ٚاضظیبثی زض نٛضت وبضثطز،خٟت تًٕیٗ ٘تبیح ٔؼتجط؛
ج)پبیف  ٚا٘ساظٌٜیطی چ ٝظٔب٘ی ثبیس ا٘دبْ قٛز؛
ز .چٍٙٞ ٝبٔی ٘تبیح پبیف  ٚا٘ساظٌٜیطی ثبیس تدعی ٚ ٝتحّیُ  ٚاضظیبثی ق٘ٛس.
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ حبنُ وٙس فؼبِیت ٞبی پبیف  ٚا٘ساظٌٜیطی زض تُبثك ثب اِعأبت تؼییٗ قس ٜاخطاء قس ٜا٘س  ٚثبیس اَالػبت ٔؿتٙس
ٔٙبؾت ضا ث ٝػٛٙاٖ قٛاٞس ٘تبیح حفظ ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس ػّٕىطز ویفیت  ٚاثطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا اضظیبثی ٕ٘بیس.
 90102سضبیت هـتشی

ؾبظٔبٖ ثبیس ثطزاقت ٔكتطی ضا اظ ٔیعاٖ ثطآٚضز ٜقسٖ اِعأبت پبیف ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔطث ٌٛث ٝزیسٌبٞ ٜب ٘ ٚظطات ٔكتطی زضثبض ٜؾبظٔبٖ ٔ ٚحهٛالت  ٚذسٔبت آٖ ضا حفظ ٕ٘بیس.
ضٚـ ٞبی زضیبفت ایٗ اَالػبت  ٚاؾتفبز ٜاظآٟ٘ب ثبیس تؼییٗ قٛز.
یبزآٚضی:اَالػبت ٔطتجٍ ثب زیسٌبٞ ٜبی ٔكتطی ٔی تٛا٘س قبُٔ ضيبیت ٔكتطی  ٚیب ٘ظطؾٙدی،زازٞ ٜبی ٔكتطی زضثبضٔ ٜحهٛالت تحٛیُ
زاز ٜقس ٚ ٜثب ویفیت ذسٔبت،تدعی ٚ ٝتحّیُ ثبظاض – ؾٟبْ،تؼبضفبت  ٚتكىطاتُٔ،بِجبت ٌبضا٘تی ٌ ٚعاضـ ٞبی فطٚقٙسٜٞب ثبقس.
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 90103تجضیِ ٍ تحلیل ٍ اسصیبثی

ؾبظٔبٖ ثبیس زازٞ ٜبی ٔٙبؾت  ٚاَالػبت ٘بقی اظ پبیف ،ا٘ساظٌٜیطی  ٚزیٍط ٔٙبثغ ضا تدعی ٚ ٝتحّیُ  ٚاضظیبثی ٕ٘بیس.
ذطٚخی تدعی ٚ ٝتحّیُ  ٚاضظیبثی ثبیس خٟت ٔٛاضز ظیط اؾتفبز ٜقٛز:
اِف٘ .كبٖ زازٖ اُ٘جبق اِعأبت ٔحه ٚ َٛذسٔبت؛
ة .اضظیبثی  ٚافعایف ضيبیت ٔكتطی؛
ج  .تًٕیٗ اُ٘جبق  ٚاثطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت؛
ز ٘ .كبٖ زازٖ اخطای ٔٛفك َطحطیعی؛
 . ٜاضظیبثی ػّٕىطز فطآیٙسٞب؛
 . ٚاضظیبثی ػّٕىطز تبٔیٗ وٙٙس ٜذبضخی؛
ظ  .تؼییٗ ٘یبظٞب یب فطنت ٞبیی خٟت ثٟجٛز زض ٖٚؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت.
٘تبیح تدعی ٚ ٝتحّیُ  ٚاضظیبثی ثبیس خٟت تبٔیٗ ٚضٚزیٞبی ثبظٍ٘طی ٔسیطیت ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز.
 902هویضی خبسجی

 9.2.1ؾبظٔبٖ ثبیس ٕٔیعی ٞبی زاذّی ضا زض فٛانُ ثط٘بٔ ٝضیعی قس ٜا٘دبْ زٞس خٟت تبٔیٗ اَالػبت زض ٔٛضز ایٙى ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت :
اِف .ثب ٔٛضاز ظیط اُ٘جبق زاضز :
 .1اِعأبت ؾبظٔبٖ خٟت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت آٖ؛
 .2اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی
ة .ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔٛثط اخطاء  ٍٝ٘ ٚزاضی قس ٜاؾت.
 9.2.2ؾبظٔبٖ ثبیس :
اِف  .ثط٘بٔ( ٝثط٘بٔٞ ٝبی) ٕٔیعی قبُٔ تٙبٚة،ضٚقٟبٔ،ؿئِٛیت ٞب،ثط٘بٔ ٝضیعی اِعأبت ٌ ٚعاضـ زٞی  ،ثط٘بٔ ٝضیعی،ایدبز،اخطاء ٍٟ٘ ٚساضی
ٕ٘بیس و ٝاٞساف ویفیت،إٞیت فطآیٙسٞبی ٔطث،َٝٛثبظذٛضز ٔكتطی،تغییطات ٔٛثط ثط ؾبظٔبٖ ٘ ٚتبیح ٕٔیعی ٞبی لجّی ضا زض ٘ظط ثٍیطز؛
ةٔ .ؼیبض ٕٔیعی  ٚزأٞ ٝٙط ٕٔیعی ضا تؼطیف ٕ٘بیس؛
جٕٔ .یعیٗ ضا ا٘تربة ٕٔ ٚیعی ٞب ضا خٟت تًٕیٗ ػیٙیت  ٚثی َطفی فطآیٙس ٕٔیعی ازاضٕ٘ ٜبیس؛
ز .إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس ٌعاضـ ٘تبیح ٕٔیعی ثٔ ٝسیطیت ٔطث َٝٛاضائٔ ٝی قٛز؛
)ٜانالحبت  ٚالساْ انالحی الظْ ضا ثس ٖٚتبذیط ثی ٔٛضز ا٘دبْ زٞس؛
)ٚاَالػبت ٔؿتٙس ضا ث ٝػٛٙاٖ قٛاٞس اخطای ثط٘بٕٔٔ ٝیعی ٘ ٚتبیح ٕٔیعی حفظ ٕ٘بیس.
یبزآٚضی :ثطای ضإٙٞبیی ث ٝاؾتب٘ساضز ٔ ISO 19011طاخؼٕ٘ ٝبییس.
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 903ثبصًگشی هذیشیت

ٔ 9.3.1سیطیت اضقس ثبیس ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؾبظٔبٖ ضا زض فٛانُ ثط٘بٔ ٝضیعی قس ، ٜثٙٔ ٝظٛض إَیٙبٖ اظ تساْ تٙبؾت ،وفبیت ٚ
اثطثركی آٖ ثبظٍ٘طی ٕ٘بیس.
ثبظٍ٘طی ٔسیطیت ثبیس ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔٛاضز ظیط َطحطیعی  ٚاخطاء قٛز:
اِفٚ .يؼیت السأبت ثبظٍ٘طی ٔسیطیت لجّی؛
ة .تغییطات زض ٔؿئُ زاذّی  ٚذبضخی ٔطتجٍ ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت اظ خّٕ ٝخٟت ٌیطی اؾتطاتػیه آٖ؛
ج .اَالػبت زض ٔٛضز ػّٕىطز ویفیت ،اظ خّٕ ٝض٘ٚسٞب  ٚقبذم ٞبی ثطای:
 .1ػسْ اُ٘جبقٞب  ٚالسْ انالحی؛
٘ .2تبیح پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی؛
ٕٔ .3یعی ٞبی زاذّی
 .4ضيبیت ٔكتطی؛
ٔ .5ؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝاضائ ٝوٙٙسٌبٖ ذبضخی  ٚزیٍط َطفٞبی شی٘فغ ٔطتجٍ؛
.6وفبیت ٔٙبثغ ٔٛضز ٘یبظ خٟت ٍٟ٘ساضی اظ یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٔٛثط؛
 .7ػّٕىطز فطآیٙس  ٚاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت.
ز .اثطثركی السأبت ا٘دبْ قسٔ ٜطتجٍ ثب ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب( ضخٛع ث) 6.1 ٝ
 .ٜفطنت ٞبی ثبِم ٜٛخسیس خٟت ثٟجٛز ٔؿتٕط.
 9.3.2ذطٚخیٞبی ثبظٍ٘طی ٔسیطیت ثبیس قبُٔ تهٕیٕبت  ٚالسأبت ٔطتجٍ ثب ٔٛاضز ظیط ثبقس:
اِف) فطنت ٞبی ثٟجٛز ٔؿتٕط؛
ة) ٞطٌ٘ ٝ٘ٛیبظ ث ٝتغییط ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت اظ خّٕ٘ ٝیبظٞبی ثٙٔ ٝبثغ.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔؿتٙس ضا ث ٝػٛٙاٖ قٛاٞس ٘تبیح ثبظٍ٘طی ٔسیطیت حفظ ٕ٘بیس.
 01.ثْجَد
 1.01ولیبت

ؾبظٔبٖ ثبیس فطنت ٞبی ثٟجٛز ضا تؼییٗ  ٚا٘تربة ٕ٘بیس  ٚالسأبت الظْ ضا خٟت ثطآٚضزٖ ٘یبظٞبی ٔكتطی  ٚافعایف ضيبیت ٔكتطی ا٘دبْ
زٞس.
زض نٛضت ٔمتًی ،ایٗ أط ثبیس قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس:
اِف .ثٟجٛز فطآیٙس خٟت خٌّٛیطی اظ ػسْ اُ٘جبقٞب ؛
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ة .ثٟجٛز ٔحهٛالت  ٚذسٔبت خٟت تحمك اِعأبت قٙبذت ٝقس ٚ ٜپیف ثیٙی قسٜ؛
ج .ثٟجٛز ٘تبیح ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت.
یبزآٚضی :ثٟجٛز ٔی تٛا٘س ث ٝنٛضت ٚاوٙكی( ث ٝػ ٛٙاٖ الساْ انالحی )،تسضیدی (ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ثٟجٛز ٔؿتٕط)،تغییط ٔطحّ ٝای(خٟف
چكٍٕیط)،ذاللب٘ٔ(ٝب٘ٙس ٘ٛآٚضی) ٚیب ؾبظٔب٘سٞی ٔدسز(ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ تغییط قىُ) اخطاء ٔی قٛز.
 1.02ػذم اًطجبق ٍالذم اصالحی

 10.2.1ثٍٙٞ ٝبْ ثطٚظ ػسْ اُ٘جبق اظ خّٕٛٔ ٝاضز ٘بقی اظ قىبیت،ؾبظٔبٖ ثبیس:
اِف٘ .ؿجت ث ٝػسْ اُ٘جبق ػىؽ اِؼُٕ ٘كبٖ زٞس  ٚزض نٛضت وبضثطز:
)1خٟت وٙتطَ  ٚتهحیح آٖ الساْ ٕ٘بیس؛
)2ث ٝػٛالت ضؾیسٌی وٙس؛
ة٘ .یبظ ث ٝالسْ خٟت حصف ػّت (ػُّ)ػسْ اُ٘جبق ضا ثٙٔ ٝظٛض ایٙى ٝآٖ اُ٘جبق زض خبی زیٍط تىطاض ٘كٛز  ٚیب اتفبق ٘یفتس؛ اظ َطیك ٔٛاضز
ظیط اضظیبثی ٕ٘بیس:
 )1ثبظٍ٘طی ػسْ اُ٘جبق؛
)2تؼییٗ زالیُ ػسْ اُ٘جبق؛
)3تؼییٗ ایٙى ٝآیب ػسْ اُ٘جبقٞبی ٔكبثٚ ٝخٛز زاض٘س  ٚیب ٕٔىٗ اؾت ثُٛض ثبِم ٜٛاتفبق ثیفتٙس،
ج)ا٘دبْ ٞط السأی و٘ ٝیبظ ثبقس؛
ز)ثبظٍ٘طی اثطثركی ٞط الساْ انالحی ا٘دبْ قسٜ؛
)ٜتغییط ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت زض نٛضت ٘یبظ؛
السأبت انالحی ثبیس ٔتٙبؾت ثب اثطات ػسْ اُ٘جبقٞبی پیف آٔس ٜثبقٙس.
یبزآٚضی :1زض ثؼًی ٔٛاضز حصف زِیُ ػسْ اُ٘جبق ٔی تٛا٘س غیط ٕٔىٗ ثبقس.
یبزآٚضی:2الساْ انالحی ٔی تٛا٘س احتٕبَ ٚلٛع ٔدسز ضا تب ؾُح لبثُ لجِٛی وبٞف زٞس.
 10.2.2ؾبظٔبٖ ثبیس اَالػبت ٔؿتٙس ضا ث ٝػٛٙاٖ قٛاٞسی ثطای ٔٛاضز ظیط حفظ ٕ٘بیس:
اِفٔ .بٞیت ػسْ اُ٘جبقٞب السأبت ثؼسی ا٘دبْ قسٜ؛
ة٘ .تبیح ٞط ٌ ٝ٘ٛالسْ انالحی.
 1.03ثْجَد هؼتوش

ؾبظٔبٖ ثبیس تٙبؾت وفبیت  ٚاثطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا ثُٛض ٔؿتٕط ثٟجٛز ثركس.
ؾبظٔبٖ ثبیس ثطای تأییس ایٙى ٝظٔیٞ ٝٙبیی ثب ػّٕىطز پبییٗ  ٚیب فطنت ٞبیی و ٝثٝػٛٙاٖ ثركی اظ ثٟجٛز ٔؿتٕط زض ٘ظط ٌطفت ٝقٛز
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ذطٚخیٞبی تدعیٚٝتحّیُ  ٚاضظیبثی  ٚذطٚخیٞبی ثبظٍ٘طی ٔسیطیت ضا زض ٘ظط ٌیطز.
زض نٛضت وبضثطز ،ؾبظٔبٖ ثبیس اثعاضٞب ٔ ٚتسِٛٚغی ٞبی لبثُ وبضثطز ضا خٟت تحمیك زض ٔٛضز زالیُ ػّٕىطز پبییٗ  ٚیب پكتیجب٘ی اظ ثٟجٛز
ٔؿتٕط،ا٘تربة  ٚاؾتفبزٕ٘ ٜبیس.
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ضویوِ الف
(اطالع سػبًی )
تـشیح ػبختبسٍ،اطگبى ٍ هفبّین جذیذ
الف 10ػبختبس ٍاطگبى
ؾبذتبض ثٙس  ٚثطذی اظ ٚاغٌبٖ ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی زض ٔمبیؿ ٝثب  ISO 9001:2008تغییط وطز ٜاؾت تب ٕٞطاؾتبیی ثب زیٍط اؾتب٘ساضز
ٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت افعایف یبثس.
٘یبظی ٘یؿت تغییطات ٔٙتح اظ آٖ زض ؾبذتبض ٚ ٚاغٌبٖ زض ٔؿتٙسؾبظی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؾبظٔبٖ ٔٙؼىؽ قٛز.
ثیكتط ؾبذتبضثٙسٞب شاتب ثٕ٘ ٝبیف ٔٙؿدٓ اِعأبت ٔی پطزاظز تب ایٙىٔ ٝسِی اظ ٔؿتٙسؾبظی ذٍٔكیٞب ،اٞساف  ٚفطآیٙسٞبی ؾبظٔبٖ ثبقس
اِعأی زض ٔٛضز ؾبذتبض ٔؿتٙسؾبظی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؤُ ٝبثك ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ثبقس ٚخٛز ٘ساضز .
اِعأی زض ٔٛضز انُالحبت ٔٛضز اؾتفبز ٜؾبظٔبٖ ثطای خبیٍعیٙی ث ٝخبی انُالحبت ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ثطای
ٔكرم وطزٖ اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٚخٛز ٘ساضز .ؾبظٔبٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙس انُالحبتی وٙٔ ٝبؾت ػّٕیبتكبٖ ٔی ثبقس ضا ث ٝوبض
ثجط٘س(ٔثال اؾتفبز ٜاظ "ؾٛاثك "ٔ" ،ؿتٙسؾبظی""،پطٚتٛوُ" ث ٝخبی "اَالػبت ٔؿتٙس" یب " تبٔیٗ وٙٙس" ،"ٜقطیه" یب "فطٚقٙسٚ "ٜ
غیط ٜث ٝخبی " اضائ ٝوٙٙس ٜثط ٖٚؾبظٔب٘ی".

جذٍل ة )1 -تفبٍتّبی هْن هیبى ٍاطگبى ISO 9001:2015ٍ ISO 9001:2008
ISO 9001:2015
ٔحهٛالت

ISO 9001:2008
ٔحهٛالت  ٚذسٔبت

اؾتثٙبئبت

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

ٔؿتٙسؾبظی،ؾٛاثك

اَالػبت ٔؿتٙس

ٔحیٍ وبض

ٔحیٍ ثطای اخطای فطآیٙسٞب

ٔحهٛالت ذطیساضی قسٜ

ٔحهٛالت  ٚذسٔبت اض ثیط ٖٚتبٔیٗ قسٜ

تبٔیٗ وٙٙسٜ

اضائ ٝوٙٙس ٜثط ٖٚؾبظٔب٘ی

الف 20هحصَالت ٍ خذهبت
زض ISO 9001:2008اظ انُالح "ٔحه "َٛثطای تٕبْ ٌطٞ ٜٚبی ذطٚخی اؾتفبزٔ ٜی قس .ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی اظ " ٔحهٚ َٛ
ذسٔبت " ثطای زالِت ثط تٕبْ ٌطٞ ٜٚبی ذطٚخی (ؾرت افعاض،ذسٔبت٘،طْ افعاض ٛٔ ٚاز فطآیٙسی) اؾتفبزٔ ٜیٕ٘بیس.
اؾتفبز ٜذبل اظ " ذسٔبت " ثٙٔ ٝظٛض ٔكرم وطزٖ تفبٚت ٔیبٖ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت زض ثىبضٌیطی ثطذی اِعأبت ٔی ثبقس .ذهٛنیبت
ذسٔبت ایٗ اؾت و ٝحسالُ ثركی اظ ذطٚخی زض ظٔبٖ ٔٛاخ ٟٝثب ٔكتطی تحمك ٔی یبثس ایٗ ثسیٗ ٔؼٙبؾت و ٝثطای ٔثبَ اُ٘جبق ثب
اِعأبت ٕ٘ی تٛا٘س ِعٔٚب لجُ اظ اضائ ٝذسٔبت تبییس قٛز.
زض ثؿیبضی ٔٛاضز  ،انُالحبت "ٔحهٛالت"  "ٚذسٔبت" ثٕٞ ٝطاٛٔ ٓٞ ٜضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیط٘س اغّت ذطٚخیٞبیی و ٝؾبظٔبٖ ٞب ثٝ
ٔكتطی اضائٔ ٝیٕ٘بیس یب تٛؾٍ اضائ ٝوٙٙسٌبٖ ثط ٖٚؾبظٔب٘ی ثطای آٟ٘ب تبٔیٗ ٔی قٛز ٓٞ ،قبُٔ ٔحهٛالت ٔی ق٘ٛس  ٓٞ ٚذسٔبت.
ؾبظٔبٖ ثبیس زض ٘ظط ثٍیطز ودب ٔثال یه ٔحهٔ َٛكٟٛز ذسٔبت غیط ٔكٟٛزی ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز  ٚیب ذسٔبت غیط ٔكٟٛزیٔ ،حهٛالت
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ٔكٟٛزی ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز.
الف 30هحیط ػبصهبى
ز ٚثٙس خسیس زض ضاثُ ٝثب ٔحیٍ ؾبظٔبٖ ٚخٛز زاضز ثٙس  1.4زضن ؾبظٔبٖ ٔ ٚحیٍ آٖ  ٚثٙس  4.2زضن ٘یبظٞب  ٚا٘تظبضات َطفٞبی شی٘فغ.
ایٗ ز ٚثٙس ثب یىسیٍط اظ ؾبظٔبٖ ٔی ذٛاٙٞس ؤ ٝؿبئُ  ٚاِعأبتی ضا ؤ ٝی تٛا٘ٙس ثط َطحطیعی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت تبثیط ثٍصاض٘س
تؼییٗ ٕ٘بیس.
ػٙبٚیٗ ثٙس ٞبی ٕٞ 4.2 ٚ 4.1طاؾتبیی ضا ٔیبٖ زیٍط اؾتب٘ساضزٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ایدبز ٔیٕ٘بیس.آٟ٘ب ثٙٔ ٝعٌِ ٝؿتطـ اِعأبت ؾیؿتٓ
ٔسیطیت ویفیت ذبضج اظ زأ ٝٙوبضثطز (ثٙس )1ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٘یؿتٙس.
زأ ٝٙوبضثطز تب حسی ثیبٖ ٔیوٙس و ٝایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ثطای ؾبظٔب٘ی لبثُ وبضثطز اؾت و٘ ٝیبظ زاضز تٛا٘بیی ذٛز ضا زض اضائٔ ٝساْٚ
ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝاِعأبت ٔكتطی  ٚلب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی ضا ثطآٚضزٔ ٜی وٙٙس ٘كبٖ زٞسٞ.یچ وساْ اظ اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی
لبثُ تفؿیط ثطای تٛؾؼ ٝایٗ وبضثطز پصیطی ثس ٖٚتٛافك ؾبظٔبٖ ٘یؿتٙس.
ثطای ؾبظٔبٖ زضایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ،اِعأی ٚخٛز ٘ساضز وَ ٝطفٞبی شی٘فغ غیط ٔطتجٍ ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت زض ٘ظط ٌطفت ٝقٛز
ثُٛض ٔكبث ،ٝاِعأی ث ٝپطزاذتٗ ث ٝیه اِعاْ،ذبل اظ یه شی٘فغ اٌط ؾبظٔبٖ زض ٘ظط ٔی ٌیطز و ٝاِعأْ،طتجٍ ٘یؿت ٚخٛز ٘ساضزتؼییٗ
ایٙى ٝچ ٝچیعی ٔطتجٍ اؾت  ٚچ ٝچیعی ٘یؿت ثط ایٗ ثؿتٍی زاضز و ٝآٖ شی٘فغ تبثیطی ثط تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ زض اضائٔ ٝسأ ْٚحهٛالت ٚ
ذسٔبتی و ٝاِعأبت ٔكتطی  ٚلب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی وبضثطزی یب ٞسف ؾبظٔبٖ ثطای اضتمبی ضيبیت ٔكتطی زاضز یب ذیط.
ؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘س تهٕیٓ ثٍیطز ٘یبظٞب  ٚا٘تظبضات ايبف ٝای و ٝث ٝآٖ زض ثطآٚضزٖ اٞساف ویفیتف وٕه ٔیوٙس  .تؼییٗ وٙس اٌط چ ٝثٝ
نالحسیس ؾبظٔبٖ اؾت و ٝاِعأبت ايبفی ضا ثطای ذكٛٙزؾبظی َطفٞبی شی٘فغ فطاتط اظ آ٘چ ٝایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی اِعاْ وطز ٜاؾت
ثپصیطز یب ذیط.
الف 40سٍیىشد هجتٌی ثش سیؼه
ایٗ اؾتب٘سضاز ثیٗ إِّّی اظ ؾبظٔبٖ ٔیرٛاٞس ؤ ٝف(ْٟٛثٙس )4.1ذٛز ضا زضن وٙس  ٚضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞبیی و ٝثبیس ث ٝآٟ٘ب پطزاذت ضا
تؼییٗ ٕ٘بیس(ض.ن )6.1
یىی اظ ٔمبنس وّیسی یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ایٗ اؾت و ٝث ٝػٛٙاٖ یه اثعاض پیكٍیطا٘ ٝػُٕ ٕ٘بیس زض ٘تید ٝایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ
إِّّی ثٙس خساٌب٘ ٝای یب ثٙس فطػی ثب ػٛٙاٖ "الساْ پیكٍیطا٘٘"ٝساضزٔ .ف ْٟٛالساْ پیٍكیطا٘ ٝاظ َطیك ضٚیىطز ٔجتٙی ثط ضیؿه ثطای فطِٔٝٛ
وطزٖ اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ثیبٖ ٔی قٛز.
ضٚیىطز ٔجتٙی ثط ضیؿه زض ٘ٛقتٗ ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ث ٝوبٞف ثطذی اِعأبت تدٛیعی  ٚخبیٍعیٙی اِعأبت ٔجتٙی ثط ػّٕىطز ثٝ
خبی آٟ٘ب وٕه وطز ٜاؾت.
اٌط چ ٝضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب ثبیس تؼییٗ ق٘ٛس  ٚث ٝآ ٟ٘ب پطزاذت ٝقٛز أب اِعأی ثطای ٔسیطیت ضیؿه ضؾٕی ثط ٔجٙبی یه فطآیٙس ٔسٖٚ
ٔسیطیت ضیؿه ٚخٛز ٘ساضز.
الف 50وبسثشدپزیشی
ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی زیٍط ثَٛ ٝض ذبل ث ٝاؾتثٙبئبت زض تؼییٗ وبضثطزپصیطی اِعأبتف ثطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؾبظٔبٖ اقبضٜ
ٕ٘یوٙس.اٌطچ ٝتكریم زاز ٜقس ٜو ٝؾبظٔبٖ ٕٔىٗ اؾت ٘یبظ ث ٝآٖ زاقت ٝثبقس ثط حؿت ا٘ساظ ٜؾبظٔبٖٔ،سَ ٔسیطیتی و ٝاتربش ٔیوٙس
ٔ،حسٚز ٜفؼبِیت ٞبی ؾبظٔبٖ َ ٚجیؼت ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞبیی و ٝثب آٖ ٔٛخٔ ٝی قٛز وبضثطزپصیطی اِعأبت ضا ٔٛضز ثبظٍ٘طی لطاض زٞس.
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ظٔب٘ی و ٝؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘س اِعأی ضا زض زأ ٝٙوبضثطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ث ٝوبض ثجطز ٘جبیس تهٕیٓ ثٍیطیس و ٝآٖ اِعاْ وبضثطزی ٘ساضز
ظٔب٘ی و ٝاِعأی ض ا ٕ٘ی تٛاٖ ث ٝوبض ثطز(ٔثال ٚلتی فطآیٙس ٔطتجٍ ثب آٖ ا٘دبْ ٕ٘ی قٛز) ؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘س تؼییٗ وٙس و ٝاِعاْ وبضثطز ٘ساضز
اٌطچ ٝایٗ وبضثطز ٘بپصیطی ثٙٔ ٝعِٔ ٝدبظ ث٘ ٝمم زض زؾتیبثی ث ٝاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت یب زض زؾتیبثی ث ٝضيبیت ثیكتط ٔكتطی
٘یؿت.
الف 60اطالػبت هؼتٌذ
ث ٝػٛٙاٖ ثركی اظ ٕٞطاؾتبیی ثب زیٍط اؾتب٘ساضزٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیتی اظ یه ثٙس ٔكتطن زضثبض" ٜاَالػبت ٔؿتٙس" ثس ٖٚتغییط یب
افعٚزٖ(ضخٛع وٙیس  )7.5اؾتفبز ٜقس ٜاؾت ٞطخبیی و ٝآٔسٔ ،ٜتٗ زض خبی زیٍط ثب اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٕٞطاؾتب قس ٜاؾت.
زض ٘تید ٝانُالحبت " اَالػبت ٔؿتٙس" زض ؾطتبؾط ٔتٗ اِعأبت ث ٝخبی "ضٚـ اخطایی ٔس " ٚ " ٖٚؾبثم "ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .
زض حبِیى ISO 9001:2008 ٝث ٝضٚـ ٞبی اخطایی ٔؿتٙس ( یؼٙی تؼطیف ،وٙتطَ یب پكتیجب٘ی یه فطآیٙس) اقبضٔ ٜیقس ایٗ ٔؿئّٝ
او ٖٛٙث ٝػٛٙاٖ اِعأی ث ٝحفظ اَالػبت ٔؿتٙس ثیبٖ ٔی قٛز.
زضحبِیى ISO 9001:2008 ٝث ٝؾٛاثك اقبضٔ ٜی وطز او ٖٛٙث ٝآٖ اِعاْ ث ٝحفظ اَالػبت ٔؿتٙس اقبضٔ ٜیٕ٘بیس.
الف 70داًؾ ػبصهبًی
ثٙس  7.5.1زا٘ف ؾبظٔب٘ی ث٘ ٝیبظ ث ٝتؼییٗ  ٍٝ٘ ٚزاضی زا٘ف وؿت قس ٜتٛؾٍ ؾبظٔبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تٛؾٍ افطزاـ ٔی پطزاظز تب إَیٙبٖ
حبنُ قٛز ؤ ٝی تٛا٘س ث ٝاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت زؾت یبثس .
فطآیٙس ثطای ثطضؾی  ٚوٙتطَ زا٘ف ٌصقتٛٔ ، ٝخٛز  ٚايبف٘ ٝیبظٔٙس زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔحیٍ ؾبظٔبٖ قبُٔ ا٘ساظ ٚ ٜپیچیسٌی اـ ،ضیؿه ٞب
 ٚفطنت ٞبیی و ٝثبیس ث ٝاٖ ثپطزاظز تب إَیٙبٖ حبنُ قٛز ؤ ٝی تٛا٘س ث ٝاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت زؾت یبثس.
فطآیٙس ثطای ثطضؾی ٚوٙتطَ زا٘ف ٌصقتٛٔ ،ٝخٛز  ٚايبف٘ ٝیبظٔٙس زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔحیٍ ؾبظٔبٖ قبُٔ ا٘ساظٌٜیطی  ٚپیچیسٌیاـ،
ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞبیی و ٝثبیس ث ٝآٖ ثپطزاظز ٘ ٚیبظ ث ٝزؾتطؾی ث ٝزا٘ف ٔیثبقس .تٛاظٖ ٔیبٖ زا٘ف ٔٛخٛز زض ٔیبٖ افطاز شی نالح ٚ
زا٘ف فطآٞقس ٜتٛؾٍ زیٍط ضٚـٞب زض نالحسیس ؾبظٔبٖ اؾت ثٝقطٌ آ٘ىٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت ثٝزؾت آیس.
الف 80وٌتشل هحصَالت ٍ خذهبتی وِ اص ثشٍى ػبصهبًی تْیِ هی ؿًَذ
ثٙس 8.4وٙتطَ ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝثط ٖٚؾبظٔبٖ تٟیٔ ٝیق٘ٛس ث ٝتٕبْ اقىبَ تأٔیٗ اظ ثیط ٖٚچ ٝذطیس اظ یه تأٔیٗ وٙٙس ٜاظ َطیك
تطتیجبتی ثب یه قطوت زٚؾت ،اظ َطیك ثطٖٚؾپبضی فطآیٙسٞب ٚ ٚظبیف ؾبظٔبٖ یب زیٍط ضٚـٞب ٔیپطزاظز.
ؾبظٔبٖ ّٔعْ اؾت ضٚیىطز ٔجتٙی ثط ضیؿه ضا ثطای تؼییٗ ٘ٛع ٔ ٚیعاٖ وٙتطَٞبی ٔٙبؾت ثطای اضائٝوٙٙسٌبٖ ذبضخی ٔ ٚحهٛالت ٚ
ذسٔبتی و ٝاظ ثیط ٖٚتٟیٔ ٝیق٘ٛس ثٝوبض ٌیطز.
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ضویوِ ة
(جْت اطالع سػبًی )
اصَل هذیشیت ویفیت
ة 10هؼشفی
ایٗ ؾٙس ٞفت انُ ٔسیطیت ویفیت ضا ؤ ٝدٕٛػ ٝاؾتب٘ساضزٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت  ISOثط پبی ٝآٟ٘ب اؾتٛاض اؾت ٔؼطفی ٔیٕ٘بیس.
ایٗ ان َٛتٛؾٍ ٔترههیٗ  ISO/TC 176ایدبز  ٚث ٝضٚظ آٚضی قس ٜا٘س.
ایٗ يٕیٕ ٝیه "ثیب٘ی "ٝزض قطح ٞط وساْ اظ ان ٚ َٛیه "اؾتسالَ ُٔٙمی" زض قطح آ٘ى ٝچطا ؾبظٔبٖ ثبیس ث ٝایٗ انُ ثپطزاظز ثیبٖ ٔی
زاضز.
ة 20اصل اٍل هذیشیت ویفیت – توشوض ثش هـتشی
اِف) ثیب٘یٝ
تٕطوع انّی ٔسیطیت ویفیت ثطآٚضزٖ اِعأبت ٔكتطی  ٚتالـ ثط فطاتط ضفتٗ اظ ا٘تظبضات ٔكتطی اؾت.
ة) اؾتسالَ ُٔٙمی
ٔٛفمیت پبیساض ظٔب٘ی حبنُ ٔی قٛز و ٝیه ؾبظٔبٖ اػتٕبز ٔكتطیبٖ  ٚؾبیط َطفٟبی شی٘فغ و ٝث ٝآٟ٘ب ٚاثؿت ٝاؾت ضا خّت وطز ٚ ٜحفظ
ٕ٘بیس
ٞط خٙج ٝاظ تؼبُٔ ثب ٔكتطی فطنتی ثطای ایدبز اضظـ ثٔ ٝكتطی فطأ ٓٞیٕ٘بیس زضن ٘یبظٞبی خبضی  ٚآتی ٔكتطیبٖ  ٚزیٍط َطفٞبی
شی٘فغ ثٛٔ ٝفمیت پبیساض ؾبظٔبٖ وٕه ٔیٕ٘بیس.
ة 30اصل دٍم هذیشیت ویفیت – سّجشی
اِف)ثیب٘یٝ
ضٞجطاٖ زض تٕبْ ؾُٛح پسیس آٚض٘سٚ ٜحست ٞسف  ٚخٟت ٌیطی ٔی ثبقٙس  ٚقطایُی ضا فطأ ٓٞی وٙٙس و ٝزض آٖ افطاز زض زؾتیبثی ثٝ
اٞساف ویفی ؾبظٔبٖ ٔكبضوت ٕ٘بیٙس.
ة)اؾتسالَ ُٔٙمی
ایدبز ٚحست ٞسف،خٟت ٌیطی ٔ ٚكبضوت ؾبظٔبٖ ضا لبزض ٔی ؾبظز اؾتطاتػی ٞب  ،ذٍ ٔكی ٞب ،فطآیٙسٞب ٙٔ ٚبثؼف ضا ثطای زؾتیبثی ثٝ
اٞسافف ٕٞطاؾتب ؾبظز.
ة 40اصل ػَم هذیشیت ویفیت – هـبسوت افشاد
اِف) ثیب٘یٝ
ثطای ؾبظٔبٖ يطٚضی اؾت و ٝتٕبْ افطاز شی نالح  ٚتٛإ٘ٙس ثٛز ٚ ٜاضائ ٝاضظـ ٔكبضوت وٙٙس.
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افطاز شی نالح  ٚتٛإ٘ٙسو ٝزضتٕبْ ؾبظٔبٖ ٔكبضوت ٔی وٙٙس تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ ضا ثطای ایدبز اضظـ اضتمبء ٔی زٙٞس.
ة) اؾتسالَ ُٔٙمی
ثطای ٔسیطیت ٔٛثط  ٚوبضآٔس ؾبظٔبٖ ٔ ٟٓاؾتى ٝتٕبْ افطاز زض تٕبْ ؾُٛح ٔكبضوت وٙٙس  ٚث ٝفطز فطز آٟ٘ب احتطاْ ٌصاقت ٝقٛز
لسضزا٘ی،تٛإ٘ٙسؾبظی  ٚاضتمبی ٟٔبضت ٞب  ٚزا٘ف ثٔ ٝكبضوت افطاز زض زؾتیبثی ث ٝاٞساف ؾبظٔبٖ وٕه ٔیوٙس.
ة )50اصل چْبسم هذیشیت ویفیت – سٍیىشد فشآیٌذی
اِف ) ثیب٘یٝ
ؾبظٔبٖٞبی ٔٛفك تٕطوع ضٚظافع ٖٚثط ثٟجٛز زاض٘س ٘.تبیح یىؿبٖ  ٚلبثُ پیفثیٙی ٔٛثطتط  ٚوبضاتط ثٝزؾت ٔیآیٙس ٚلتی فؼبِیتٞب ثٝنٛضت
فطآیٙسٞبی ثٔ ٓٞ ٝطتجٍ و ٝثٝػٛٙاٖ یه ؾیؿتٓ ٔٙؿدٓ ػُٕ ٔیوٙٙس زضن ٔ ٚسیطیت ٔیق٘ٛس.
ة) اؾتسالَ ُٔٙمی
ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت اظ فطآیٙسٞبی ثٔ ٓٞ ٝطتجٍ تكىیُقس ٜاؾت .زضن ایٙى ٝچٍ٘ ٝ٘ٛتبیح تٛؾٍ ایٗ ؾیؿتٓ قبُٔ تٕبْ فطآیٙسٞب،
ٔٙبثغ،وٙتطَٞب  ٚتؼبٔالت ایدبز ٔیق٘ٛس ث ٝؾبظٔبٖ وٕه ٔیٕ٘بیس ػّٕىطز ذٛز ضا اضتمبء زٞس.
ة 60اصل پٌجن هذیشیت ویفیت -ثْجَد
اِف) ثیب٘یٝ
ؾبظٔبٖٞبی ٔٛفك تٕطوع ضٚظافع ٖٚثط ثٟجٛز زاض٘س.
ة) اؾتسالَ ُٔٙمی
ثٟجٛز ثطای ؾبظٔبٖ ثٙٔٝظٛض ٍٟ٘ساضی ؾُٛح فؼّی ػّٕىطزٚ ،اوٙف زض ثطاثط تغییطات زض قطایٍ زاذّی  ٚذبضخی  ٚایدبزفطنت ٞبی خسیس
يطٚضی اؾت.
ة 70اصل ؿـن هذیشیت ویفیت – تصوین گیشی هجتٌی ثش ؿَاّذ
اِف)ثیب٘یٝ
احتٕبَ وؿت ٘تبیح زِرٛا ٜاظ تهٕیٕبت ٔجتٙی ثط تدعیٚٝتحّیُ  ٚاضظیبثی زاز ٚ ٜاَالػبت ثیكتط اؾت.
ة) اؾتسالَ ُٔٙمی
تهٕیٌٓیطی ٔی تٛا٘س فطآیٙس پیچیس ٜای ثبقس ٕٞ ٚیك ٝتب حسی ػسْ لُؼیت ث ٝز٘جبَ زاضز ایٗ فطآیٙس قبُٔ ا٘ٛاع ٙٔ ٚبثغ ٚضٚزیٞب ٚ
ٕٞچٙیٗ تفؿیط آٟ٘ب ٔیثبقس ؤٕ ٝىٗ اؾت شٙٞی ثبقسزا٘ؿتٗ ضٚاثٍ ػّت ٔ ٚؼِّٛی  ٚػٛالت ثبِم ٜٛغیط زِرٛا ٟٓٔ ٜاؾت حمبیك ،قٛاٞس
 ٚتدعیٚٝتحّیُ زازٙٔ ٜدط ث ٝافعایف ذبنیت ػیٙی ثٛزٖ  ٚاػتٕبزپصیطی زض تهٕیٕبت اتربشقسٔ ٜیقٛز.
ة 80اصل ّفتن هذیشیت ویفیت – هذیشیت سٍاثط
اِف) ثیب٘یٝ
ؾبظٔبٖٞب ثطای ٔٛفمیت پبیساض ضٚاثٍ ذٛز ثب َطفٞبی شی٘فغ ٔب٘ٙس تأٔیٗ وٙٙسٌبٖ ٔسیطیت ٔیوٙٙس.
ة) اؾتسالَ ُٔٙمی
َطفٞبی شی٘فغ ثط ػّٕىطز ؾبظٔبٖ تأثیط ٔیٌصاض٘س ظٔب٘ی و ٝؾبظٔبٖ ضٚاثٍ شی٘فؼبٖ ذٛز ضا ثٙٔٝظٛض ثٟیٝٙؾبظی تبثیطقبٖ ثط ػّٕىطز
ٔسیطیت ٔیوٙس ٔٛفمیت پبیساض ٘یع ٔحتُٕتط ٔیقٛز ٔسیطیت ضٚاثٍ ثب تأٔیٗ وٙٙسٌبٖ  ٚقجى ٝقطوبء اغّت إٞیت ٚیػ ٜای زاض٘س.
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ضویوِ ج
(جْت اطالع سػبًی )
هجوَػِ  ISO 10000اػتبًذاسد ّبی هذیشیت ویفیت
اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗ إِّّی (ٚزیٍط زؾتبٚضزٞبی ( ISOو ٝزض ایٗ يٕیٕ ٝقطح زازٔ ٜی ق٘ٛسث ٝػٛٙاٖ ثركی اظ ٔدٕٛػISO 10000 ٝ
اؾتب٘ساضزٞبی ٔسیطیت ویفیت وٕیت ٝفٙی  ISO/TC 176ؾبظٔبٖ  ISOایدبزقس ٜا٘سایٗ اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗ إِّّی ٔیتٛا٘ٙس ثٝ
ؾبظٔبٖٞب زض ٍٙٞبْ ایدبز یب تالـ ثطای ثٟجٛز ؾیؿتٓٞبی ٔسیطیت ویفیت ،فطآیٙسٞب یب فؼبِیت ٞبیكبٖ وٕه ٕ٘بیس.
خس َٚج٘ 1.كبٖزٙٞس ٜضاثُٔ ٝیبٖ ایٗ اؾتب٘ساضزٞب  ٚثٙسٞبی ٔطتجٍ ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٔیثبقس.
 ISO 10001سضبیت هـتشی -ساٌّوب ثشای آییيًبهِ سفتبسی ٍ اخاللی ضإٙٞبیی پیطأ ٖٛتؼییٗ ایٙى ٝؾبظٔبٖ ضيبیت ٔكتطی ضا ثطای
٘یبظٞب  ٚا٘تظبضات ٔكتطی ضا ثطآٚضزٔ ٜیوٙس یب ذیط اضائٔ ٝیزٞس .اؾتفبز ٜاظ آٖ ث ٝاػتٕبزپصیطی ثیكتط ٔكتطی ث ٝؾبظٔبٖ  ٚثٟجٛز زضن
ٔكتطی اظآ٘چ ٝثبیس اظ ؾبظٔبٖ ا٘تظبض زاقت ٝثبقس وٕه ٔیٕ٘بیس و ٝایٗ أط ثٛ٘ٝث ٝذٛز احتٕبَ ؾٛءتفب ٚ ٓٞقىبیت ضا وبٞف ٔیزٞس.
 ISO 10002سضبیت هـتشی -ساٌّوبیی ثشای سػیذگی ثِ ؿىبیبت ضإٙٞبیی پیطأ ٖٛفطآیٙس حُ  ٚفهُ قىبیبت ثب قٙبذت ٘یبظٞب ٚ
ا٘تظبضات قبوی  ٚپطزاذتٗ ث ٝآٟ٘ب  ٚحُ قىبیت ٚانّ ٝاضائٔ ٝیٕ٘بیس.
ایٗ اؾتب٘ساضز فطآیٙسی ثبظٔ،ؤثط  ٚآؾبٖ ضؾیسٌی ث ٝقىبیت قبُٔ آٔٛظـ ث ٝوبضوٙبٖ اضائٔ ٝیٕ٘بیسٕٞ .چٙیٗ ضإٙٞبیی ثطای ؾبظٔبٖٞبی
وٛچه اضائٔ ٝیٕ٘بیس.
 ISO 10003سضبیت هـتشی -ساٌّوبیی ثشای حل اختالفبت خبسجی ضإٙٞبیی ثطای حُ اذتالف ذبضخی ثطای قىبیت ٔطتجٍ ثب
ٔحه َٛثٝنٛضت وبضا  ٚاثطثرف فطأ ٓٞیٕ٘بیسٚ ،لتیو ٝؾبظٔبٖ قىبیت ضا ثٝنٛضت زاذّی حُ ٕ٘یوٙس حُ اذتالف ضاٞی ثطای خجطاٖ
ذؿبضت ایدبز ٔیٕ٘بیس اغّت قىبیت ضا ٔیتٛاٖ ثس ٖٚضٚیٞٝبی ا٘تمبْ خٛیب٘ ٝزض زاذُ ؾبظٔبٖ ٔطتفغ ٕ٘ٛز.
ISO 10004ساٌّوبیی ثشای پبیؾ سضبیت هـتشی ضإٙٞبیی زضثبض ٜالسأبتی ثطای اضتمبء ضيبیت ٔكتطی  ٚقٙبؾبیی فطنت ٞبیی ثطای
ثٟجٛز ٔحهٛالت ،فطآیٙسٞب ٚ ٚیػٌیٞبی آٖو ٝاظ ٘ظط ٔكتطی اضظقٕٙس اؾت اضائٔ ٝیٕ٘بیس.
چٙیٗ السأبتی ٔیتٛا٘س تؼٟس ٔكتطی ضا تمٛیت وطز ٚ ٜث ٝحفظ ٔكتطی وٕه ٕ٘بیس.
 ISO 10005ساٌّوبیی ثشای طشحّبی ویفیت ضإٙٞبیی زض ٔٛضز ایدبز  ٚاؾتفبز ٜاظ َطحٟبی ویفیت ثٝػٛٙاٖ ضٚـٞبیی ثطای ٔطتجٍ
وطزٖ اِعأبت فطآیٙسٔ ،حه ،َٛپطٚغ ٜیب لطاضزاز ث ٝضٚـٞب  ٚتدبضة وبضی اؾت و ٝپكتیجبٖ تحمك ٔحه َٛثبقٙس ٔعایبی ایدبز یه َطح
ویفیت ،اػتٕبز ثیكتط ث ٝثطآٚضزٕٛ٘ ٜزٖ اِعأبت ٔیثبقس ،فطآیٙسٞب تحت وٙتطَ ٞؿتٙس  ٚاٍ٘یع ٜای اؾت و ٝافطاز ضا زذیُ ٔیٕ٘بیس.
 ISO 10006ساٌّوبیی ثشای هذیشیت ویفیت دس پشٍطُّب ثطای پطٚغٜٞب اظ وٛچه تب ثعضي ،اظ ؾبز ٜتب پیچیس ،ٜاظ یه پطٚغ ٜیب ثٝػٛٙاٖ
ثركی اظ ٔدٕٛػ ٝپطٚغٜٞب وبضثطز زاضز.
آٟ٘ب تٛؾٍ افطازی و ٝپطٚغٜٞب ضا ٔسیطیت ٔی وٙٙس  ٚافطازی و٘ ٝیبظ زاض٘س إَیٙبٖ حبنُ وٙٙس و ٝؾبظٔبٖ آٟ٘ب تدبضة ٔٛخٛز زض ٔدٕٛػٝ
اؾتب٘ساضزٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا ثٝوبض ٔیثطز ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٌیط٘س.
 ISO 10007ساٌّوبیی ثشای هذیشیت پیىشُثٌذی ثطای وٕه ث ٝؾبظٔبٖٞب زض ثٝوبضٌیطی ٔسیطیت پیىطٜثٙسی ثطای ٞسایت فٙی  ٚاخطایی
زض َ َٛوُ چطذ ٝػٕطٔحهٔ َٛیثبقس ٔسیطیت پیىطٜثٙسی ٔیتٛا٘س ثطای ثطآٚضزٖ اِعأبت قٙبؾبیی  ٚضزیبثی ٔكرمقس ٜزض ISO
ٛٔ9001ضزاؾتفبز ٜلطاض ٌیطز.
 ISO 10008سضبیت هـتشی -ساٌّوبیی ثشای تشاوٌـْبی تجبست الىتشًٍیىی ثٌگبُ ثِ هصشفوٌٌذُ ضإٙٞبیی اؾت پیطأ ٖٛایٙىٝ
چٍ ٝ٘ٛؾبظٔبٖٞب ٔیتٛا٘ٙس ؾیؿتٓ تطاوٙكٟبی تدبضت اِىتط٘ٚیىی ثٍٙب ٜثٔ ٝهطفوٙٙس (B2C ECT) ٜاثطثركی  ٚوبضایی اؾتمطاض ٕ٘بیٙس
 ٚثسیٗٚؾیّٔ ٝجٙبیی ثطای ٔهطفوٙٙسٌبٖ ثٙٔٝظٛض افعایف اػتٕبز ث ، B2C ECTٝاضتمبی تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ زض ذٛقٛٙزؾبظی
ٔهطفوٙٙسٌبٖ  ٚوٕه ث ٝوبٞف قىبیت  ٚاذتالفٞب فطإ٘ ٓٞبیٙس.
 ISO 10012ساٌّوبیی ثشای هذیشیت فشآیٌذّبی اًذاصُگیشی ضإٙٞبیی اؾت ثطای ٔسیطیت فطآیٙسٞبی ا٘ساظٌٜیطی  ٚتأییس تدٟیعات
ا٘ساظٌٜیطی ٔٛضزاؾتفبز ٜاظ٘ظط ا٘ساظٜقٙبؾی ثطای پكتیجب٘ی ٕ٘ ٚبیف اُ٘جبق ثب اِعأبت ا٘ساظٜقٙبؾی .حه َٛإَیٙبٖ اظ ثطآٚضز ٜؾبظی
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اِعأبت ا٘ساظٜقٙبؾی زض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ا٘ساظٌٜیطی تٛؾٍ اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ایٗ اؾتب٘ساضز نٛضت ٔیٌیطز.
 ISO/TR 10013ساٌّوبیی ثشای هؼتٌذػبصی ػیؼتن هذیشیت ویفیت ضإٙٞبیی ثطای تٛؾؼٍٟ٘ٚ ٝساضی ٔؿتٙسات ٔٛضز٘یبظ ؾیؿتٓ
ٔسیطیت ویفیت اضائٔ ٝیٕ٘بیس .ایٗ ٌعاضـ فٙی ٕٔىٗ اؾت ثطای ٔؿتٙسؾبظی ؾیؿتٓٞبی ٔسیطیتی ثٝغیطاظ ٔدٕٛػ ٝاؾتب٘ساضزٞبی
ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٔ ISOثالً ؾیؿتٓٞبی ٔسیطیت ٔحیٍظیؿت  ٚؾیؿتٓٞبی ٔسیطیت ایٕٙی ثٝوبض ٌطفت ٝقٛز.
 ISO 10014ساٌّوبیی ثشای تحمك هضایبی التصبدی ٍ هبلی زض اضتجبٌ ثب ٔسیطیت اضقس ٔیثبقس .ایٗ اؾتب٘ساضز ضإٙٞبیی ثطای تحمك
ٔعایبی ٔبِی  ٚالتهبزی اظ َطیك ثٝوبضٌیطی انٔ َٛسیطیت ویفیت اضائٔ ٝیٕ٘بیس .ایٗ اؾتب٘ساضز وبضثطز انٔ َٛسیطیت  ٚا٘تربة ضٚـٞب ٚ
اثعاضٞبیی وٛٔ ٝفمیت پبیساض ؾبظٔبٖ ضا ٔیؿط ٔیؾبظز تؿٟیُ ٔیٕ٘بیس.
 ISO 10015ساٌّوبیی ثشای آهَصؽ ضإٙٞبیی ثطای وٕه ث ٝؾبظٔبٖٞب  ٚپطزاذتٗ ثٛٔ ٝيٛػبت ٔطتجٍ ثب آٔٛظـ اضائٔ ٝیٕ٘بیس ایٗ
اؾتب٘ساضز ٕٔىٗ اؾت ٞطٌب ٜضإٙٞبیی ثطای تفؿیط ٔٛاضز ػُف ث" ٝتحهیالت""ٚآٔٛظـ" زض ٔدٕٛػ ٝاؾتب٘ساضزٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت
ویفیت ٔٛضز٘یبظ اؾت ثٝوبض ٌطفت ٝقٛز ٞطٌ ٝ٘ٛاقبض ٜث" ٝآٔٛظـ"قبُٔ تٕبْ ا٘ٛاع تحهیالت  ٚآٔٛظـ ٔیقٛز.
 ISO 10017ساٌّوبیی دسثبسُ تىٌیىْبی آهبسی تىٙیهٞبی آٔبضی ضا تكطیح ٔیٕ٘بیس و ٝاظ تغییطپصیطی ؤ ٝیتٛاٖ زض ضفتبض ٘ ٚتیدٝ
فطآیٙسٞب حتی تحت قطایٍ ثجبت ظبٞطی ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز پیطٚی ٔیوٙس تىٙیهٞبی آٔبضی ثٔ ٝب اخبظٔ ٜیزٙٞس ثب زاز ٜزض زؾتطؼ ثٝ
تهٕیٓ ٌیطی  ٚثٟجٛز ٔؿتٕط ویفیت ٔحهٛالت  ٚفطآیٙسٞب ثطای ٘یُ ث ٝضيبیت ٔكتطی زؾت یبثیٓ.
 ISO 10018ساٌّوبیی دسثبسُ هـبسوت وبسوٌبى ٍ صالحیت آًْب ضإٙٞبیی اؾت و ٝثط ٔكبضوت  ٚنالحیت وبضوٙبٖ اثطٌصاض اؾت
ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ثٔ ٝكبضوت وبضوٙبٖ شیهالح ٚاثؿت ٝاؾت  ٚایٙى ٝآٟ٘ب ث ٝؾبظٔبٖ ٔؼطفی  ٚثب آٖ یىپبضچ ٝق٘ٛس .قٙبؾبیی ،تٛؾؼٝ
ٚاضظیبثی زا٘فٟٔ ،بضت ،ضفتبض ٔ ٚحیٍ وبض ٔٛضز٘یبظ حیبتی اؾت.
 ISO 10019ساٌّوبیی ثشای اًتخبة هـبٍسیي ػیؼتن هذیشیت ویفیت ضإٙٞبیی ثطای ا٘تربة ٔكبٚضیٗ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٚ
اؾتفبز ٜاظ ذسٔبت آٟ٘ب اضائٔ ٝیٕ٘بیس .ایٗ اؾتب٘ساضز ضإٙٞبیی زضثبض ٜفطآیٙس اضظیبثی نالحیت ٔكبٚضیٗ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت اضائٝ
ٔیٕ٘بیس ٚ .ایٗ إَیٙبٖ ضا ایدبز ٔیٕ٘بیسو٘ ٝیبظٞب  ٚا٘تظبضات ؾبظٔبٖ ثطای ذسٔبت ٔكتطیبٖ ثطآٚضز ٜق٘ٛس.
 ISO 19011ساٌّوبیی ثشای هویضی ػیؼتن ّبی هذیشیت ضإٙٞبیی پیطأٔ ٖٛسیطیت ثط٘بٕٔٔ ٝیعیَ ،طحطیعی  ٚاخطای ٕٔیعی ؾیؿتٓ
ٔسیطیت ٕٞ ٚچٙیٗ نالحیت  ٚاضظیبثی ٕٔیع  ٚتیٓ ٕٔیعی اضائٔ ٝیوٙس .ایٗ اؾتب٘ساضز ثطای ٕٔیعیٗ،ؾبظٔبٖٞبیی و ٝزض حبَ اؾتمطاض
ؾیؿتٓٞبی ٔسیطیت ٞؿتٙس  ٚؾبظٔبٖٞبیی و٘ ٝیبظ زاض٘س ٕٔیعی ؾیؿتٓٞبی ٔسیطیت ا٘دبْ زٙٞس وبضثطز زاضز.
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وتبثـٌبػی

] ISO 9000 [1ؾیؿتٓٞبی ٔسیطیت ویفیت – انٚ ٚ َٛاغٌبٖ
]ٔ ISO 9004 [2سیطیت ثطای ٔٛفمیت پبیساض ؾبظٔبٖ – ضٚیىطز ٔسیطیت ویفیت
]ٔ ISO 10001 [3سیطیت ویفیت – ضيبیت ٔكتطی – ضإٙٞب ثطای آییٗ٘بٔٞ ٝبی اذاللی
]ٔ ISO 10002 [4سیطیت ویفیت -ضيبیت ٔكتطی -ضإٙٞب ثطای ضؾیسٌی ث ٝقىبیت زض ؾبظٔبٖٞب
]ٔ ISO 10003 [5سیطیت ویفیت – ضيبیت ٔكتطی-ضإٙٞب ثطای حُ اذتالف ثطٖٚؾبظٔب٘ی
]ٔ ISO 10004 [6سیطیت ویفیت – ضيبیت ٔكتطی – ضإٙٞب ثطای پبیف  ٚا٘ساظٌٜیطی
] ISO 10005 [7ؾیؿتٓٞبی ٔسیطیت ویفیت – ضإٙٞب َطح ویفیت
] ISO 10006 [8ؾیؿتٓٞبی ٔسیطیت ویفیت – ضإٙٞب ثطای ٔسیطیت ویفیت زض پطٚغٜٞب
] ISO 10007 [9ؾیؿتٓٞبی ٔسیطیت ویفیت – ضإٙٞب ثطای ٔسیطیت پیىطٜثٙسی
]ٔ ISO 10008 [10سیطیت ویفیت – ضيبیت ٔكتطی -ضإٙٞب ثطای تطاوٙكٟبی تدبضت اِىتط٘ٚیىی وؿتٚوبض ثٔ ٝهطفوٙٙسٜ
] ISO 10012 [11ؾیؿتٓٞبی ٔسیطیت ا٘ساظٌٜیطی -اِعأبت ثطای فطآیٙس ا٘ساظٌٜیطی  ٚتدٟیع ا٘ساظٌٜیطی
] ISO/TR 10013 [12ضإٙٞب ثطای ٔؿتٙسؾبظی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
]ٔ ISO 10014 [13سیطیت ویفیت – ضإٙٞب ثطای تحمك ٔعایبی ٔبِی  ٚالتهبزی
]ٔ ISO 10015 [14سیطیت ویفیت – ضإٙٞب ثطای آٔٛظـ
] ISO/TR 10017 [15ضإٙٞب ثطای تىٙیهٞبی آٔبضیISO 9001:2000
]ٔ ISO 10018 [16سیطیت ویفیت-ضإٙٞب ثطای ٔكبضوت  ٚنالحیت افطاز
] ISO 10019 [17ضإٙٞب ثطای ا٘تربة ٔكبٚضیٗ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت  ٚاؾتفبز ٜاظ ذسٔبت آٟ٘ب
] ISO 14001 [18ؾیؿتٓٞبی ٔسیطیت ٔحیٍ ظیؿتی-اِعأبت ثٕٞ ٝطا ٜضإٙٞب ثطای اؾتفبزٜ
] ISO 19011 [19ضإٙٞب ثطای ٕٔیعی ؾیؿتٓٞبی ٔسیطیت
] ISO/DIS 37500 [20ضإٙٞب ثطای ثطٖٚؾپبضی
]ٔ IEC 60300-1 [21سیطیت لبثّیت إَیٙبٖ -ثرف  :ؾیؿتٓٞبی ٔسیطیت لبثّیت إَیٙبٖ
] IEC 61160 [22ثبظٍ٘طی َطاحی
]ٟٙٔ ISO/IEC 90003 [23سؼ ٘طْافعاض -ضإٙٞب ثطای ثٝوبضٌیطی ISO 9001:2000
] [24انٔ َٛسیطیت ویفیتISO ،
] [25ا٘تربة  ٚثٝوبضٌیطی اظ اؾتب٘ساضزٞبی ذب٘ٛازISO، IS0 9000ٜ
] ISO 9001 [26ثطای وؿتٚوبض ٞبی وٛچه -چ ٝثبیس وطزISO ،
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