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 .0پیطگفتبس
 .0.0ولیبت
ث ٝوبضٌیطی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت تهٕیٓ اؾتطاتػیه ؾبظٔبٖ اؾت ؤ ٝی تٛا٘س زض ثٟجٛز ّٖٕىطز والٖ ؾبظٔبٖ ث ٝؾبظٔبٖ وٕه وٙس ٚ
ٔجٙبی ذٛثی ضا ثطای پیكمسٔی ٞب زض تٛؾٗ ٝی پبیساض ,اضائ ٝزٞس.
ٔعایبی ثبِم ٜٛثطای ؾبظٔبٖ اظ ارطای یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ثط پبی ٝی ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٖجبضتٙس اظ:
أ)

تٛا٘بیی زض اضائ ٝی پیٛؾت ٝی ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝاِعأبت ٔكتطی  ٚاِعأبت ٔمطضاتی  ٚلب٘٘ٛی ضا ثطآٚضزٔ ٜی وٙٙس,

ة) تؿٟیُ فطنت ٞب ثطای اضتمبی ضيبیت ٔكتطی,
ت) زض٘ٓطٌیطی ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞبی ٔطتجٍ ثب ثبفت ؾبظٔبٖ  ٚاٞسافف,
ث) تٛا٘بیی زض احجبت اُ٘جبق ثب اِعأبت ٔكرم قس ٜی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت,
ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٔی تٛا٘س  ٓٞتٛؾٍ َطف ٞبی زض٘ٚؿبظٔب٘ی  ٓٞ ٚثط ٖٚؾبظٔب٘یٛٔ ,ضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز.
اظ اٞساف ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ,ایٗ ٘یؿت و٘ ٝیبظ ثطای ٔٛاضز ظیط ضا تهطیح وٙس:
-

ٕٞؿبٖ ؾبظی  1زض ؾبذتبض ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت ٌ٘ٛبٌ,ٖٛ

-

ٕٞتطاظؾبظی ٔ 2ؿتٙسؾبظی ؾبذتبضثٙسیِ ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی

-

ث ٝوبضٌیطی ٚاغ ٜقٙبؾی ث ٝذهٛلِ ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی زض زض ٖٚؾبظٔبٖ.

اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٔكرم قس ٜزض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّیٔ ,ىُٕ  3اِعأبت ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ٞؿتٙس.
ا یٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ضٚیىطز فطایٙسی ضا ث ٝوبض ٔی ٌیطز و ٝچطذ ٝی َطحطیعی -ارطا-ثطضؾی  ٚالساْ ( ٚ )PDCAتفىط ضیؿه-ثٙیبٖ
ضا ثٔ ٓٞ ٝی پی٘ٛسز .4
ضٚیىطز فطایٙسی ,یه ؾبظٔبٖ ضا لبزض ٔی ؾبظز تب فطایٙسٞبیف  ٚتٗبٔالت قبٖ ضا َطحطیعی وٙس.
تفىط ضیؿه -ثٙیبٖ ,یه ؾبظٔبٖ ض ا لبزض ٔی وٙس تب ٖٛأّی ؤ ٝی تٛا٘ٙس ثبٖج ق٘ٛس و ٝفطیٙسٞبی ؾبظٔبٖ  ٚؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت اـ
اظ ٘تبیذ َطحطیعی قسٙٔ ٜحطف ق٘ٛس ,تٗییٗ وٙس  ٚوٙتطَ ٞبی پیكٍیطا٘ ٝای ضا ٔمطض وٙس تب احطات ٔٙفی ضا ث ٝحبزلُ ثطؾب٘س  ٚاظ فطنت
ٞبیی و ٝثٚ ٝرٛز ٔی آض٘ٚس ,ثیكتطیٗ ثٟط ٜضا ثجطز (ثٙس آ 4-ضا ثجیٙیس).

1

Uniformity
Alignment
3
Complementary
4
Incorporate
2

ثطآٚضز ٜؾبظی پیٛؾت ٝی اِعأبت  ٚزض٘ٓطٌیطی ٘یبظٞب  ٚا٘تٓبضات آیٙس ,ٜچبِكی ضا ثطای ؾبظٔبٖ زض ٔحیُی زائٕب پٛیب  ٚپیچیس ٜضا ُٔطح
ٔی وٙس .ثطای زؾت یبثی ث ٝایٗ ٞسف ,ؾبظٔبٖ ٕٔىٗ اؾت زضیبثس و ٝيطٚضی اؾت تب قىُ ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثٟجٛز ضا افع ٖٚثط انالحبت ٚ
ثٟجٛز ٔسا ,ْٚث ٝوبض ٌیطز ٔب٘ٙس تغییطات ٔمُٗی ٛ٘ ,5آٚضی  ٚثبظ-ؾبظٔب٘سٞی.6
زض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ,قىُ ٞبی ظثب٘ی ظیط اؾتفبزٔ ٜی ق٘ٛس:
-

«ثبیس  »7یه اِعاْ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس

-

«ثبیؿت  »8یه تٛنی ٝضا ٘كبٖ ٔی زٞس

-

9

«ٕٔىٗ اؾت » یه اربظ ٜضا ٘كبٖ ٔی زٞس
10

«ٔی تٛا٘س » یه احتٕبَ یب یه لبثّیت ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.

اَالٖبت ٖالٔتٍصاضی قس ٜثب «یبزآٚضی» ثطای ضإٙٞب زض زضن یب قفبفؿبظی اِعاْ ٔطث َٝٛاؾت.

 .0.0اصَل هذیشیت ویفیت
ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ثط پبی ٝی انٔ َٛسیطیت ویفیت تٛنیف قس ٜزض

ٔ ISOی ثبقس .تٛنیف ٞب ,زضثطٌیط٘س ٜی

تٛيیحی ثط ٞط انُُٙٔ ,می اظ چطایی ٔ ٟٓثٛزٖ ٞط انُ ثطای ؾبظٔبٖ ,ثطذی ٔخبَ ٞب اظ ٔعایبی ٔطتجٍ ثب انُ ٔ ٚخبَ ٞبیی اظ
السأبت ٖ٘ٛی ثطای ثٟجٛز ّٖٕىطز ؾبظٔبٖ ٍٙٞبْ اٖٕبَ آٖ انُ.
انٔ َٛسیطیت ویفیت ٖجبضتٙس اظ:
11

-

ٔكتطی ٔساضی

-

ضٞجطی

-

زضٌیطؾبظی وبضوٙبٖ

-

ضٚیىطز فطایٙسی

-

ثٟجٛز

-

تهٕیٓ ٌیطی ٔجتٙی ثط قٛاٞس

-

13

12

ٔسیطیت ضٚاثٍ .

5

Breakout Changes
Re-organization
7
Shall
8
Should
9
May
10
Can
11
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12
Engagement
13
Relationship Management
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 .0.0سٍیىشد فشایٌذی
 .0.0.0ولیبت
ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ,ث ٝوبضٌیطی ضٚیىطز فطایٙسی ضا ٍٙٞبْ تٛؾٗ ,ٝارطا  ٚثٟجٛز احطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ثطای اضتمبی
ضيبیت ٔكتطی اظ َطیك ثطآٚضز ٜؾبظی اِعأبت ٔكتطی ,تطٚیذ ٔی ٕ٘بیس .اِعا ٔبتِ ث ٝذهٛل و ٝاؾبؾب ثط ث ٝوبضٌیطی یه ضٚیىطز
فطایٙسی ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفت ٝزض  4- 4اقبض ٜقس ٜاؾت.
زضن ٔ ٚسیطیت فطایٙسٞبی ثٔ ٓٞ ٝطتجٍ  ,14ثٖٛٙ ٝاٖ یه ؾیؿتٓ ,ث ٝاحطثركی  ٚ 15وبضایی 16ؾبظٔبٖ زض زؾت یبثی ث٘ ٝتبیذ
ُ  18زض ٔیبٖ فطایٙسٞبی ؾیؿتٓ,
ٔٛضز٘ٓط ,وٕه ٔی وٙس .ایٗ ضٚیىطز ,ؾبظٔبٖ ضا زض وٙتطَ ضٚاثٍ ٔتمبثُ ٚ ٚ 17اثؿتٍی ٞبی ٔتمبث ِ
تٛإ٘ٙس ٔی وٙس ثَٛ ٝضی وّٕٖ ٝىطز والٖ ؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘س اضتمب ثیبثس.
ضٚیىطز فطایٙسی ,تٗطیف ٔ ٚسیطیتِ ؾیؿتٕبتیهِ فطایٙسٞب  ٚتٗبٔالت قبٖ ضا ثطای زؾت یبثی ث٘ ٝتبیذ َطحطیعی قس ٜزض تُبثك  19ثب
ذٍ ٔكی و یفیت ٔ ٚؿیط اؾتطاتػیه ؾبظٔبٖ ,زذبِت ٔی زٞسٔ .سیطیت فطایٙسٞب  ٚؾیؿتٓ ثٖٛٙ ٝاٖ یه ؤُُ ,ی تٛا٘س ثب اؾتفبز ٜاظ
چطذ ٝی  0.3.2( PDCAضا ثجیٙیس) ثب تٕطوع والٖ ثط تفىط ضیؿه-ثٙیبٖ ( 0.3.3ضا ثجیٙیس) ثب ٞسفٍ اتربش ؾٛزٔٙسی ٞ 20بی فطنت
ٞب  ٚپیكٍیطی اظ ٘تبیذ ٘بزِرٛا ,21 ٜث ٝزؾت آیس.
ث ٝوبضٌیطی ضٚیىطز فطایٙسی زض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیتٛٔ ,اضز ظیط ضا تٛإ٘ٙس ٔی ؾبظز:
أ)

زضن  ٚپبیساضی  22زض ثطآٚضز ٜؾبظی اِعأبت

ة) زض٘ٓط ٌطفتٗ فطایٙسٞب اظ ِحبِ اضظـ افعٚزٜ

23

ت) زؾت یبثی ثّٕٖ ٝىطز فطایٙسی احطثرف
ث) ثٟجٛز فطایٙسٞب ثط پبی ٝی اضظیبثی زازٞ ٜب  ٚاَالٖبت.
قىُ ٕ٘ ,1بیكی ٕ٘ٛزاضی  24اظ ٞط فطایٙس ضا ث ٝزؾت ٔی زٞس  ٚتٗبُٔ ٖٙ 25بنطـ 26ضا ٘كبٖ ٔی زٞس٘ .مبٌ وٙتطِی پبیف  ٚا٘ساظٜ
ٌیطی  27و ٝثطای وٙتطَ يطٚضی ٞؿتٙس ,ذبل ٞط فطایٙس ثٛز ٚ ٜثؿت ٝث ٝضیؿه ٔطتجٍ ,فطق ذٛاٞس وطز.
٘مُ ٝی پبیبٖ

٘مُ ٝی آغبظ

14

Interrelated Processes
Effectiveness
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زضیبفت وٙٙسٌبٖ زض٘ٚسازٞب

فطایٙس ثٗسی:

ثط٘ٚسازٞب

فٗبِیت ٞب

زض٘ٚسازٞب

ٔٙكبء زض٘ٚسازٞب

وبال ,ا٘طغی ,اَالٖبت ,ث ٝقىُ

وبال ,ا٘طغی ,اَالٖبت ٔب٘ٙس ثٝ

فطایٙسٞبی پیف ٘یبظ :زض

ٔحه َٛیب ذسٔبت ,تهٕیٓ

قىُ ٔٛازٙٔ ,بثٕ ,اِعأبت

ٟٔیبوٙٙسٌبٖ (زض٘ٚؿبظٔب٘ی ٚ

زض ٔكتطیبٖ (زض٘ٚؿبظٔب٘ی ٚ

ثط٘ٚؿبظٔب٘ی) ,زض ٔكتطیبٖ ,زض

ثط٘ٚؿبظٔب٘ی) زض زیٍط َطف

زیٍط َطف ٞبی شی ٘فٕ

ٞبی شی ٘فٕ
وٙتطَ ٞب ٘ ٚمبٌ وٙتطَ ٕٔىٗ ثطای
پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ّٖٕىطز

قىُ ٕ٘ -1بیف ٕ٘ٛزاضی ٖٙبنط یه فطایٙس ث ٝذهٛل

 .0.0.0چشخِ ی طشحشیضی-اجشا-ثشسسی-الذام
چطذ ٝی  PDCAثطای  ٕٝٞی فطایٙسٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ثٖٛٙ ٝاٖ یه وُُ ٔی تٛاٖ ث ٝوبض ثطز .قىُ  2چٍٍ٘ٛی
ٌطٞٚجٙسی قسٖ ثٙسٞبی  4تب  10ضا زض اضتجبٌ ثب چطذ ٝی ٘ ,PDCAكبٖ ٔی زٞس.

پكتیجب٘ی
() 7
ّٖٕیبت () 8

اضظیبثی ّٖٕىطز
() 9

ضٞجطی
() 5

ثٟجٛز
() 10

َطحطیعی
()6

چطذ ٝی  PDCAثَٛ ٝض ذالنٔ ٝی تٛا٘س ث ٝنٛضت ظیط تٛنیف قٛز:
طشحشیضی :اؾتمطاض اٞساف ؾیؿتٓ  ٚفطایٙسٞب آٖٙٔ ٚ ,بثٛٔ ٝضز٘یبظ ثطای تحٛیُ ٘تبیذ زض تُبثك ثب اِعأبت ٔكتطی  ٚذٍ ٔكی
ؾبظٔبٖ  ٚقٙبؾبیی  ٚزض ٘ٓطٌیطی ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب
اجشا :ارطای آٖ چ ٝوَ ٝطحطیعی قس ٜاؾت
ثشسسی :پ بیف ( ٚزض نٛضت وبضثطز) ا٘ساظٌ ٜیطی فطایٙسٞب ٔ ٚحهٛالت  ٚذسٔبت ث ٝزؾت آٔس ٜزض ثطاثط ذٍ ٔكی ٞب ,اٞساف,
اِعأبت  ٚفٗبِیت ٞبی َطحطیعی قسٌ ٚ ٜعاضقسٞی ٘تبیذ
الذام :زض٘ٓطٌیطی الساْ ثطای ثٟجٛز ّٖٕىطز زض نٛضت يطٚضت.

 .0.0.0تفىش سیسه -ثٌیبى
تفىط ضیؿه-ثٙیبٖ (ثٙس آ 4-ضا ثجی ٙیس) ثطای زؾت یبثی ث ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت احطثرف ,ثؿیبض الظْ اؾتٔ .ف ْٟٛتفىط ضیؿه -
ثٙیبٖ زض ٚیطایف ٞبی پیكیٗ ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی تهطیح قس ٜاؾت ٔب٘ٙس ارطای السأبت پیكٍیطا٘ ٝثطای رٌّٛیطی اظ ٖسْ
اُ٘جبق ٞبی ثبِم,ٜٛتحّیُ ٖسْ اُ٘جبق ٞبیی و ٝضٚی زاز ٜا٘س  ٚزض٘ٓطٌیطی السأی ٔمتًی ثب آحبض ٖسْ اُ٘جبق ثطای پیكٍیطی اظ ضٚی
زازٖ زٚثبض ٜی آٖ.
ثطای اُ٘جبق ثب اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ,یه ؾبظٔبٖ ٘یبظ زاضز تب السأبتی ضا ثطای زض٘ٓطٌیطی ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب
َطحطیعی  ٚارطا ٕ٘بیس .زض٘ٓطٌیطی  ٓٞضیؿه  ٓٞ ٚفطنت ٞب ,ثٙیب٘ی ضا ثطای افعایف احطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ,حهَٛ
٘تبیذ ثٟجٛز یبفت ٚ ٝپیكٍیطی اظ آحبض ٔٙفی ,اؾتمطاض ٔی زٞس.
فطنت ٞب ٔی تٛا٘ٙس ٘بقی اظ ٘تیز ٝی یه ٚيٗیت زِرٛا ٜزض زؾت یبثی ث ٝیه ٘تیز ٝی ٔٛضز ثبقس ,ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ ٔزٕ ٖٝٛای اظ
قطایٍ و ٝث ٝؾبظٔبٖ اربظٔ ٜی زٞس ؤ ٝكتطی ضا رصة ٕ٘بیسٔ ,حهٛالت  ٚذسٔبت حسیسی ضا تٛؾٗ ٝزٞس ,يبیٗبت ضا وبٞف زٞس
یب ثٟطٚ ٜضی ضا افعایف زٞس .السأبت ثطای زض٘ٓطٌیطی ضیؿه ٞب ٔی تٛا٘س قبُٔ ٔٛضز٘ٓط لطاض زازٖ ضیؿه ٞب ثبقس .ضیؿه ,احط ٖسْ
لُٗیت ثٛزٞ ٚ ٜطٌ ٝ٘ٛاظ ایٗ ٖسْ لُٗیت ٞب ٔی تٛا٘س آحبض ٔخجت یب ٔ ٙفی زاقت ٝثبقس .یه ا٘حطاف ٔخجت ٘بقی اظ ضیؿهٔ ,ی تٛا٘س
فطنتی ضا فطا ٓٞوٙس أب  ٕٝٞی تبحیطات ٔخجت ضیؿهٙٔ ,زط ث ٝفطنت ٕ٘ی ق٘ٛس.

 .0.0استجبط ثب دیگش استبًذاسدّبی هذیشیتی
ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی چبضچٛة تٛؾٗ ٝزاز ٜقس ٜتٛؾٍ  ISOضا ثطای ثٟجٛز ٕٞتطاظی ٔیبٖ اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗ إِّّی اـ ثطای
ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیتی ,ث ٝوبض ٔی ٌیطز (ثٙس آ 1-ضا ثجیٙیس).

ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ,یه ؾبظٔبٖ ضا زض اؾتفبز ٜاظ ضٚیىطز فطایٙسی ,رفت قس ٜثب چطذ ٝی  ٚ PDCAضٚیىطز ضیؿه-ثٙیبٖ,
تٛإ٘ٙس ٔی وٙس تب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت اـ ضا ثب اِعأبت زیٍط اؾتب٘ساضزٞبی ٔسیطیتی ٕٞتطاظ یب یىپبضچٕ٘ ٝبیس.
ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ثب
-

ٚ ISO

 ISOزاضای اضتجبَبت ظیط اؾت:

 ISOسیستن هذیشیت ویفیت-اصَل ٍ ٍاطگبى ,پیف ظٔی ٝٙای ضا ثطای زضن  ٚارطای ٔٙبؾت ایٗ اؾتب٘ساضز
ثیٗ إِّّی ضا اضائٔ ٝی وٙس.

-

– ISOهذیشیت ثشای هَفمیت پبیذاس یه سبصهبى-یه سٍیىشد هذیشیت ویفیت ضإٙٞبٞبیی ضا ثطای
ؾبظٔب٘ی و ٝا٘تربة وطز ٜاؾت و ٝفطاتط اظ اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ثطٚز ,اضائٔ ٝی وٙس.

پیٛؾت ة رعییبتی اظ زیٍط اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗ إِّّی زض ٔٛضز ٔسیطیت ویفیت  ٚؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت ویفیت ضا وٝ

ISO/TC

تٛؾٗ ٝزاز ٜقس ٜاؾت ,اضائٔ ٝی زٞس.
ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی زضثطٌیط٘س ٜی اِعأبت ذبل ثطای زیٍط ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیتی اظ لجّی ٔسیطیت ظیؿت ٔحیُیٔ ,سیطیت
ایٕٙی  ٚثٟساقت قغّی یب ٔسیطیت ٔبِی ٕ٘ی ثبقس.
اؾتب٘ساضزٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت نٗٙتٔ-حٛض ,ثط اؾبؼ ای ٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ثطای قٕبضی اظ ثرف ٞب تٛؾٗ ٝزاز ٜقسٜ
ا٘س .ثطذی اظ ایٗ اؾتب٘ساضزٞب ,اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٔبظازی ضا ٔكرم ٔی وٙٙس زض حبِی و ٝثطذی زیٍط ,ضإٙٞبیی ٞبیی
ضا ثطای ث ٝوبضٌیطی ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی زض ثرف نٗٙتی ٚیػ ٜذٛز ,اضائٔ ٝی زٙٞس.
ٔبتطیؿی اضتجبَبت ٔیبٖ ثٙسٞبی ایٗ ٚیطایف ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٚ ٚیطایف پیكیٗ (
/SC

ث ٝنٛضت زؾتطؾی آظاز زض پبیٍب ٜایٙتط٘تی /sc /public

 )ISOضا زض ISO/TC

ٔ www.iso.org/tcی تٛاٖ یبفت.

 .0داهٌِ ی وبسثشد
ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی اِعأبت ضا ٔكرم ٔی وٙسٍٙٞ :بٔی و ٝؾبظٔبٖ ٞب:
-

٘یبظ زاض٘س تب تٛا٘بیی ذٛز ضا زض اضاپ ٝی ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی ثَٛ ٝض پبیساضی اِعأبت ٔكتطی  ٚاِعأبت ٔمطضاتی  ٚلب٘٘ٛی لبثُ
وبضثطز ضا ثطآٚضزٔ ٜی وٙٙس حبثت وٙٙس

-

زض ٘ٓط زاض٘س تب ضيبیت ٔكتطی ضا اظ َطیك ث ٝوبضٌیطی احطثرف ؾیؿتٓ قبُٔ فطایٙسٞبیی ثطای ثٟجٛز ؾیؿتٓ  ٚتًٕیٗ
ُٔبثمت ثب اِعأبت ٔكتطی  ٚاِعأبت ٔمطضاتی  ٚلب٘٘ٛی لبثُ وبضثطز تٛؾٗ ٝزٙٞس.

اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٖٕٔٛی ثٛزٔ ٚ ٜسض٘ٓط اؾت و ٝثطای ٞطٌ ٝ٘ٛؾبظٔب٘ی ثس ٖٚتٛر ٝث ٚ ٔٛ٘ ٝا٘ساظ ٜیب ٔحهٛالت ٚ
ذسٔبتی و ٝاضایٔ ٝی وٙس لبثُ وبضثطز ثبقس.
یبزآٚضی  :1زض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٚاغ ٜی «ٔحه »َٛیب «ذسٔت» تٟٙب ثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی وبضثطز زاضز و ٝثطای
ٔكتطی ٔس ٘ٓط اؾت یب ا ٚاِعاْ وطز ٜاؾت.
یبزآٚضی :2اِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضا تی ٔی تٛا٘سثٖٛٙ ٝاٖ اِعاْ لب٘٘ٛی ٘یع ثیبٖ قٛز.

 .0هشاجغ
ٔساضن ظیط ثَٛ ٝض وّی یب رعیی زض ایٗ ٔسضن ضؾٕب اضربٔ زازٔ ٜی قٛز  ٚثطای وبضثطز ایٗ اؾتب٘ساضز اِعأی اؾت .ثطای ٔطارٕ
تبضیرساض تٟٙب ٚیطایف اقبض ٜقس ٜوبضثطز زاضز .ثطای ٔطارٕ ثس ٖٚتبضید آذطیٗ ٚیطایف ٔسضن اضربٔ قس( ٜقبُٔ ٞطٌٝ٘ٛ
ٔتٕٓ)وبضثطز زاضز.
 ISOسیستن هذیشیت ویفیت -اصَل ٍ تؼبسیف.

ٍ .0اطگبى ٍ تؼبسیف
ثطای ٔمبنس ایٗ ٔسضن ٚاغٌبٖ  ٚتٗبضیف اضای ٝقس ٜزض

 ISOوبضثطز زاضز.

 .0ثبفت سبصهبى
- 0- 0دسن سبصهبى ٍ ثبفت آى
ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز ثط٘ٚؿبظٔب٘ی  ٚزض٘ٚؿبظٔب٘ی ای ضا و ٝثب ٔمبنس  ٚ 28رٟت ٌیطی ٞ 29بی اؾتطاتػیه اـ ٔطتجٍ ٞؿتٙس ٚ
آٟ٘بیی و ٝثط تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ زض زؾت یبثی ث٘ ٝتبیذ ٔٛضز ا٘تٓبض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت تبحیطٌصاض٘س تٗییٗ وٙس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالٖبت ٔطث ٌٛثٛٔ ٝيٖٛبت زض٘ٚؿبظٔب٘ی  ٚثط٘ٚؿبظٔب٘ی ضا پبیف  ٚثبظٍ٘طی ٕ٘بیس.
یبزآٚضی ٛٔ : 1يٖٛبت ٔی تٛا٘س قبُٔ ٖٛأُ ٔخجت ٙٔ ٚفی یب قطایٍ ثطای ٔالحٓبت ٔی ثبقس.
یبزآٚضی  :2زضن ثبفت ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ثب تٛر ٝوطزٖ ثٛٔ ٝاضز ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ٔحیٍ لب٘٘ٛی فٙبٚضی ضلبثتی ثبظاض فطٍٙٞی
ارتٕبٖی  ٚالتهبزی چ ٝثیٗ إِّّی ّٔی ُٔٙم ٝای یب ٔحّی تؿٟیُ ٔی قٛز.
یبزآٚضی  : 3زضن ثبفت زض٘ٚؿبظٔب٘ی ثب تٛر ٝوطزٖ ثٛٔ ٝاضز ٔطتجٍ ث ٝاضظـ ٞب فط ًٙٞزا٘ف ّٕٖ ٚىطز ؾبظٔبٖ تؿٟیُ ٔی
قٛز.

-0- 0دسن ًیبصّب ٍ اًتظبسات طشف ّبی ری ًفغ
ثب تٛر ٝثب تبحیطات یب تبحیطات ثبِم ٜٛثط تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ زض اضای ٝی ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝاِعأبت ٔكتطی  ٚاِعأبت لب٘٘ٛی ضا
ثَٛ ٝض پبیساضی ثطآٚضزٔ ٜی وٙٙس ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا تٗییٗ وٙس:
-

َطف ٞبی شی ٘فٗی و ٝثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٔطتجٍ ٞؿتٙس

-

اِعأبت ایٗ َطف ٞبی شی ٘فٕ و ٝثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٔطتجٍ اؾت

ؾبظٔبٖ ثبیس اَالٖبت ٔطتجٍ ثب ایٗ َطف ٞبی شی ٘فٕ  ٚاِعأبت ٔطتجٍ ثب آٟ٘ب ضا پبیف  ٚثبظٍ٘طی وٙس.

- 0- 0تؼییي داهٌِ ی سیستن هذیشیت ویفیت
ؾبظٔبٖ ثبیس ٔطظٞب  ٚوبضثطزپصیطی  30ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ذٛز ضا ثطای اؾتمطاض زأ ٝٙتٗییٗ ٕ٘بیس.
ٍٙٞبْ تٗییٗ زأ ٝٙؾبظٔبٖ ثبیس ثٛٔ ٝاضز ظیط تٛر ٝوٙس:
أ)

ٔٛضز زض٘ٚؿبظٔب٘ی  ٚثط٘ٚؿبظٔب٘ی اضربٔ زاز ٜقس ٜث ٝثٙس 1- 4

ة) اِعأبت َطف ٞبی شی ٘فٕ اضربٔ زاز ٜقس ٜزض ثٙس 2- 4
ت) ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ؾبظٔبٖ.
ؾبظٔبٖ ثبیس  ٕٝٞی اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ضا چٙب٘چ ٝزاضای وبضثطز ٔی ثبقٙس زض زأ ٝٙی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
ذٛز ث ٝوبض ٌیطز.
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زأ ٝٙی وبضثطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؾبظٔبٖ ثبیس زض زؾتطؼ ثٛز ٚ ٜثٖٛٙ ٝاٖ اَالٖبت ٔسٍٟ٘ ٖٚساضی قٛز .زأ ٝٙثبیس ٘ٔٛ
ٔحهٛالت  ٚذسٔبت پٛقف زاز ٜقس ٜضا ثیبٖ وطز ٚ ٜتٛری ٝثطای ٞطٌ ٝ٘ٛاِعاْ ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی و ٝؾبظٔبٖ تٗییٗ
وطز ٜاؾت و ٝزض زأ ٝٙی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت اـ وبضثطز ٘ساضز اضایٕ٘ ٝبیس.
اُ٘جبق ثب ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی تٟٙب ظٔب٘ی لبثُ ازٖبؾت و ٝاِعأبت تٗییٗ قس ٜثٖٛٙ ٝاٖ ٖسْ وبضثطز ,ثط تٛا٘بیی یب
ٔؿئ ِٛیت ؾبظٔبٖ زض إَیٙبٖ اظ اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبتف  ٚاضتمبی ضيبیت ٔكتطی تبحیطٌصاض ٘جبقس.

- 0- 0سیستن هذیشیت ویفیت ٍ فشایٌذّبی آى
 -1- 4- 4ؾبظٔبٖ ثبیس یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا قبُٔ فطایٙسٞبی ٔٛضز ٘یبظ تٗبُٔ ٔیبٖ آٟ٘ب ضا زض تُبثك ثب اِعأبت ایٗ
اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی اؾتمطاض زاز ,ٜارطا ٕ٘ٛزٍٟ٘ ,ٜساضی وطز ٚ ٜثَٛ ٝض ٔسا ْٚثٟجٛز زٞس.
ؾبظٔبٖ ثبیس فطایٙسٞبی ٔٛضز٘یبظ ثطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت  ٚوبضثطز آٟ٘ب ضا زض ؾطاؾط ؾبظٔبٖ تٗییٗ ٕ٘ٛز ٚ ٜثبیس:
أ)

ٚضٚزی ٞبی اِعأی  ٚذطٚری ٞبی ٔٛضز ا٘تٓبض اظ ایٗ فطایٙسٞب ضا تٗییٗ وٙس

ة) تٛاِی  ٚتٗبُٔ ایٗ فطایٙسٞب ضا تٗییٗ وٙس
ت) ٔٗیبضٞب  ٚضٚـ ٞبی ٔٛضز ٘یبظ (قبُٔ پبیف ,ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚقبذم ٞبی ّٖٕىطز ٔطتجٍ) ضا ثطای إَیٙبٖ اظ ّٖٕیبت ٚ
وٙتطَ احطثرف ایٗ فطایٙسٞب تٗییٗ وطز ٚ ٜث ٝوبض ٌیطز
ث) ٔ ٙبثٕ ٔٛضز٘یبظ ثطای ایٗ فطایٙسٞب ضا تٗییٗ وطز ٚ ٜاظ زؾتطؼ پصیطی آٟ٘ب إَیٙبٖ یبثس
د) ٔؿئ ِٛیت ٞب  ٚاذتیبضات ثطای ایٗ فطایٙسٞب ضا ترهیم زٞس
ح) ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب ضا آٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝزض اُ٘جبق ثب اِعأبت ثٙس  1- 6تٗییٗ قس ٜا٘س زض٘ٓط ثٍیطز
خ) ایٗ فطایٙسٞب ضا اضظیبثی وطزٞ ٚ ٜطٌ ٝ٘ٛتغییط ٔٛضز٘یبظ ثطای إَیٙبٖ اظ ایٗ و ٝایٗ فطایٙسٞب ث٘ ٝتبیذ ٔٛضزا٘تٓبض ذٛز
زؾت ٔی یبثٙس ,ارطا ٕ٘بیس
ز) فطایٙسٞب  ٚؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا ثٟجٛز زٞس
 -2- 4- 4ثطای ٌؿتطٞ ٜبی يطٚضی ,ؾبظٔبٖ ثبیس:
أ)

اَال ٖبت ٔس ٖٚثطای پكتیجب٘ی اظ ّٖٕیبت ایٗ فطایٙسٞب ضا ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس

ة) اَالٖبت ٔس ٖٚضا ثطای ایزبز إَیٙبٖ اظ ایٗ و ٝایٗ فطایٙسٞب زاض٘س آٖ ٌ ٝ٘ٛوَ ٝطحطیعی قس ٜا٘س ارطا ٔی ق٘ٛس,
ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس.

 .5سّجشی
- 0- 5سّجشی ٍ تؼْذ
 - 0- 0- 5ولیبت
ٔسیطیت اضقس ثبیس ضٞجطی  ٚتٟٗس ضا ثب ضٖبیت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت اظ َطیك ٔٛاضز ظیط احجبت ٕ٘بیس:
أ)

ثٟٖ ٝسٌ ٜطفتٗ ٔؿئِٛیت زض ثطاثط احطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت

ة) إَیٙبٖ اظ ایٗ و ٝذٍ ٔكی ویفیت  ٚاٞساف ویفیت ثطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت اؾتمطاض یبفت ٚ ٝثب ثبفت ٔ ٚؿیط
اؾتطاتػیه ؾبظٔبٖ ؾبظٌبض ٔی ثبقٙس
ت) إَیٙبٖ اظ ازغبْ اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ثب فطایٙسٞبی وؿت  ٚوبض ؾبظٔبٖ
ث) تطٚیذ اؾتفبز ٜاظ ضٚیىطز فطایٙسی  ٚتفىط ضیؿهٔ-حٛض
د) إَی ٙبٖ اظ ایٗ وٙٔ ٝبثٕ ٔٛضز٘یبظ ثطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت زض زؾتطؼ ٔی ثبقٙس
ح) اَالٔ ضؾب٘ی إٞیت ٔسیطیت ویفیت احطثرف  ٚاُ٘جبق ثب اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
خ) إَیٙبٖ اظ ایٗ و ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ث٘ ٝتبیذ ٔٛضز ا٘تٓبض زؾت ٔی یبثس
ز) تكٛیكٞ ,سایت  ٚپكتیجب٘ی اظ وبضوٙبٖ ٔكبضوت وٙٙس ٜزض احطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
ش) تطٚیذ ثٟجٛز
ض)

پكتیجب٘ی اظ زیٍط ٘مف ٞبی ٔسیطیتی ٔطتجٍ ثطای احجبت ضٞجطی ذٛز آٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝثطای حٛظٞ ٜبی ٔؿئِٛیت آ٘بٖ وبضثطز
زاضز

یبزآٚضی :اضربٔ ث« ٝوؿت  ٚوبض » زض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ضا ٔی تٛاٖ ث ٝنٛضت ٌؿتطز ٜفٗبِیت ٞبیی و ٝثطای ٔمبنس ٚرٛزی ؾبظٔبٖ ٘مف ٞؿت ٝای زاض٘س ,چ ٝؾبظٔبٖ
ٖٕٔٛی ,ذهٛنی ,ا٘تفبٖی یب غیطا٘تفبٖی ثبقس ,تفؿیط وطز.

- 0- 0- 5هطتشی هذاسی
ٔسیطیت ث بیس ضٞجطی  ٚتٟٗس ذٛز ضا ثب ضٖبیت ٔكتطی ٔساضی ثب إَیٙبٖ اظ ٔٛاضز ظیط احجبت وٙس:
أ)

اِعأبت ٔكتطی  ٚاِعأبت ٔمطضاتی  ٚلب٘٘ٛی تٗییٗ ,زضن  ٚثَٛ ٝض زایٕی ثطآٚضزٔ ٜی ق٘ٛس

ة) ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞبیی و ٝثتٛا٘ٙس ثط اُ٘جبق ٔحه ٚ َٛذسٔبت  ٚتٛا٘بیی زض اضتمبی ضيبیت ٔكتطی تبحیطٌصاض ثبقٙس,
تٗییٗ  ٚزض٘ٓطٌطفت ٝقس ٜا٘س
ت) تٕطوع ثط اضتمبی ضيبیت ٔكتطی حفّ ٔی قٛز

- 0- 5خط هطی
 - 0 - 0- 5تَسؼِ ی خط هطی
ٔسیطیت ثبیس ذٍ ٔكی ویفیتی ضا اؾتمطاض زاز ,ٜارطا وطزٍٟ٘ ٚ ٜساضی ٕ٘بیس و:ٝ
أ)

ٔتٙبؾت ثب ٔمبنس  ٚثبفت ؾبظٔبٖ ثٛز ٚ ٜرٟت ٌیطی ٞبی اؾتطاتػیه اـ ضا پكتیجب٘ی ٕ٘بیس.

ة) چبضچٛثی ضا ثطای تٓٙیٓ اٞساف ویفیت فطا ٓٞآٚضز
ت) قبُٔ تٟٗسی زض ثطآٚضز ٜؾبظی اِعأبت لبثُ وبضثطز ثبقس
ث) قبُٔ تٟٗسی ث ٝثٟجٛز ٔسا ِْٚؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ثبقس.

 - 0 - 0- 5اط الع سسبًی خط هطی
ذٍ ٔكی ویفیت ثبیس:
أ)

زضزؾتطؼ ثٛز ٚ ٜثٖٛٙ ٝاٖ اَالٖبت ٔسٍٟ٘ ٖٚساضی ٌطزز

ة) زض زض ٖٚؾبظٔبٖ اَالٖطؾب٘ی قس ,ٜزضن قس ٚ ٜث ٝوبض ٌطفتٔ ٝی قٛز
ت) زض ٔٛاضز ٔمتًی زضزؾتطؼ َطف ٞبی شی ٘فٕ لطاض ٌیطز.

ً-0- 5مص ّب هسئَلیت ّب ٍ اختیبسات سبصهبًی
ٔسیطیت ثبیس إَیٙبٖ یبثس ؤ ٝؿئِٛیت ٞب  ٚاذتیبضات ثطای ٘مف ٞبی ٔطتجٍ ,ترهیم زاز ٜقس ٚ ٜزض ؾطاؾط ؾبظٔبٖ
اَالٖطؾب٘ی قس ٜا٘س.
ٔسیطیت اضقس ثبیس ٔؿئ ِٛیت ٞب  ٚاذتیبضات ضا ثطای ٔٛاضز ظیط تٗییٗ ٕ٘بیس:
أ)

إَیٙبٖ اظ ایٗ و ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت ظیؿت ٔحیُی ثب اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ُٔبثمت زاضز

ة) إَیٙبٖ اظ ایٗ و ٝفطایٙسٞب زاض٘س ٘تبیذ ٔٛضز ا٘تٓبض ضا اضایٔ ٝی زٙٞس
ت) ٌعاضقسٞی زضثبض ٜی ّٖٕىطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ظیؿت ٔحیُی قبُٔ ّٖٕىطز ظیؿت ٔحیُی ثٔ ٝسیطیت اضقس

 .6طشحشیضی
- 0- 6الذاهبت ثشای دسًظشگیشی سیسه ّب ٍ فشصت ّب
ٍٙٞ-1-1- 6بْ َطحطیعی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ,ؾبظٔبٖ ثبیس ثب ٔٛاضز اضربٔ زاز ٜقس ٜزض ثٙس  ٚ 1-4اِعأبت اضربٔ زاز ٜقسٜ
زض ثٙس  2- 4تٛر ٝوطز ٚ ٜضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞبیی و٘ ٝیبظ اؾت وٛٔ ٝاضز ظیط تٛر ٝضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض زٙٞس ,تٗییٗ وٙس:
أ) إَیٙبٖ زازٖ اظ ایٗ و ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٔی تٛا٘س ٘تبیذ ٔٛضز ا٘تٓبض ضا ث ٝزؾت آٚضز
ة) اضتمبی احطات ُّٔٛة
ت) پیكٍیطی یب وبٞف اظ احطات ٘بُّٔٛة
ث) زؾت یبثی ث ٝثٟجٛز
-2-1- 6ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا َطحطیعی وٙس:
السأبتی ثطای زض٘ٓطٌطفتٗ ایٗ ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب

أ)

ة) چٍٍ٘ٛی:
 - 1یىپبضچ ٝؾبظی  ٚارطای ایٗ السأبت زض فطایٙسٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت اـ
 - 2اضظیبثی احطثركی ایٗ السأبت
السأبت ث ٝوبضٌطفت ٝقس ٜثطای زض٘ٓطٌطفتٗ ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب ثبیس ٔتٙبؾت ثب احط ثبِم ٜٛثط اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
ثبقس.
یبزآٚضی ٌ :1عیٞ ٝٙب ثطای زض٘ٓط ٌطفتٗ ضیؿه ٞب ٔی تٛا٘س قبُٔ ارتٙبة اظ ضیؿه ,اتربش ضیؿه ثٛٓٙٔ ٝض ث ٝزؾت آٚضزٖ
یه فطنت ,وبٞف ٔٙجٕ ضیؿه ,تغییط احتٕبَ یب پیبٔسٞب ,تؿٟیٓ ضیؿه ,یب ثبلی ٔب٘سٖ ضیؿه ثب یه تهٕیٓ اَالٖطؾب٘ی
قس ٜثبقس.

یبزآٚضی  :2فطنت ٞب ٔی تٛا٘س ٔٙزط ث ٝاتربش یه َطظوبض رسیس ,ضا ٜا٘ساظی ٔحهٛالت رسیسٌ ,كٛزٖ ثبظاضٞبی رسیس ,تٛرٝ
ثٔ ٝكتطیبٖ رسیس ,ایزبز قطاوت ,ثٟطٌ ٜیطی اظ فٙبٚضی  ٚزیٍط ٔحتٕالت ُّٔٛة  ٚثبزٚاْ ثطای زض٘ٓط ٌطفتٗ ٘یبظٞبی
ؾبظٔبٖ یب ٔكتطیب٘ف قٛز.

- 0- 6اّذاف ویفیت ٍ طشحشیضی جْت دست یبثی
-1-2- 6ؾبظٔبٖ ثبیس اٞساف ویفیت ضا زض وبضوطز ٞب ,ؾُٛح  ٚفطایٙسٞبی ٔطتجٍ ٔٛضز ٘یبظ ثطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
اؾتمطاض زٞس.
اٞساف ویفیت ثبیس:
أ)

ؾبظٌبض ثب ذٍ ٔكی ویفیت ثبقٙس

ة) لبثُ ا٘ساظٌ ٜیطی ثبقٙس
ت) اِعأبت لبثُ وبضثطز ضا زض٘ٓط ثٍیط٘س
ث) ثب اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت  ٚاضتمبی ضيبیت ٔكتطی ٔطتجٍ ثبقٙس
د) پبیف ق٘ٛس
ح) اَالٖطؾب٘ی ق٘ٛس
خ) زض ٔٛاضز ٔمتًی ث ٝضٚظآٚضی ق٘ٛس
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالٖبت ٔس ٖٚضا زض ذهٛل اٞساف ویفیت ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس.
ٍٙٞ-2-2- 6بْ َطحطیعی چٍٍ٘ٛی زؾت یبثی ث ٝاٞساف ویفیت ؾبظٔبٖ ؾبظٔبٖ ثبیس تٗییٗ وٙس و:ٝ
أ)

چ ٝچیعی ا٘زبْ ذٛاٞس قس

ة) چٙٔ ٝبثٗی ٔٛضز٘یبظ ذٛاٞس ثٛز
ت) چ ٝوؽ یب وؿب٘ی ٔؿی َٛذٛاٙٞس ثٛز
ث) چ ٝؾبظٔب٘ی ث ٝپبیبٖ ذٛاٞس ضؾیس
د) چٍ٘ ٝ٘ٛتبیذ اضظیبثی ذٛاٙٞس قس.

- 0- 6طشحشیضی تغییشات
ٍٙٞبٔی و ٝؾبظٔبٖ ٘یبظ ث ٝتغییطات زض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا تٗییٗ ٔی وٙس ,تغییطات ثبیس ث ٝقىّی َطحطیعی قس ٜا٘زبْ
ق٘ٛس.
ؾبظٔبٖ ثبیس ثٛٔ ٝاضز ظیط تٛر ٝوٙس:
أ)

ٔمهٛز اظ تغییطات  ٚپیبٔسٞبی ٔحتُٕ آٟ٘ب

ة) یىپبضچٍی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
ت) زؾتطؼ پصیطی ٔٙبثٕ
ث) ترهیم یب ثبظ-ترهیم ٔؿئِٛیت ٞب  ٚاذتیبضات.

 .7پطتیجبًی
- 0- 7هٌبثغ
 - 0 - 0 - 7ولیبت
ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٙبثٕ ٔٛضز٘یبظ ثطای اؾتمطاض ,ارطاٍٟ٘ ,ساضی  ٚثٟجٛز ٔؿتٕط ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا تٗییٗ  ٚفطا ٓٞوٙس.
ؾبظٔبٖ ثبیس ث ٝایٗ ٔٛاضز تٛر ٝوٙس:
أ)

لبثّیت ٞبی ٔٙبثٕ ٔٛرٛز ٘ ٚیع ٔحسٚزیت ٞبی آٟ٘بٚ ,رٛز ٔٙبثٕ زاذّی

ة) آٖ چ ٝوٛٔ ٝضز٘یبظ اؾت اظ ٟٔیبوٙٙسٌبٖ ثط٘ٚؿبظٔب٘ی فطا ٓٞقٛز.

- 0- 0 - 7افشاد
ؾبظٔبٖ ثبیس افطاز يطٚضی ثطای ارطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ذٛز ٘ ٚیع ّٖٕیبت  ٚوٙتطَ فطایٙسٞبی ذٛز ضا تٗییٗ  ٚفطآٞ
ٕ٘بیس.

- 0 - 0 - 7صیشسبخت
ؾبظٔبٖ ثبیس ظیطؾبذت يطٚضی ثطای ّٖٕیبت فطایٙسٞبی ذٛز ٘ ٚیع حه َٛاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ذٛز ضا تٗییٗ ,فطاٚ ٓٞ
ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس.
٘ىت :ٝظیطؾبذت ٞب قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔی ثبقٙس:
أ)

ؾبذتٕبٖ ٞب  ٚتبؾیؿبت ٔطتجٍ

ة) تزٟیعات قبُٔ ؾرت افعاض ٘ ٚطْ افعاض
ت) ٔٙبثٕ حُٕ ٘ ٚمُ
ث) فٙبٚضی اَالٖبت  ٚاضتجبَبت

 - 0 - 0 - 7هحیط ػولیبتی فشای ٌذّب
ؾبظٔبٖ ثبیس ٔحیٍ يطٚضی ثطای ّٖٕیبتِ فطایٙسٞبی ذٛز ٘ ٚیع حه َٛاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ذٛز ضا تٗییٗ ,فطاٚ ٓٞ
ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس.
یبزآٚضی :یه ٔحیٍ ٔٙبؾت ٔی تٛا٘س تطویجی اظ ٖٛأُ ا٘ؿب٘ی ٚفیعیىی ثبقسٔ :ب٘ٙس ٖٛأُ:
أ)

ارتٕبٖی (ٖسْ تجٗیى  /31آضأف ٖ ٚ 32سْ ٔمبثّ)33 ٝ
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ة) ضٚا٘كٙبذتی (وبٞف تٙف /پیكٍیطی اظ ذؿتٍی  /34حٕبیت ٖبَفی )35
ت) فیعیىی (زٔب /حطاضت /ضَٛثت /ضٚقٙبیی /رطیبٖ ٛٞا /ثٟساقت /ؾطٚنسا)
ایٗ ٖٛأُ اؾبؾب ثؿت ٝثٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت اضای ٝقسٔ ٜی تٛا٘س ٔتفبٚت ثبقس.

- 5 - 0 - 7هٌبثغ پبیص ٍ اًذاصُ گیشی
-0-5- 0-7ولیبت
ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٙبثٕ ٔٛضز٘یبظ ضا تٗییٗ  ٚفطا ٓٞوٙس تب اظ نحت  ٚلبثّیت اٖتٕبز ٘تبیذٍٙٞ ,بٔی و ٝپبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ثطای
تهسیك اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت زض ثطاثط اِعأبتٛٔ ,ضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز ,إَیٙبٖ یبثس.
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ یبثس وٙٔ ٝبثٕ اضائ ٝقس:ٜ
أ)

ٔٙبؾت ثطای ٘ ٔٛذبل فٗبِیت ٞبی پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطیِ زض حبَ ا٘زبْ ٔی ثبقٙس
36

ة) ثطای إَیٙبٖ اظ تسا ْٚؾبظٌبضی ثطای ٔمبنسقبٍٖٟ٘ ,ساضی ٔی ق٘ٛس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالٖبت ٔسٔ ٖٚمتًی ضا ثٖٛٙ ٝاٖ قٛاٞس ؾبظٌبضی ثطای ٔمبنس ٔٙبثٕ پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس.
-0-5- 0-7سدیبثی اًذاصُ گیشی
ٍٙٞبٔی و ٝضزیبثیِ ا٘ساظٌ ٜیطی یه اِعاْ اؾت ,یب ؾبظٔبٖ زض٘ٓط ٌطفت ٝاؾت و[ ٝضزیبثی ا٘ساظٌ ٜیطی] ثرف اؾبؾیِ حهَِٛ
إَیٙبٖ زض زضؾتیِ ٘تبیذ ا٘ساظٌ ٜیطی ثبقس ,تزٟیع ا٘ساظٌ ٜیطی ثبیس:
أ)

زض فٛانُ ظٔب٘ی تٗییٗ قس ,ٜیب پیف اظ اؾتفبز ٜزض ثطاثط اؾتب٘ساضزٞبی ا٘ساظٌ ٜیطی لبثُ ضزیبثی ث ٝاؾتب٘ساضزٞبی ا٘ساظٜ
ٌیطی ّٔی یب ثیٗ إِّّی ,وبِیجط ٜیب تهسیك ق٘ٛس یب ٞطزٍٙٞ ٚ ,ٚبٔی و ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛاؾتب٘ساضزٞبیی ٚرٛز ٘ساقت ٝثبقس
ٔجٙبی ٔٛضز اؾتفبز ٜثطای وبِیجطاؾی ٖٛیب تهسیك ثبیس ثٖٛٙ ٝاٖ اَالٖبت ٔس ٖٚحفّ قٛز.

ة) ثٛٓٙٔ ٝض قٙبؾبیی ٚيٗیت قبٖ قٙبؾبیی قٛز
ت) اظ تٓٙیٕبت ,آؾیت یب تجبٞی ای وٚ ٝيٗیت وبِیجطاؾی٘ ٚ ٖٛتبیذِ ا٘ساظٌ ٜیطیِ ٔتٗبلتَ آٖ ضا ٘بٔٗتجط ٔی وٙسَ ٔحبفٓت
ٌطزز.
ٍٙٞبٔی و ٝپی ثطز ٜقٛز و ٝتزٟیع ا٘ساظٌ ٜیطی ای ٘بٔتٙبؾت ثب ٔمهٛز ٔٛضز ٘ٓط اؾت ؾبظٔبٖ ثبیس تٗییٗ وٙس و ٝآیب اٖتجبض
٘تبیذ ا٘ساظٌ ٜیطی ٞبی پیكیٗ ,ثَٛ ٝض ٘بُّٔٛة تحت تبحیط لطاض ٌطفت ٝاؾت یب ذیط  ٚالسأبت ٔمتًی ضا زض نٛضت يطٚضت ثٝ
وبضٌیطز.

 - 6 - 0 - 7داًص سبصهبًی
ؾبظٔبٖ ثبیس زا٘ف يطٚضی ثطای ّٖٕیبتِ فطایٙسٞبیف ٘ ٚیع حه َٛاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ضا تٗییٗ وٙس.
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ایٗ زا٘ف ثبیس حفّ قس ٚ ٜزض ٌؿتط ٜی يطٚضی زض زؾتطؼ ثبقس.
ٍٙٞبْ زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٘یبظٞب  ٚض٘ٚسٞبی تغییطات ,ؾبظٔبٖ ثبیس زا٘ف ربضی ضا زض٘ٓطٌطفت ٚ ٝتٗییٗ وٙس و ٝچٍٞ ٝ٘ٛطٌٝ٘ٛ
زا٘ف يطٚضی افع ٖٚتط  ٚضٚظآٔس ٞ 37بی اِعأی ضا ت هبحت وطز ٜیب ث ٝآٖ زؾت ٔی یبثس.
یبزآٚضی  : 1زا٘ف ؾبظٔب٘ی ,زا٘ك ی ٚیػ ٜی ؾبظٔ بٖ اؾت و ٝثب تزطث ٝث ٝزؾت ٔی آیس .ایٗ أط اَالٖبتی اؾت و ٝثطای حه َٛاٞساف ؾبظٔب٘ی ٔٛضز ثٟط ٜثطزاضی لطاض ٌطفتٚ ٝ
ث ٝاقتطان ٌصاقتٔ ٝی قٛز.
یبزآٚضی  : 2زا٘ف ؾبظٔب٘ی ٔی تٛا٘س ثطای پبی ٝی ٔٛاضز ظیط ثبقس:
أ)

ٔٙبثٕ زض ٘ٚؿبظٔب٘ی (ٔب٘ٙس زاضایی ٞبی ٔٗٛٙی ,زا٘ف ث ٝزؾت آٔس ٜاظ تزطث ,ٝزضؼ ٞبی فطاٌطفت ٝقس ٜاظ قىؿت ٞب  ٚپطٚغٞ ٜبی ٔٛفمیت آٔیع ,فطاٌطفتٗ  ٚث ٝاقتطان
ٌصاقتٗ زا٘ف  ٚتزطث ٝی ٘بٔس٘ ,ٖٚتبیذ ثٟجٛز زض فطایٙسٞبٔ ,حهٛالت  ٚذسٔبت)

ة)

ٔٙبثٕ ثط٘ٚؿبظٔب٘ی (ٔب٘ٙس اؾتب٘ساضزٞبٙٔ ,بثٕ ا٘كٍبٞی ,وٙفطا٘ؽ ٞبٌ ,طزآٚض یِ زا٘ف اظ ٔكتطیبٖ ٟٔ ٚیبوٙٙسٌبٖ ثط٘ٚؿبظٔب٘ی).

- 0- 7صالحیت
ؾبظٔبٖ ثبیس:
أ)

نالحیت يطٚضی وبضوٙبٖ ا٘زبْ زٙٞس ٜی وبضٞبی ظیطِ وٙتطَ ذٛز ضا و ٝثط ّٖٕىطز  ٚاحطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
 ٚاحطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت تبحیطٌصاض٘س ,تٗییٗ وٙس

ة) إَیٙبٖ یبثس و ٝایٗ وبضوٙبٖ ثط پبی ٝی تحهیالت آٔٛظـ یب تزطث ٝی ٔمتًی شی نالح ٞؿتٙس
ت) زض نٛضت وبضثطز ,السأبت ثطای زض اذتیبض ٌطفتِٗ نالحیت الظْ ضا ث ٝوبض ٌیطز  ٚاحطثركی ایٗ السأبتِ ث ٝوبض ٌطفت ٝقسٜ
ضا اضظیبثی ٕ٘بیس
ث) اَالٖبتِ ٔسٔ ِٖٚمتًی ضا ثٖٛٙ ٝاٖ قٛاٞس نالحیت ,حفّ ٕ٘بیس.
یبزآٚضی :السأبت لبثُ وبضثطز ٔی تٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛقبُٔ اضائ ٝی آٔٛظـ ,اضقبز یب ثبظ -ترهیم  38افطاز اؾترساْ قس ٜی فّٗی ,یب اؾترساْ یب لطاضزاز ثؿتٗ ثب افطاز شی
نالح ثبقس.

- 0- 7آگبّی
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ یبثس و ٝافطاز ا٘زبْ زٙٞس ٜی وبض ظیط وٙتطَ ؾبظٔبٖ اظ ٔٛاضز ظیط آٌبٙٞس:
أ)

ذٍ ٔكی ویفیت

ة) اٞساف ویفیت ٔطتجٍ
ت) ٔكبضوت آ٘بٖ زض احطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت قبُٔ ٔعایبی ّٖٕىطز ثٟجٛز یبفتٝ
ث) ٔٗٙبی يٕٙیِ ٖ 39سْ ُٔبثمت ثب اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت

- 0- 7اطالع سسبًی
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالٖطؾب٘ی ٞبی زض٘ٚؿبظٔب٘ی  ٚثط٘ٚؿبظٔب٘ی ٔطتجٍ ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت قبُٔ ٔٛاضز ظیط ضا تٗییٗ وٙس:
أ)

آٖ چ ٝو ٝاَالٖطؾب٘ی ذٛاٞس قس
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ة) ظٔبِٖ اَالٖطؾب٘ی
ت) اَالٔ ضؾب٘ی ث ٝچ ٝوؿی
ث) چٍٍ٘ٛی اَالٖطؾب٘ی
د) اَالٖطؾب٘ی وٙٙس.ٜ

- 5- 7اطالػبت هذٍى
 - 0- 5 - 7ولیبت
ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؾبظٔبٖ ثبیس قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس:
أ)

اَالٖبت ٔس ٖٚاِعأی تٛؾٍ ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی

ة) اَالٖبت ٔس ِٖٚتٗییٗ قس ٜو ٝؾبظٔبٖ آٟ٘ب ضا ثطای احطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت يطٚضی تكریم زازٜ
یبزآٚضیٌ :ؿتط ٜی اَالٖبت ٔس ٖٚثطای یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٔی تٛا٘س اظ ؾبظٔب٘ی ث ٝؾبظٔب٘ی زیٍط ثب تٛر ٝثٛٔ ٝاضز ظیط ٔتفبٚت ثبقس:
-

ا٘ساظ ٜی ؾبظٔبٖ  ٔٛ٘ ٚفٗبِیت ٞب فطایٙسٞب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت

-

پیچیسٌی فطایٙسٞب  ٚتٗبٔالت آٟ٘ب

-

نالحیت وبضوٙبٖ.

 - 0- 5 - 7ایجبد ٍ ثِ س ٍصآٍسی
ٍٙٞبْ ایزبز  ٚث ٝضٚظآٚضیِ اَالٖبت ٔس ٖٚؾبظٔبٖ ثبیس اظ ٔٙبؾت ثٛزٖ ٔٛاضز ظیط إَیٙبٖ یبثس:
أ)

قٙبؾبیی  ٚتٛنیف (ٔب٘ٙس ٖٛٙاٖ ,تبضیدٍ٘ ,بض٘س ٜیب قٕبض ٜی ٔطرٕ)

ة) ؾبذتبض ٔ ( 40ب٘ٙس ظثبٖٚ ,یطایف ٘طْ افعاض ,اقىبَ ٌطافیىی)  ٚضؾب٘( ٝوبغصی ,اِىتط٘ٚیىی)
ت) ثبظٍ٘طی  ٚتبییس اظ ٘ٓط تٙبؾت ٙٔ ٚبؾت ثٛزٖ.

 - 0- 5 - 7وٌتشل اطالػبت هذ ٍى
 -1-3- 5- 7اَالٖبت ٔس ِٖٚاِعأی تٛؾٍ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت  ٚایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ثبیس وٙتطَ ق٘ٛس تب اظ ٔٛاضز ظیط
إَیٙبٖ حبنُ قٛز و:ٝ
أ)

ثطای اؾتفبزٞ ,ٜطوزب ٞ ٚطظٔبٖ وٛٔ ٝضز٘یبظ اؾت زض زؾتطؼ ثٛزٙٔ ٚ ٜبؾت ٞؿتٙس,

ة) ث٘ ٝحٙٔ ٛبؾجی حفبْت ٔی ق٘ٛس (ٔب٘ٙس اظ ثیٗ ضفتِٗ ٔحطٔبٍ٘ی ,اؾتفبز ٜی ٘بزضؾت یب اظ ثیٗ ضفتٗ ,یىپبضچٍی)
 -2-3- 5- 7ثطای وٙتطَ اَالٖبت ٔس ,ٖٚؾبظٔبٖ ثبیس فٗبِیت ٞبی ظیط ضا زض نٛضت وبضثطز زض٘ٓط ثٍیطز:
أ)

تٛظیٕ ,زؾتطؾی ,ثبظیبثی  ٚاؾتفبزٜ

ة) ثبیٍب٘ی ٔ ٚطالجت قبُٔ حفِّ ذٛا٘بیی
ت) وٙتطَ تغییطات (وٙتطَِ ٚیطایف)
Format

40

ث) ٍٟ٘ساضی  ٚأحب
اَالٖبت ٔس ٖٚثب ٔٙكب ثط٘ٚؿبظٔب٘ی و ٝؾبظٔبٖ آٟ٘ب ضا ثطای َطحطیعی  ٚارطای ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ,يطٚضی تكریم
زاز ٜاؾت ,ثبیس ثَٛ ٝض ٔمتًی قٙبؾبیی قس ٚ ٜوٙتطَ ق٘ٛس.
اَالٖبت ٔس ٖٚحفّ قس ٜثٖٛٙ ٝاٖ قٛاٞس اُ٘جبق ,ثبیس اظ زٌطٌ٘ٛی ٘بذٛاؾتٔ ٝحبفٓت ق٘ٛس.
یبزآٚضی  :زؾتطؾی ٔی تٛا٘س زالِت يٕٙی ثط تهٕیٕی ٔطتجٍ ثب اربظ ٜثطای نطفب زیسٖ اَالٖبت ٔس ٖٚیب اربظ ٚ ٜاذتیبض ثطای زیسٖ  ٚتغییط اَالٖبت ٔس ٖٚثبقس.

 .8ػولیبت
- 0-8طشحشیضی ٍ وٌتشل ػولیبتی
ؾبظٔبٖ ثبیس فطایٙسٞبی ٔٛضز٘یبظ ثطای ثطآٚضزٖ اِعأبت رٟت اضای ٝی ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ٘ ٚیع ارطای السأبت قٙبؾبیی قسٜ
زض ثٙس  6ضا اظ َطیك ٔٛاضز ظیط ضا َطحطیعی ,ارطا  ٚوٙتطَ ٕ٘بیس:
أ)

تٗییٗ اِعأبت ٔطث ٌٛثٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت

ة) اؾتمطاض ٔٗیبضی ثطای:
-

فطایٙسٞب

-

پصیطـ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت

ت) تٗییٗ ٔٙبثٕ ٔٛضز٘یبظ ثطای زؾت یبثی ث ٝاُ٘جبق ثب اِعأبت ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
ث) ارطای وٙتطَ فطایٙسٞب زض ُٔبثمت ثب ٔٗیبضٞب
د) تٗییٍٟٗ٘ ,ساضی  ٚحفّ اَالٖبت ٔس ٖٚزض ٌؿتط ٜی يطٚضی:
-

ثطای إَیٙبٖ زاقتٗ اظ ایٗ و ٝفطایٙسٞب آٖ ٌ ٝ٘ٛوَ ٝطحطیعی قس ٜا٘س ,ا٘زبْ ٔی ق٘ٛس

-

ثطای احجبت اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثب اِعأبت ٔطتجٍ ثب آٟ٘ب

یبزآٚضی« :حفّ»  ٓٞثط ٍٟ٘س اضی  ٓٞ ٚثط ٔطالجت اظ اَالٖبت ٔس ٖٚتهطیح زاضز.
ذطٚری ایٗ َطحطیعی ,ثبیس ٔٙبؾت ثطای ّٖٕیبت ؾبظٔبٖ ثبقس.
ؾبظٔبٖ ثبیس تغییطات َطحطیعی قس ٜضا وٙتطَ وطز ٚ ٜزض نٛضت يطٚضت ,پیبٔسٞبی تغییطات غیطٔٙتٓط ٜضا ثب ث ٝوبض ٌطفتٗ
الساْ ,ثطای پیكٍیطی اظ احطات ٘بُّٔٛة ,ثبظٍ٘طی ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اظ ایٗ و ٝفطایٙسٞبی ثط٘ٚؿپبضی قس٘ ٜیع وٙتطَ ٔی ق٘ٛس ,إَیٙبٖ یبثس.

- 0-8الضاهبت هحصَالت ٍ خذهبت
 - 0 - 0- 8استجبط ثب هطتشی
اضتجبَبت ثب ٔكتطی ,ثبیس قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس:

اضائ ٝی اَالٖبت ٔطتجٍ ثب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت

أ)

ة) ضؾیسٌی وطزٖ ث ٝاؾتٗالْ ٞب ,لطاضزازٞب یب ؾفبضـ ٞب قبُٔ تغییطات
ت) زضیبفت ثبظذٛضز ٔكتطی زض اضتجبٌ ثب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت قبُٔ قىبیبت ٔكتطی
ث) ضؾیسٌی یب وٙتطَ زاضایی ٔكتطی
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د) اؾتمطاض اِعأبت ٔكرم ثطای السأبت التًبیی زض نٛضت ٔطتجٍ ثٛزٖ.

 - 0 - 0- 8تؼییي الضاهبت هشتجط ثب هحصَالت ٍ خذهبت
ٍٙٞبْ تٗییٗ اِعأبت ثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ؤ ٝكتطیبٖ زضذٛاؾت ٔی وٙٙس ,ؾبظٔبٖ ثبیس اظ ٔٛاضز ظیط إَیٙبٖ یبثس:
أ)

اِعأبت ٔحهٛالت  ٚذسٔبت قبُٔ ٔٛاضز ظیط تٗطیف قس ٜا٘س:

-

ٞطٌ ٝ٘ٛاِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ وبضثطز

-

آٟ٘بیی و ٝؾبظٔبٖ يطٚضی تكریم زاز ٜاؾت

ة) ؾبظٔبٖ تٛا٘بیی ثطآٚضز ٜوطزٖ ازٖبٞبی ٔطث ٌٛثٔ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت زضذٛاؾت قس ٜضا زاضز.

 - 0 - 0- 8ثبصًگشی الضاهبت هشتجط ثب هحصَالت ٍ خذهبت
-1-3- 2- 8ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ یبثس و ٝتٛا٘بیی ثطآٚضز ٜوطزٖ اِعأبت ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی ضا و ٝثٔ ٝكتطیبٖ پیكٟٙبز ٔی
زٙٞس ,زاضاؾت .ؾب ظٔبٖ ثبیس ثبظٍ٘طی ای قبُٔ ٔٛاضز ظیط ضا پیف اظ تٟٗس ث ٝتبٔیٗ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ث ٝیه ٔكتطی ضا ا٘زبْ
زٞس:
أ)

اِعأبت ٔكرم قس ٜتٛؾٍ ٔكتطی قبُٔ اِعأبت ٔطث ٌٛث ٝتحٛیُ  ٚفٗبِیت ٞبی پؽ اظ تحٛیُ

ة) اِعأبت ثیبٖ ٘كس ٜتٛؾٍ ٔكتطی أب يطٚضی ثطای اؾتفبز ٜی تٗییٗ قس ٜیب ٔٛضز٘ٓط ,تب ربیی و ٝقٙبذت ٝقس ٜثبقس
ت) اِعأبت تٗییٗ قس ٜتٛؾٍ ؾبظٔبٖ
ث) اِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ وبضثطز ثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
د) لطاضزاز یب اِعأبتِ ؾفبضـٔ ,تفبٚت اظ آٟ٘ب و ٝپیكتط ثیبٖ قس ٜا٘س.
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ یبثس و ٝلطاضزاز یب ؾفبضـ ٔتفبٚت ثب آٖ چ ٝپیكتط تٗطیف قس ٜا٘س ,حُ  ٚفهُ قس ٜا٘س.
ٍٙٞبٔی ؤ ٝكتطی ثَٛ ٝض ٔس ٖٚاِعأبت ذٛیف ضا ثیبٖ ٕ٘ی وٙس ,ؾبظٔبٖ ثبیس اِعأبت ٔكتطی ضا پیف اظ پصیطـ ,تبییس
ٕ٘بیس.
یبزآٚضی :زض ثطذی قطایٍ ٔب٘ٙس فطٚـ ایٙتط٘تی ,یه ثبظٍ٘طی ضؾٕی ثطای ٞط ؾفبضـ غیطّٖٕی اؾت .زض ٖٛو ,ثبظٍ٘طی ٔی تٛا٘س اَ الٖبت ٔطث ٌٛثٔ ٝحهٔ َٛطتجٍ ضا,
پٛقف زٞس ٔب٘ٙس وبتِٛٛي.

-2-3- 2- 8زض نٛضت وبضثطز ,ؾبظٔبٖ ثبیس اَالٖبت ٔس ٖٚقبُٔ ٔٛاضز ظیط ضا ٍٟ٘ساضی وٙس:
أ)

ضٚی ٘تبیذ ثبظٍ٘طی ٞب

ة) ضٚی ٞط ٌ ٝ٘ٛاِعأبت رسیس ثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت.
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 - 0 - 0- 8تغییش دس الضاهبت هحصَالت ٍ خذهبت
ٍٙٞبٔی و ٝاِ عأبت ٔحهٛالت  ٚذسٔبت تغییط ٔی وٙس ,ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ یبثس و ٝاَالٖبت ٔسٔ ٖٚطتجٍ انالح قسٚ ٜ
افطاز ٔطتجٍ اظ اِعأبت تغییط یبفت ,ٝآٌبٞی یبفت ٝا٘س.

- 0-8طشاحی ٍ تَسؼِ ی هحصَالت ٍ خذهبت
 - 0 - 0- 8ولیبت
ؾبظٔبٖ ثبیس یه فطایٙس َطاحی  ٚتٛؾٗ ٝی ٔمتًی ضا اؾتمطاض زاز  ,ٜارطا وطزٍٟ٘ ٚ ٜساضی ٕ٘بیس تب اظ اضائ ٝی ٔتٗبلت
ٔحهٛالت  ٚذسٔبت إَیٙبٖ یبثس.

 - 0- 0- 8طشحشیضی طشاحی ٍ تَسؼِ
زض تٗییٗ ٔطاحُ  ٚوٙتطَ ٞبی َطاحی  ٚتٛؾٗ ,ٝؾبظٔبٖ ثبیس ثٛٔ ٝاضز ظیط تٛر ٝوٙس:
َجیٗتٔ ,ست ظٔبٖ  ٚپیچیسٌی فٗبِیت ٞبی َطاحی  ٚتٛؾٗٝ

أ)

ة) ٔطاحُ اِعأی فطایٙس قبُٔ ثبظٍ٘طی ٞبی َطاحی  ٚتٛؾٗٝ
ت) فٗبِیت ٞبی اِعأی تهسیك  ٚنحٌ ٝصاضی َطاحی  ٚتٛؾٗٝ
ث) ٔؿئِٛیت ٞب  ٚاذتیبضاتِ زضٌیط زض فطایٙس َطاحی  ٚتٛؾٗٝ
د) ٔٙب ثٕ ٔٛضز٘یبظ زض٘ٚؿبظٔب٘ی  ٚثط٘ٚؿبظٔب٘ی ثطای َطاحی  ٚتٛؾٗ ٝی ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
ح) ٘یبظ ث ٝوٙتطَ فهُ ٔكتطنِ ٔیبٖ افطازِ زضٌیط زض فطایٙس َطاحی  ٚتٛؾٗٝ
خ) ٘یبظ ث ٝزضٌیطقسٖ ٔكتطیبٖ  ٚوبضثطاٖ زض فطایٙس َطاحی  ٚتٛؾٗٝ
ز) اِعأبت ٔطث ٌٛث ٝاضائ ٝی ٔتٗبلت ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
ش) ؾُح وٙتطَ ٞبی ٔٛضزا٘تٓبضِ ٔكتطیبٖ  ٚزیٍط َطف ٞبی شی ٘فٕ ٔطتجٍ زض فطایٙس َطاحی  ٚتٛؾٗٝ
ض)

اَالٖبت ٔسٛٔ ٖٚضز٘یبظ ثطای احجبت ایٗ و ٝاِعأبت َطاحی  ٚتٛؾٗ ٝثطآٚضز ٜقس ٜا٘س.

 - 0 - 0- 8دسًٍذادّبی طشاحی ٍ تَسؼِ
ؾبظٔبٖ ثبیس اِعأبت اؾبؾی ضا ثطای ا٘ٛأِ ث ٝذهٛل اظ ٔحهٛالت  ٚذسٔبتی ؤ ٝی ثبیس َطاحی قس ٚ ٜتٛؾٗ ٝزاز ٜق٘ٛس,
تٗییٗ ٕ٘بیس .ؾبظٔبٖ ثبیس ثٛٔ ٝاضز ظیط ضا زض ٘ٓطثٍیطز:
أ)

اِعأبت وبضوطزی ّٕٖ ٚىطزی

ة) اَالٖبت ث ٝزؾت آٔس ٜاظ فٗبِیت ٞبی َطاحی  ٚتٛؾٗ ٝی ٔكبث ٝپیكیٗ
ت) اِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی
ث) اؾتب٘ساضزٞب یب آییٗ ٘بٔٞ ٝبیی و ٝؾبظٔبٖ ٔتٟٗس ث ٝارطا قس ٜاؾت
د) پیبٔسٞبی ٔحتُِٕ ٘مم ٞبی ٔطتجٍ ثب َجیٗت ٔحهٛالت  ٚذسٔبت.
زض٘ٚسازٞب ثبیس ٔٙبؾت ثب ٔمبنس َطاحی  ٚتٛؾٗ ٝثٛز ,ٜوبُٔ  ٚغیطٔج ٟٓثبقٙس.

تًبز ٔیبٖ ٚضٚزی ٞبی َطاحی ثبیس حُ  ٚفهُ قٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالٖبت ٔس ٖٚضٚی ٚضٚزی ٞبی َطاحی  ٚتٛؾٗ ٝضا ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس.

 - 0 - 0- 8وٌتشل طشحشیضی ٍ تَسؼِ
ؾبظٔبٖ ثبیس اِعأبت وٙتطَ ٞب ضٚی فطایٙس َطاحی  ٚتٛؾٗ ٝضا اٖٕبَ وٙس تب إَیٙبٖ یبثس و:ٝ
أ)

٘تبیذ ث ٝزؾت آٔس ,ٜتٗطیف قس ٜا٘س

ة) ثبظٍ٘طی ٞب نٛضت ٔی پصیطز تب تٛا٘بیی ٘تبیذ َطاحی  ٚتٛؾٗ ٝضا زض ثطآٚضز ٜؾبظی اِعأبت اضظیبثی وٙس
ت) فٗبِیت ٞبی تهسیك نٛضت ٔی پصیطز تب إَیٙبٖ زٞس و ٝثط٘ٚسازٞبی َطاحی  ٚتٛؾٗ ,ٝاِعأبت زض٘ٚسازٞب ضا ثطآٚضزٔ ٜی
وٙس.
ث) فٗبِیت ٞبی نحٌ ٝصاضی نٛضت ٔی پصیطز تب إَیٙبٖ زٞس ؤ ٝحهٛالت  ٚذسٔبت حبنُ قس ,ٜاِعأبت ثطای وبضثطز
ٔكرم قس ٜیب اؾتفبز ٜی ٔٛضز٘ٓط ضا ثطآٚضزٔ ٜی ٕ٘بیس.
د) ٞطٌ ٝ٘ٛالسأبت يطٚضی ضٚی ٔكىالت قٙبؾبیی قس ٜزض َی ثبظٍ٘طی ,یب تهسیك  ٚنحٌ ٝصاضی زض ٘ٓط ٌطفتٔ ٝی قٛز.
ح) اَالٖبت ٔس ,ٖٚضٚی ایٗ فٗبِیت ٞب حفّ ٔی قٛز.
یبزآٚضی :ثبظٍ٘طی ,تهسیك  ٚنحٌ ٝصاضی َطاحی ٔمبنس ٚايحی زاض٘س .آٟ٘ب ٔی تٛا٘ٙس رساٌب٘ ٝیب تطویت ثب یىسیٍط زض نٛضتی ؤ ٝتٙبؾت ثب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ؾبظٔبٖ
ثبقس ,نٛضت پصیط٘س.

 - 5 - 0- 8ثشًٍذادّبی طشاحی ٍ تَسؼِ
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ یبثس و ٝثط٘ٚسازٞبی َطاحی  ٚتٛؾٗ:ٝ
أ)

اِعأبت زض٘ٚسازی ضا ثطآٚضزٔ ٜی وٙٙس

ة) ٔٙبؾت ثطای فطایٙسٞبی ثٗسی ثطای اضائ ٝذسٔبت ٔ ٚحهٛالت ٞؿتٙس
ت) زض نٛضت التًب ,زضثطٌیط٘س ٜی اِعأبت پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ٗٔ ٚیبض پصیطـ ثٛز ٜیب ث ٝآٟ٘ب اضربٔ ٔی زٙٞس
ث) ٚیػٌی ٞبیی اظ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ضا و ٝثطای ٔمبنس ٔٛضز٘ٓط ٘ ٚیع اضائ ٝی ایٕٗ ٙٔ ٚبؾت آٟ٘ب ,اؾبؾی ٞؿتٙس,
ٔكرم ٔی وٙٙس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالٖبت ٔس ,ٖٚضٚی ثط٘ٚسازٞبی َطاحی  ٚتٛؾٗ ٝضا ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس.

 - 6- 0- 8تغییشات طشاحی ٍ تَسؼِ
ؾبظٔبٖ ثبیس تغییطات ایزبز قس ٜزض َی یب ٔتٗبلت اظ َطاحی  ٚتٛؾٗ ٝی ٔحهٛالت ضا ,ثطای ٌؿتط ٜی يطٚضی ,قٙبؾبیی,
ثبظٍ٘طی  ٚوٙتطَ ٕ٘بیس تب إَیٙبٖ یبثس و ٝاحط ٘بُّٔٛثی ضٚی اُ٘جبق ثب اِعأبت ٚرٛز ٘ساضز.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالٖبت ٔس ,ٖٚضٚی ٔٛاضز ظیط ضا ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس:
أ)

تغییطات َطاحی  ٚتٛؾٗٝ

ة) ٘تبیذ ثبظٍ٘طی ٞب

ت) اذتیبض ثطای تغییطات
ث) السأبت ث ٝوبضٌطفت ٝقس ٜثطای پیكٍیطی اظ احط ٘بُّٔٛة

-0-8وٌتشل فشایٌذّب هحصَالت ٍ خذهبتِ هْیبضذُ ی ثشًٍسبصهبًی
 - 0 - 0- 8ولیبت
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ یبثس و ٝفطایٙسٞبٔ ,حهٛالت  ٚذسٔبتِ ٟٔیبقس ٜی ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ثب اِعأبت ُٔبثمت زاض٘س.
ؾبظٔبٖ ثبیس وٙتطَ ٞبیی ضا و ٝثبیس ثط فطایٙسٞبٔ ,حهٛالت  ٚذسٔبت ٟٔیبقس ٜی ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ,اٖٕبَ قٛز ,تٗییٗ وٙس ٞطٌب:ٜ
أ)

ٔحهٛالت  ٚذسٔبت اظ ٟٔیبوٙٙسٌبٖ ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ,ثطای ٔكبضوت زض ٔحهٛالت  ٚذسٔبتِ ذٛزِ ؾبظٔبٖ ,زض٘ٓطٌطفت ٝقسٜ
اؾت,

ة) ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ,تٛؾٍ ٟٔیبوٙٙسٌبٖ ثط٘ٚؿبظٔب٘ی اظ َطف ؾبظٔبٖٔ ,ؿتمیٓ ثٔ ٝكتطیٔ/كتطیبٖ اضائٔ ٝی قٛز,
ت) َیِ تهٕیٓ ؾبظٔبٖ ,یه فطایٙس یب ثركی اظ یه فطایٙس تٛؾٍ ٟٔیبوٙٙس ٜی ثط٘ٚؿبظٔب٘ی اضائٔ ٝی قٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٗیبضٞبیی ضا ثطای اضظیبثی ,ا٘تربة ,پبیف ّٖٕىطز  ٚثبظ -اضظیبثی ٟٔ 42یبوٙٙسٌبِٖ ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ,ثط اؾبؼ تٛا٘بیی آٟ٘ب
زض اضائ ٝی فطایٙسٞب یب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت زض ُٔبثمت ثب اِعأبت ,تٗییٗ وٙس .ؾبظٔبٖ ثبیس اَالٖبت ٔس ,ٖٚضٚی ایٗ ٌٝ٘ٛ
فٗبِیت ٞب ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛالسأبت يطٚضی ٘بقی اظ ایٗ اضظیبثی ٞب ضا ٍٟ٘ساضی وٙس.

ًَ - 0- 0- 8ع ٍ گستشُ ی وٌتشل
ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ یبثس و ٝفطایٙسٞبٔ ,حهٛالت  ٚذسٔبت اضائ ٝقس ٜی ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ,ثَٛ ٝض ٘بُّٔٛثی ثط تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ زض
تحٛیُ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ٘بُٔٙجك ثٔ ٝكتطیب٘ف تبحیط ٕ٘ی ٌصاضز.
ؾبظٔبٖ ثبیس:
أ)

إَیٙبٖ یبثس و ٝفطایٙسٞبی اضای ٝقس ٜی ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ظیط وٙتطَ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ثبلی ٔی ٔب٘ٙس

ة)  ٓٞوٙتطَ ٞبیی ضا و ٝثط اضای ٝزٙٞسٌبٖ ثط٘ٚؿبظ ٔب٘ی ٔٛضز ٘ٓط اؾت اٖٕبَ قٛز  ٓٞ ٚآٟ٘بیی ضا و ٝضٚی ذطٚری ٞبی ثٝ
زؾت آٔس ٜزض٘ٓط اؾت اٖٕبَ قٛز ,تٗطیف وٙس
ت) ٔٛاضز ظیط زض ٘ٓط ٌطفتٔ ٝی ق٘ٛس:
-

احتٕبَ تبحیط فطایٙسٞبٔ ,حهٛالت  ٚذسٔبت ثط تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ زض ثطآٚضزٕٛ٘ ٜزٖ ثس ٖٚتٙبلى اِعأبت ٔكتطی  ٚاِعأبت
ٔمطضاتی  ٚلب٘ٛیٗ لبثُ وبضثطز

-

احطثركی وٙتطَ ٞبی اٖٕبَ قس ٜتٛؾٍ اضای ٝزٙٞس ٜی ثط٘ٚؿبظٔب٘ی.

ث) فٗبِیت ٞبی تهسیك یب زیٍط فٗبِیت ٞبی يطٚضی ضا تٗییٗ ٔی وٙس تب إَیٙبٖ یبثس اظ ایٗ و ٝفطایٙسٞبٔ ,حهٛالت ٚ
ذسٔبت اضای ٝقس ٜثط٘ٚؿبظٔب٘ی ,اِعأبت ضا ثطآٚضزٔ ٜی وٙٙس

 - 0 - 0- 8اطالػبت ثشای هْیب وٌٌذگبى ثش ٍ ًسبصهبًی

Re-evaluation

42

ؾبظٔبٖ ثبیس اظ تٙبؾتِ اِعأبت ,پیف اظ اَالٖطؾب٘ی ثٟٔ ٝیبوٙٙسٌبٖ ثط٘ٚؿبظٔب٘ی إَیٙبٖ یبثس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اِعأبتف ضا ثطای ٔٛاضز ظیط ثٟٔ ٝیبوٙٙسٌبٖ ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ,اَالٖطؾب٘ی وٙس:
أ)

فطایٙسٞبٔ ,حهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝثبیس اضائ ٝقٛز

ة) تبییسِ:
-

ٔحهٛالت  ٚذسٔبت

-

ضٚـ ٞب ,فطایٙسٞب  ٚتزٟیعات

-

تطذیم ٔحهٛالت  ٚذسٔبت

ت) نالحیت قبُٔ ٞطٌ ٝ٘ٛقبیؿتٍی وبضوٙبٖ
ث) تٗبُِٔ ٟٔیبوٙٙسٌبٖ ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ثب ؾبظٔبٖ
د) وٙتطَ  ٚپبیف ّٖٕىطز ٟٔیبوٙٙسٌبِٖ ثط٘ٚؿبظٔب٘ی و ٝثبیس ثط آٟ٘ب اٖٕبَ ٌطزز
ح) فٗبِیت ٞبی تهسیك یب نحٌ ٝصاضی ای و ٝؾبظٔبٖ یب ٔكتطی اـ زض٘ٓط زاضز تب زض ذهٛل لًبیبی ٟٔیبوٙٙسٌبِٖ
ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ا٘زبْ زٞس.

- 5-8تَلیذ ٍ اسایِ ی خذهبت
 - 0 - 5 - 8وٌتشل تَلی ذ ٍ اسائ ِ ی خذهبت
ؾبظٔبٖ ثبیس تِٛیس  ٚاضائ ٝی ذسٔت ضا تحت قطایٍ وٙتطَ قس ٜارطا ٕ٘بیس.
قطایٍ وٙتطَ قس ,ٜثبیس زض نٛضت وبضثطز ,قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس:
أ)

زؾتطؾی پصیطی اَالٖبت ٔس٘ٚی وٛٔ ٝاضز ظیط ضا تٗطیف وٙس:

-

ٚیػٌی ٞبیی اظ ٔحهٛالتی و ٝثبیس تِٛیس قٛز یب ذسٔبتی و ٝثبیس اضائ ٝقٛز یب فٗبِیت ٞبیی و ٝثبیس ا٘زبْ قٛز

-

٘تبیزی و ٝثبیس ث ٝزؾت آیس

ة) زؾتطؼ پصیطی  ٚاؾتفبز ٜاظ ٔٙبثِٕ پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ٔٙبؾت
ت) ارطای فٗبِیت ٞبی پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی زض ٔطاحُ ٔمتًی ثطای تهسیكِ ایٗ وٗٔ ٝیبض ثطای وٙتطَِ فطایٙسٞب یب ثط٘ٚسازٞب ٚ
ٔٗیبض پصیطـ ثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثطآٚضز ٜقس ٜاؾت
ث) اؾتفبز ٜاظ ظیطؾبذت ٞب ٔ ٚحیٍ ٔٙبؾت ثطای ّٖٕیبت فطایٙسٞب
د) ث ٝوبضٌٕبضی وبضوٙبٖ قبیؿت ٝقبُٔ ٞطٌ ٝ٘ٛنالحیت اِعأی
ح) نحٌ ٝصاضی  ٚثبظ -نحٌ ٝصاضیِ  43زٚض ٜایِ تٛا٘بیی زض حه٘ َٛتبیذ َطحطیعی قس ٜی فطایٙسٞبیی اظ تِٛیس  ٚاضای ٝی
ذسٔبتٞ ,طوزب و ٝثط٘ٚساز حبنّ ٝی آٖ ضا ٘تٛاٖ ثب پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ثٗسی ,تهسیك ٕ٘ٛز
خ) ارطای السأبت ثطای پیكٍیطی اظ ذُبی ا٘ؿب٘ی
ز) ارطای فٗبِیت ٞبی تطذیم ,تحٛیُ  ٚفٗبِیت ٞبی پؽ اظ تحٛیُ.

 - 0- 5 - 8ضٌبسبیی ٍ سد یبثی
Re-validation

43

ٍٙٞبٔی و ٝيطٚضی اؾت تب ؾبظٔبٖ اظ اُ٘جبق ٔحه َٛثب ذسٔبت إَیٙبٖ یبثس ,ؾبظٔبٖ ثبیس اثعاض ٔٙبؾجی ضا ثطای قٙبؾبیی
ثط٘ٚسازٞب ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض زٞس.
ؾبظٔبٖ ثبیس ٚيٗیت ثط٘ٚسازٞب ضا ثب ضٖبیت اِعأبت پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ,زض ؾطاؾط تِٛیس  ٚاضائ ٝی ذسٔت قٙبؾبیی ٕ٘بیس.
ٍٙٞبٔی و ٝضزیبثی یه اِعاْ اؾت  ٚثطای لبزض ؾبذتٗ ضزیبثی ,ثبیس اَالٖبت ٔس ِٖٚيطٚضی ,حفّ ٌطزز ,ؾبظٔبٖ ثبیس قٙبؾبییِ
ٔٙحهط ث ٝفطزی اظ ثط٘ٚساز ٞب ضا وٙتطَ وٙس.

 - 0 - 5 - 8داسایی هتؼلك ثِ هطتشی یب هْ یب وٌٌذگب ى ِ ث شًٍسبصهبًی
ؾبظٔبٖ ثبیس زاضایی ٞبی ٔتّٗك ثٔ ٝكتطی ٟٔ ٚیبوٙٙسٌبِٖ ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ضا تب ٍٙٞبٔی و ٝظیط وٙتطَ ؾبظٔبٖ ثٛز ٜیب ؾبظٔبٖ اظ
آٖ اؾتفبزٔ ٜی وٙس ,ثَٛ ٝض نحیحی ٔحبفٓت ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس زاضاییِ اضائ ٝقس ٜی ٔتّٗك ثٔ ٝكتطی ٟٔ ٚیبوٙٙسٌبِٖ ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ثطای اؾتفبز ٜیب ٔكبضوت زض ٔحهٛالت یب
ذسٔبت ضا قٙبؾبیی ,تهسیكٔ ,طالجت  ٚحفبْت ٕ٘بیس.
ٍٙٞبٔی و ٝزاضایی یه ٔكتطی یب اضائ  ٝزٙٞس ٜی ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ٌٓ قٛز ,آؾیت ثجیٙس یب ثَ ٝطیمی زضیبفت ٝقٛز و ٝثطای اؾتفبزٜ
٘بٔٙبؾت قس ٜاؾت ,ؾبظٔبٖ ثبیس ایٗ ٔٛي ٔٛضا ثٔ ٝكتطی یب اضائ ٝزٙٞس ٜی ثط٘ٚؿبظٔب٘یٌ ,عاضـ زاز ٚ ٜاَالٖبت ٔس ٖٚضا زض
ذهٛل آٖ چ ٝضٚی زاز ٜاؾتٍٟ٘ ,ساضی ٕ٘بیس.
یبزآٚضی :یه زاضایی ٔتّٗك ثٔ ٝكتطی یب ٟٔیبوٙٙس ٜی ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ٔی تٛا٘س قبُٔ ٔٛاز ,لُٗبت ,اثعاض  ٚتزٟیعات ,فطيیٞ ٝب ,زاضایی ٞبی ٔٗٛٙی  ٚاَالٖبت قرهی ثبقس.

ً - 0 - 5 - 8گْذاسی
ؾبظٔبٖ ثبیس ثط٘ٚسازٞب ضا زض َی تِٛیس  ٚاضائ  ٝی ذسٔبت زض ٌؿتط ٜای يطٚضی ٔحبفٓت ٕ٘بیس تب اظ اُ٘جبق ثب اِعأبت إَیٙبٖ
یبثس.
یبزآٚضیٍٟ٘ :ساضی ٔی تٛا٘س قبُٔ قٙبؾبیی ,ربثزبیی ,وٙتطَ ٔحتٛیبت ,ثؿت ٝثٙسی ,ا٘جبضـ ,ا٘تمبَ یب حُٕ ٘ ٚمُ  ٚحفبْت ٔی قٛز.

 - 5 - 5 - 8فؼبل یت ّ بی پس اص تحَی ل
ؾبظٔبٖ ثبیس اِعأبت فٗبِیت ٞبی پؽ اظ تحٛیُِ ٔطتجٍ ثب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ضا ثطآٚضز ٜوٙس.
زض تٗییِٗ ٌؿتط ٜی فٗبِیت ٞبی پؽ اظ تحٛیّی و ٝاِعأی قس ٜاؾت ,ؾبظٔبٖ ثبیس ثٛٔ ٝاضز ظیط تٛر ٝوٙس:
أ)

اِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی

ة) پیبٔسٞبی ٘بذٛاؾت ٝی ٔحتُٕ ٔطتجٍ ثب ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ؾبظٔبٖ
ت) َجیٗت ,اؾتفبز ٚ ٜزٚض ٜی ٖٕط ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ؾبظٔبٖ
ث) اِعأبت ٔكتطی
د) ثبظذٛضز ٔكتطی

یبزآٚضی :فٗبِیت ٞبی پؽ اظ تحٛیُ ٔی تٛا٘س قبُٔ السأبت اضائ ٝی ٚاضا٘تی  ,44اِتعأبت لطاضزازی ٔ 45ب٘ٙس ذسٔبت ٍٟ٘ساضی  ٚذسٔبت تىٕیّی ٔب٘ٙس ثبظیبفت یب اٟ٘ساْ ٟ٘بیی
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ثبقس.

 - 6 - 5 - 8وٌتشل تغییشات
ؾبظٔبٖ ثبیس تغییطات تِٛیس  ٚاضائ ٝی ذسٔبت ضا زض ٌؿتط ٜی يطٚضی ,ثبظٍ٘طی  ٚوٙتطَ وٙس تب اظ تسا ْٚاُ٘جبق ثب اِعأبت
إَیٙبٖ یبثس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالٖبت ٔؿتٙس تٛنیف وٙٙس ٜی ٘تبیذ ثبظٍ٘طی تغییطات ,فطز زاضای اذتیبض ثطای تغییط ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛالسأبت يطٚضی
٘بقی اظ ثبظٍ٘طی ضا ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس.

- 6-8تشخیص هحصَالت ٍ خذهبت
ؾبظٔبٖ ثبیس تطتیجبت َطحطیعی قس ٜضا زض ٔطاحُ ٔمتًی ,ثطای تهسیك ایٗ و ٝاِعأبت ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثطآٚضز ٜقس ٜا٘س,
ارطا ٕ٘بیس.
تطذیم ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثٔ ٝكتطی ٘جبیس تب ظٔب٘ی و ٝتطتیجبت َطحطیعی قس ٜث٘ ٝح ٛضيبیت ثركی تىٕیُ قٛز ,نٛضت
ثپصیطزٍٔ ,ط ایٗ و ٝث ٝقىُ زیٍطی ,تٛؾٍ فطزی زاضای اذتیبض  ٚزض نٛضت وبضثطز ٔكتطی ,تبییس قٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالٖبت ٔس ٖٚضا ضٚی تطذیم ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ضا ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس .اَالٖبت ٔس ٖٚثبیس قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس:
أ)

قٛاٞسی اظ اُ٘جبق ثب ٔٗیبضٞبی پصیطـ

ة) ضزیبثی ث ٝفطز یب افطازی و ٝاذتیبض تطذیم زاض٘س
ت)

- 7-8وٌتشل ثشًٍذادّبی ًبهٌطجك
 -1- 7- 8ؾبظٔبٖ ثبیس إَیٙبٖ یبثس و ٝثط٘ٚسازٞبیی و ٝثب اِعأبت قبٖ ُٔبثمت ٘ساض٘س ,قٙبؾبیی قس ٚ ٜوٙتطَ ٔی قٛز تب اظ
اؾتفبز ٜیب تحٛیُ ٘بذٛاؾت ٝی آٟ٘ب پیكٍیطی قٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس السأبت ٔمتًی ثط اؾبؼ َجیٗتِ ٖسْ اُ٘جبق  ٚتبحیط آٖ ثط اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ,زض٘ٓط ثٍیطز .ایٗ أط
ثبیس ثطای ٔحهٛالت  ٚذسٔبت قٙبؾبیی قس ٜپؽ اظ تحٛیُ ٔحهٛالت ,زض َی یب پؽ اظ اضائ ٝی ذسٔبت ٘یع اٖٕبَ قٛز.
ؾبظٔبٖ ثبیس ثب ثط٘ٚسازٞبی ٘بُٔٙجك ث ٝیه یب چٙس قىُِ ظیط ثطذٛضز وٙس:
أ)

انالح

ة) وبٞف زضرٟٔ ,ٝبض ,ثبظٌطزا٘ی یب تّٗیك اضائ ٝی ٔحهٛالت یب ذسٔبت
ت) اَالٔ زازٖ ثٔ ٝكتطی
ث) وؿتِ اذتیبض ثطای پصیطـ تحت اربظ ٜی اضفبلی
44
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ٍٙٞبٔی و ٝثط٘ٚسازٞبی ٘بُٔٙجك انالح ٔی قٛز ,اُ٘جبق ثب اِعأبت ثبیس زٚثبض ٜتهسیك قٛز.
-2- 7- 8ؾبظٔبٖ ثبیس اَالٖبت ٔس٘ٚی ضا و:ٝ
أ)

ٖسْ اُ٘جبق ضا تٛنیف ٔی وٙس,

ة) السأبت زض٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜضا تٛنیف ٔی وٙس,
ت) ٞطٌ ٝ٘ٛاربظ ٜی اضفبلی وؿت قس ٜضا تٛنیف ٔی وٙس,
ث) اذتیبضِ تهٕیٓ ٌیطی ثطای الساْ ثب زض٘ٓط ٌطفتٗ ٖسْ اُ٘جبق ضا تٗییٗ ٔی وٙس,
ضا ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس.

 .9اسصیبثی ػولىشد
- 0-9پبیص اًذاصُ گیشی تحلیل ٍ اسصیبثی
 - 0 - 0- 9ولیبت
ؾبظٔبٖ ثبیس ٔٛاضز ظیط ضا تٗییٗ وٙس:
أ)

آٖ چ٘ ٝیبظ اؾت تب پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی قٛز

ة) ضٚـ ٞب ثطای پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ,تحّیُ  ٚاضظیبثی ٔٛضز٘یبظ ثطای إَیٙبٖ اظ ٘تبیذ ٔٗتجط
ت) ٍٙٞبٔی و ٝپبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ثبیس نٛضت ثپصیطز
ث) ٍٙٞبٔی و٘ ٝتبیذ پبیف ٚا٘ساظٌ ٜیطی ثبیس تحّیُ  ٚاضظیبثی قٛز
ؾبظٔبٖ ثبیس ّٖٕىطز  ٚاحطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا اضظیبثی ٕ٘بیس.
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالٖبت ٔسٔ ٖٚمتًی ثٖٛٙ ٝاٖ قٛاٞسی اظ ٘تبیذ ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس.

 - 0- 0- 9سضبیت هطتشی
ؾبظٔبٖ ثبیس ثطزاقتِ ٔكتطی ضا اظ ایٗ و ٝچ ٝزض ر ٝای اظ ٘یبظٞب  ٚا٘تٓبضاتف پٛقف زاز ٜقس ٜاؾت ,پبیف ٕ٘بیس .ؾبظٔبٖ ثبیس
ضٚـ ٞبی ث ٝزؾت آٚضزٖ ,پبیف  ٚثبظٍ٘طی اَالٖبت ضا تٗییٗ وٙس.
یبزآٚضیٔ :خبَ ٞبیی اظ ثطزاقتِ ٔكتطی ٔی تٛا٘س قبُٔ پیٕبیف ٔكتطی  ,47ثبظذٛضز ٔكتطی ضٚی ٔحهٛالت  ٚذسٔبت تحٛیُ قس ,ٜرّؿبت ثب ٔكتطی ,تحّیُ ؾ ٟٓثبظاض ,48
تٕزیسٞب ,ازٖبٞبی ٚاضا٘تی ٌ ٚعاضـ ٞبی ٚاؾُٞ ٝب  49ثبقس.

 - 0 - 0- 9تحلیل ٍ اسصیبثی
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ؾبظٔبٖ ثبیس زازٞ ٜب  ٚاَالٖبت ث ٝزؾت آٔس ٜاظ پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ضا تحّیُ  ٚاضظیبثی وٙس.
٘تبیذ تحّیُ ٞب ثبیس ثطای اضظیبثیِ ٔٛاضز ظیط ث ٝوبض ٌطفت ٝقٛز:
أ)

اُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت

ة) زضر ٝی ضيبیت ٔكتطی
ت) ّٖٕىطز  ٚاحطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
ث) -إَیٙبٖ اظ ایٗ وَ -ٝطحطیعی ث ٝقىُ احطثركی ارطا قس ٜاؾت
د) احطثركی السأبت زض٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜثطای زض٘ٓط ٌطفتٗ ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب
ح) ّٖٕىطز ٟٔیبوٙٙسٌبٖ ثط٘ٚؿبظٔب٘ی
خ) ٘یبظ ث ٝثٟجٛزِ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
ی بزآٚضی :ضٚـ ٞب ثطای تحّیُ زازٞ ٜب ٔی تٛا٘س قبُٔ ف ٖٛٙآٔبضی ثبقس.

- 0-9هویضی داخلی
-1- 2- 9ؾبظٔبٖ ثبیسٕٔیعی زاذّی ضا زض فٛانُ َطحطیعی قس ٜثطای اضائ  ٝی اَالٖبت زض ٔٛضز ایٗ و ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت
ویفیت:
أ)

ثب ٔٛاضز ظیط اُ٘جبق زاضز:

-

اِعأبتِ ذٛزِ ؾبظٔبٖ زض ذهٛل ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت

-

اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی

ة) ث ٝقىُ احطثركی ارطا قس ٚ ٜحفّ قس ٜاؾت
ا٘زبْ زٞس.
-2- 2- 9ؾبظٔبٖ ثبیس:
أ)

ثط٘بٔٞ( ٝب)ی ٕٔیعی ای قبُٔ تٛاتط ,ضٚـ ٞبٔ ,ؿئِٛیت ٞب ,اِعأبت َطحطیعی ٌ ٚعاضقسٞیَ ,طحطیعی وطز ,ٜاؾتمطاض
زاز ,ٜارطا وطزٍٟ٘ ٚ ٜساضی ٕ٘بیس و ٝثبیس إٞیت فطایٙسٞبی ٔطتجٍ ,تغییطات ٔٛحط ثط ؾبظٔبٖ ٘ ٚتبیذ ٕٔیعی ٞبی پیكیٗ
ضا ٔٛضز ٔالحٓ ٝلطاض زٞس.

ة) ٔٗیبض ٕٔیعی  ٚزأ ٝٙی ٞط ٕٔیعی ضا تٗطیف ٕ٘بیس
ت) ٕٔیعا٘ی ضا ثطٌعیسٕٔ ٚ ٜیعی ای ضا ا٘زبْ زٞس تب اظ ٖیٙیت  ٚثیُطفی فطایٙس ٕٔیعی إَیٙبٖ یبثس
ث) انالحبت  ٚالسأبت انالحی الظْ ضا ثس ٖٚفٛت ٚلت  50زض٘ٓط ثٍیطز
د) اَالٖبت ٔس ٖٚضا ثٖٛٙ ٝاٖ قٛاٞس ارطای ثط٘بٔ٘ ٚ ٝتبیذ ٕٔیعی تٍٟساضی ٕ٘بیس.
یبزآٚضی :ثٖٛٙ ٝاٖ ضإٙٞب

 ISOضا ثجیٙیس.

Undue Delay
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- 0-9ثبصًگشی هذیشیت
 - 0 - 0 - 9ولیبت
ٔسیطیت اضقس ثبیس ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؾبظٔبٖ ضا زض فٛانُ ظٔب٘ی َطحطیعی قس ٜثطای إَیٙبٖ اظ تسا ْٚتٙبؾتٙٔ ,بؾت
ثٛزٖ ,احطثركی ٕٞ ٚؿٛیی ثب ٔؿیط اؾتطتػیه ؾبظٔبٖ ,ثبظٍ٘طی ٕ٘بیس.

 - 0 - 0 - 9دسًٍذادّبی ثبصًگشی هذیشیت
ایٗ ثبظٍ٘طی ثبیس َطحطیعی قس ٚ ٜثب تٛر ٝثٛٔ ٝاضز ظیط ا٘زبْ قٛز:
أ)

ٚيٗیت السأبت اظ ثبظٍ٘طی ٔسیطیت پیكیٗ

ة) تغییطات زض ٔٛاضز زض٘ٚؿبظٔب٘ی  ٚثط٘ٚؿبظٔب٘ی ای و ٝثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت اضتجبٌ زاض٘س
ت) اَالٖبت ضٚی ّٖٕىطز  ٚاحطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت قبُٔ:
-

ضيبیت ٔكتطی  ٚثبظذٛضز اظ َطف ٞبی شی ٘فٕ

-

ٌؿتط ٜای اٞساف ویفیت ثطآٚضز ٜقس ٜاؾت

-

ّٖٕىطز فطایٙسی  ٚاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبت

-

ٖسْ اُ٘جبق ٞب  ٚالسأبت انالحی

-

٘تبیذ پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی

-

٘تبیذ ٕٔیعی

-

ّٖٕىطز ٟٔیبوٙٙسٌبٖ ثط٘ٚؿبظٔب٘ی

ث) ٔتٙبؾت ثٛزٖ ٔٙبثٕ
د) احطثركی السأبت زض٘ٓطٌطفت ٝقس ٜثطای زض٘ٓط ٌطفتٗ ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞب ( 1-6ضا ثجیٙیس)
ح) فطنت ٞب ثطای ثٟجٛز

 - 0 - 0 - 9ثشًٍذادّبی ثبصًگشی هذیش یت
ثط٘ٚسازٞبی ثبظٍ٘طی ٔسیطیت ثبیس قبُٔ تهٕیٕبت  ٚالسأبت ٔطتجٍ ثب ٔٛاضز ظیط ثبقس:
أ)

فطنت ٞب ثطای ثٟجٛز

ة) ٞطٌ٘ ٝ٘ٛیبظ ث ٝتغییطات زض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت
ت) ٘یبظ ثٙٔ ٝبثٕ
ؾبظٔبٖ ثبیس اَالٖبت ٔس ٖٚضا ثٖٛٙ ٝاٖ قٛاٞس ٘تبیذ ثبظٍ٘طی ٔسیطیت ٍٟ٘ساضی وٙس.

 .00ثْجَد
- 0- 00ولیبت
ؾبظٔبٖ ثبیس فطنت ٞب ثطای ثٟجٛز ضا تٗییٗ وطزٞ ٚ ٜطٌ ٝ٘ٛالساْ يطٚضی ثطای ثطآٚضز ٜؾبظی اِعأبت ٔكتطی  ٚافعایف ضيبیت
ٔكتطی ضا ا٘زبْ زٞس.
ایٗ أط ثبیس قبُٔ ٔٛاضز ظیط ثبقس:
أ)

ثٟجٛز ٔحه ٚ َٛذسٔبت ثطای ثطآٚضز ٜؾبظی اِعأبت ٘ ٚیع زض٘ٓطٌطفتٗ ٘یبظٞب  ٚا٘تٓبضات آیٙسٜ

ة) انالح ,پیكٍیطی  ٚوبٞف زازٖ تبحیطات ٘بُّٔٛة
ت) ثٟجٛز ّٖٕىطز  ٚاحطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت.
یبزآٚضیٔ :خبَ ٞبی اظ ثٟجٛز ٔی تٛا٘س قبُٔ انالح ,الساْ انالحی ,ثٟجٛز ٔسا ,ْٚتغییطات غیطٔٙتٓطٛ٘ ,51 ٜآٚضی  ٚیبظ -ؾبظٔب٘سٞی  52ثبقس.

- 0- 00ػذم اًطجبق ٍ الذام اصالحی
ٍٙٞ- 1- 2-10بٔی وٖ ٝسْ اُ٘جبلی قبُٔ ٞطٌٛٔ ٝ٘ٛضز ٘بقی اظ قىبیت ,ضٚی ٔی زٞس ,ؾبظٔبٖ ثبیس:
أ)

زض ثطاثط ٖسْ اُ٘جبق ٚاوٙف ٘كبٖ زاز ٚ ٜزض نٛضت وبضثطز:
-

السأی زض٘ٓط ثٍیطز تب آٖ ضا وٙتطَ  ٚانالحٕٙبیس

-

ثب پیبٔسٞب ثطذٛضز ٕ٘بیس.

ة) ٘یبظٞب ضا ثطای الساْ رٟت رٌّٛیطی اظ ّٖتٖ ُّٖ/سْ اُ٘جبق ثٛٓٙٔ ٝض پیكٍیطی اظ ثطٚظ یب ثطٚظ ٔزسز آٖ اظ َطیك ٔٛاضز ظیط
اضظیبثی وٙس:
-

ثبظٍ٘طی  ٚتحّیُ ٖسْ اُ٘جبق

-

تٗییٗ ُّٖ ٖسْ اُ٘جبق

-

تٗییٗ ایٗ و ٝآیب ٖسْ اُ٘جبق ٞبی ٔكبثٚ ٝرٛز زاضز یب ٔی تٛا٘س ثَٛ ٝض ثبِم ٜٛضٚی زٞس

ت) ارطای ٞطٌ ٝ٘ٛالساْ ٔٛضز٘یبظ
ث) ثبظٍ٘طی احطثركی ٞطٌ ٝ٘ٛالساْ انالحی زض٘ٓطٌطفت ٝقسٜ
د) ث ٝض ٚظآٚضی ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞبی تٗییٗ قس ٜزض َی َطحطیعی زض نٛضت يطٚضت
ح) ایزبز تغییطات زض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت زض نٛضت يطٚضت.
السأبت انالحی ثبیس ٔمتًی ثب احطات ٖسْ اُ٘جبق ٞبی ضٚی زاز ٜثبقس.
- 2- 2-10ؾبظٔبٖ ثبیس اَالٖبت ٔس ٖٚضا ثٖٛٙ ٝاٖ قٛاٞسی اظ ٔٛاضز ظیط ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس:
أ)

َجیٗت ٖسْ اُ٘جبق ٞب ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛالساْ اتربش قس ٜی ثٗسی

ة) ٘تبیذ ٞطٌ ٝ٘ٛالسأبت انالحی.
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-0- 00ثْجَد هذاٍم
ؾبظٔبٖ ثبیس ثَٛ ٝض ٔساٙٔ ْٚبؾت ثٛزٖ ,تٙبؾت  ٚاحطثركی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا ثٟجٛز زٞس.
ؾبظٔبٖ ثبیس ٘تبیذ تحّیُ  ٚاضظیبثی  ٚثط٘ٚسازٞبی ثبظٍ٘طی ٔسیطیت ضا ٔٛضزتٛر ٝلطاض زٞس تب تٗییٗ وٙس و ٝآیب ٘یبظٞب یب فطنت ٞبیی
ٚرٛز زاضز و ٝثبیس ثٖٛٙ ٝاٖ ثركی اظ ثٟجٛز ٔسا ْٚزض٘ٓط ٌطفت ٝقٛز.

پیَست آ
(ثشای اطالع)
ضفبف سبصی سبختبسٍ ,اطُ ضٌبسی ٍ هفبّین جذیذ

آ-0-سبختبس ٍ ٍاطُ ضٌبسی
ؾبذتبض ثٙسی (ٔب٘ٙس تطتیت ثٙس)  ٚثطذی اظ ٚاغ ٜقٙبؾی ایٗ ٚیطایف اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی زض ٔمبیؿ ٝیب ٚیطایف پیكیٗ () تغییط
وطز ٜاؾت تب ٕٞؿٛیی ثب زیٍط اؾتب٘ساضزٞبی ٔسیطیتی ضا ثٟجٛز زٞس.
ٞیچ اِعأی زض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ثطای ؾبذتبض ٚ ٚاغ ٜقٙبؾی ٚرٛز ٘ساضز و ٝيطٚضی ثبقس زض اَالٖبت ٔس ٖٚؾیؿتٓ
ٔسیطیت ویفیت یه ؾبظٔبٖ ,اٖٕبَ قٛز.
ٔس٘ٓط اؾت ؾبذتبض ثٙسٞب فطا ٓٞوٙٙس ٜی یه اضای ٝی ٔٙؿزٓ اظ اِعأبت ثبقس تب ٔسِی ثطای ٔؿتٙسؾبظی ذٍ ٔكی ٞب ,اٞساف ٚ
فطایٙسٞبی ؾبظٔبٖ .ؾبذتبض ٔ ٚحتٛای اَالٖبت ٔسٔ ٖٚطتجٍ ثب یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ,اغّت ثیكتط ٔی تٛا٘س ثب وبضثطاٖ اضتجبٌ
زاقت ٝثبقس چٙبٖ چ ٓٞ ٝثب فطایٙسٞبی ا٘زبٔی تٛؾٍ ؾبظٔبٖ  ٓٞ ٚثب اَالٖبت ٍٟ٘ساضی قس ٜثطای ٔمبنس زیٍط اضتجبٌ زاقت ٝثبقس.
اِعأی ثطای ٚاغوبٖ اؾتفبز ٜقس ٜتٛؾٍ یه ؾبظٔبٖ ٚرٛز ٘ساضز و ٝآٟ٘ب ضا ثب ٚاغٌبٖ اؾتفبز ٜقس ٜزض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی
ربیٍعیٗ ٕ٘بیس تب اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا ٔكرم ٕ٘بیس .ؾبظٔبٖ ٞب ٔی تٛا٘ٙس ٚاظٌب٘ی ضاؤ ٝتٙبؾت ثب ّٖٕیبت قبٖ
ٞؿت ا٘تربة وٙٙس (ٔب٘ٙس اؾتفباز ٜاظ ؾٛاثكٔ ,ؿتٙسؾبظی ,یب پطٚتٛوُ ضا زض لیبؼ ثب اَالٖبت ٔس ,ٖٚیب تبٔیٗ وٙٙس ,ٜقطیه یب
فطٚقٙس ٜزض لیبؼ ثب اضای ٝوٙٙسٌبٖ ثط٘ٚؿبظٔب٘ی) .رس َٚآ  1-تفٛات ٞبی ٖٕس ٜزض ٚاغ ٜقٙبؾی ٔیبٖ ایٗ ٚیطایف اؾتب٘ساضز ثیٗ
إِّّی ٚ ٚیطایف پیكیٗ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.
رس َٚآ -1-تفبٚت ٞبی ٖٕس ٜزض ٚاغ ٜقٙبؾی ٔیبٖ
ISO
ٔحهٛالت
وٙبضٌصاضی ٞب
ٕ٘بیٙس ٜی ٔسیطیت

اَالٖبت ٔسٖٚ

ٚISO

ISO
ISO

ٔحهٛالت  ٚذسٔبت
اؾتفبزٕ٘ ٜی قٛز
(ثٙس آ  5-ضا ثطای قفبف ؾبظی زض ٔٛضز وبضثطزپصیطی ثجیٙیس)
اؾتفبزٕ٘ ٜی قٛز
(ٔؿئِٛیت ٞب  ٚاذتیطات ٔكبث ٝترهیم زازٔ ٜی قٛز أب ٘ ٝثٝ
ٖٛٙاٖ اِعأی ثطای یه ٕ٘بیٙس ٜی ٔسیطیت ث ٝذهٛل)
ٔؿتٙسؾبظیٓ٘ ,بٔٙبٔ ٝی ویفیت ,ضٚـ ٞبی ارطایی ٔس,ٖٚ

ؾٛاثك
ٔحیٍ وبضی
تزٟیعات پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی

ٔحیٍ ثطای ّٖٕیبت فطایٙسٞب
ٔٙبثٕ پبیف  ٚا٘ساظٌ ٜیطی

ٔحه َٛذطیساضی قسٜ

ٔحهٛالت  ٚذسٔبت اضای ٝقس ٜی ثط٘ٚؿبظٔب٘ی

تبٔیٗ وٙٙسٜ

اضای ٝزٙٞس ٜی ثط٘ٚؿبظٔب٘ی

آ-0-هحصَالت ٍ خذهبت
ٚ ISOاغ ٜی ٔحه َٛضا ث ٝوبض ٔی ثطز تب َجمبت ثط٘ٚسازٞب ضا زضثطٌیطز .ایٗ ٚیطایف ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی
«ٔحهٛالت  ٚذسٔبت» ضا ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی زٞسٚ .اغ ٜی «ٔحهٛالت  ٚذسٔبت»  ٕٝٞیٍطٞ ٜٚبی ثط٘ٚسازٞب ضا زضثطٔی ٌیطز
(ؾرت افعاضی ,ذسٔبت٘ ,طْ افعاضی ٛٔ ٚاز فطآٚضی قس.)ٜ
ٞسف اظ زضثطٌیطیِ «ذسٔبت» ثَٛ ٝض ذبل ,ثطرؿت ٝوطزٖ تفبٚت ٔیبٖ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت زض وبضثطز ثطذی اِعأبت اؾتٚ .یػٌی
ذسٔت ,آٖ اؾت و ٝزؾت وٓ ثركی اظ ثط٘ٚساز ,زض ٔٛار ٟٝثب ٔكتطی ٔحمك ٔی قٛز .ثسیٗ ٔٗٙی و ٝثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ آٖ اُ٘جبق ثب
اِعأبت و ٝيطٚضی ٘ت
زض ثؿیبضی ٔٛاضزٔ ,حهٛالت  ٚذسٔبت ثب یىسیٍطٛٔ ,ضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیط٘س .ثیكتط ثط٘ٚسازٞبیی و ٝؾبظٔبٖ ٞب ثٔ ٝكتطی اضائٝ
ٔی وٙٙس یب اظ َطیك ٟٔیب وٙٙسٌبٖ ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ,ثطای آٟ٘ب تبٔیٗ ٔی وٙٙس ٓٞ ,قبُٔ ٔحهٛالت  ٓٞ ٚذسٔبت اؾت .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ,
یه ٔحهّٕٛٔ َٛؼ یب ٘بّٕٔٛؼٔ ,ی تٛا٘س زاضای ثطذی ذسٔبت ثبقس یب یه ذسٔت ٔی تٛا٘س زاضای ثطذی ٔحٛنالت ّٕٔٛؼ یب
٘بّٕٔٛؼ ثبقس.
آ-0-دسن ًیبصّب ٍ اًتظبسات طشف ّبی ری ًفغ
ظیطثٙس  ,2- 4اِعأبتی ضا ثطای ؾبظٔبٖ زض تٗییٗ َطف ٞبی شی ٘فٗی ضا و ٝثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت زض اضتجبٌ ا٘س ٘ ٚیع اِعأبت آٖ
َطف ٞبی شی ٘فٕٔ ,كرم ٔی وٙس .ثٙبثطایٌٗ 2- 4 ,ؿتط ٜی اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا فطاتط اظ زأ ٝٙی وبضثطز اؾتب٘ساضز,
تهطیح ٕ٘ی وٙس .آٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝزض زأ ٝٙی وبضثطز ,ثیبٖ قس ٜاؾت ,ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٞطوزب و ٝیه ؾبظٔبٖ ٘یبظ زاضز تب
تٛا٘بیی ذٛز ضا زض اضائ ٝی ٔسأ ْٚحهٛالت  ٚذسٔبتی و ٝاِعأبت ٔكتطی  ٚاِعأبت لب٘٘ٛی ٔ ٚمطضاتی لبثُ وبضثطز ضا ثطآٚضزٔ ٜی
وٙٙس ,احجبت وٙس ٘ ٚیع زض ٘ٓط زاضز و ٝضيبیت ٔكتطی ضا اضتمب زٞس ,وبضثطز زاضز.
ٞیچ اِعأی ثطای یه ؾبظٔبٖ زض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٚرٛز ٘ساضز تب َطف ٞبی شی ٘فٕ ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض زٞس ٞطٌب ٜتهٕیٓ
ٌطفت ٝاؾت و ٝآٖ َطف ٞبی شی ٘فٕ ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت اـ زض اضتجبٌ ٘جبقٙس .ایٗ ثٟٖ ٝس ٜی ؾبظٔبٖ اؾت تب تهٕیٓ
ثٍیطز و ٝآیب یه اِعاْ ذبل اظ یه َطف شی ٘فٕ ث ٝذهٛل ثب ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت اـ اضتجبٌ زاضز یب ذیط.
آ-0-تفىش سیسه-ثٌیبى
ٔفٟٔٛی اظ تفىط ضیؿه -ثٙیبٖ زض ٚیطایف ٞبی پیكیٗ ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ,تهطیح قس ٜاؾت ٔب٘ٙس اظ َطیك اِعأبت ٔطث ٌٛثٝ
َطحطیعی ,ثبظٍ٘طی  ٚثٟجٛز .ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی اِعأبتی ضا ثطای ؾبظٔبٖ زض زضن ثبفت ؾبظٔبٖ ( 1-4ضا ثجیٙیس)  ٚتٗییٗ
ضیؿه ٞب ثٖٛٙ ٝاٖ پبی ٝای ثطای َطحطیعی ( 1-6ضا ثجیٙیس) ٔكرم وطز ٜاؾت .ایٗ أط ,تفىط ضیؿه -ثٙیبٖ ضا زض َطحطیعی ٚ

ارطای فطایٙسٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ( 4- 4ضا ثجیٙیس) ٘كبٖ ٔی زٞس  ٚث ٝتٗییٗ ٌؿتط ٜی اَالٖبت ٔس ,ٖٚوٕه ذٛاٞس وطز.
یىی اظ ٔمبنس وّیسی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ,الساْ وطزٖ ث ٝقىُ اثعاضی وُِٙكی اؾت .زض ٘تیز ,ٝایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّّی ثٙس یب
ظیطثٙس رساٌب٘ ٝای زض ٔٛضز الساْ پیكٍیطا٘٘ ٝساضزٔ .ف ْٟٛالساْ پیكٍیطا٘ ٝاظ َطیك اؾتفبز ٜاظ تفىط ضیؿه-ثٙیبٖ زض فطٔ ِٝٛوطزٖ
اِعأبت ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ,ثیبٖ قس ٜاؾت.
تفىط ضیؿه-ثٙیبٖ ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜزض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ثطذی وبٞف ٞب زض اِعأبت تزٛیعی  ٚ 53ربیٍعیٙی آٟ٘ب ضا ثب
اِعأبت ّٖٕىطز ٔ-حٛض  ,54أىبٖ پصیط وطز ٜاؾت .اُ٘ٗبف ثیكتطی زض آٖ ٘ؿجت ثٝ

 ISOزض اِعأبت فطایٙسٞب ,اَالٖبت

ٔسٔ ٚ ٖٚؿئِٛیت ٞبی ؾبظٔب٘ی ٚرٛز زاضز.
اٌطچٔ 1-6 ٝكرم وطز ٜاؾت و ٝؾبظٔبٖ ثبیس السأبتی ضا ثطای زض٘ٓطٌیطی ضیؿه ٞب َطحطیعی وٙس ,اِعأی ثطای ضٚـ ٞبی
ضؾٕی ثطای ٔسیطیت ضیؿه یب فطایٙس ٔسیطیت ضیؿه ٔسٚ ,ٖٚرٛز ٘ساضز .ؾبظٔبٖ ٞب ٔی تٛا٘ٙس تهٕیٓ ثٍیط٘س و ٝآیب ضٚـ ٔسیطیت
ضیؿه ٌؿتطز ٜتطی ضا ٘ؿجت ث ٝآٖ چ ٝایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی اِعاْ وطز ٜاؾت ,تٛؾٗ ٝزٙٞس یب ذیط ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ اظ َطیك ثٝ
وبضٌیطی زیٍط ذُ ٌٛضإٙٞب یب اؾتب٘ساضزٞب.
 ٕٝٞی فطایٙسٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ,ؾُح ٔكرهی اظ ضیؿه ضا اظ ِحبِ تٛا٘بیی ؾبظٔبٖ ,ثطای ثطآٚضز ٜؾبظی اٞساف,
ٕ٘بیٙسٌی ٕ٘ی وٙٙس  ٚآحبضقبٖ ثط ٖسْ لُٗیتٔ ,كبث ٝزیٍط ؾبظٔبٖ ٞب ٘یؿت .تحتِ اِعأبت  ,1- 6ؾبظٔبٖ ٘ؿجت ث ٝث ٝوبضٌیطی
تفىط ضیؿه -ثٙیبٖ ٘ ٚیع السأبتی و ٝثطای زض٘ٓطٌیطی ضیؿه ,اتربش ٔی وٙس قبُٔ حفّ یب ٖسْ حفّ اَالٖبت ٔس ٖٚثٖٛٙ ٝاٖ
قبٞسی اظ تٗییٗ ضیؿىٟبٔ ,ؿئ َٛاؾت.
آ-5-وبسثشدپزیشی
ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ث« ٝوٙبضٌصاضی» زض اضتجبٌ ثب وب ضثطزپصیطی اِعأبتف زض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ؾبظٔبٖ ,اضربٔ ٕ٘ی زٞس.
ثٙبثطایٗ ,یه ؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘س وبضثطزپصیطی اِعأبت ضا ثؿت ٝث ٝا٘ساظ ٜثب پیچیسٌی ؾبظٔبٖٔ ,سَ ٔسیطیتی ای و ٝاتربش وطز ,ٜزأٝٙ
ی فٗبِیت ٞبی ؾبظٔبٖ َ ٚجیٗت ضیؿه ٞب  ٚفطنت ٞبیی و ٝثب آٟ٘ب ٔٛار ٝاؾت ,ثبظٍ٘طی ٕ٘بیس.
اِعأبت ثطای وبضثطزپصیطی زض  3-4زض ٘ٓطٌطفت ٝقس ٜاؾت و ٝقطایُی و ٝتحت آٖ یه ؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘س تهٕیٓ ثٍیطز و ٝیه
اِعاْ ٔی تٛا٘س زض ٞط یه اظ فطایٙسٞبی ٔٛرٛز زض زأ ٝٙی وبضثطز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیتٕ٘ ,ی تٛا٘س وبضثطز زاقت ٝثبقس .ؾبظٔبٖ
تٟٙب ظٔب٘ی ٔی تٛا٘س تهٕیٓ ثٍیطز و ٝیه اِعاْ وبضثطزپصیط ٘یؿت و ٝتهٕیٓ اـ٘ ,مهی ضا زض زؾت یبثی ث ٝاُ٘جبق ٔحهٛالت ٚ
ذسٔبت ث ٝز٘جبَ ٘ساقت ٝثبقس.
آ-6-الضاهبت هذٍى
ثٖٛٙ ٝاٖ ثركی اظ ٕٞتطاؾتبیی ثب زیٍط اؾتب٘ساضزٞبی ٔسیطیتی ,ثٙس ٔكتطوی ثب ٖٛٙاٖ «اَالٖبت ٔس »ٖٚثس ٖٚتغییط یب ٚیطایف
ٕٟٔی ( 5-7ضا ثجیٙیس) ,اتربش قس ٜاؾت .زض ٔٛاضز ٔمتًیٔ ,تٗ ,زض ٞطربی زیٍط ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ثب اِعأبتفٕٞ ,طاؾتب
قس ٜاؾت .زض ٘تیز« ,ٝاَالٖبت ٔس »ٖٚثطای تٕبٔی اِعأبت ٔساضن ث ٝوبض ٔی ضٚز.
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ٚ ISOاغ ٜقٙبؾی ث ٝذهٛنی ٔب٘ٙس «ٔسضن» یب «ضٚـ ٞبی ارطایی ٔسٓ٘« ,»ٖٚبٔٙبٔ ٝی ویفیت» یب

ٞطوزب وٝ

«َطح ویفیت» ضا ث ٝوبض ثطز ,ایٗ ٚیطایف ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ,اِعأبت ضا ثطای «ٍٟ٘ساضی اَالٖبت ٔس ,»ٖٚتٗطیف ٔی وٙس.
ٚ ISOاغ ٜی «ؾٛاثك» ضا ثٙٗٔ ٝی ٔساضن ٔٛضز٘یبظ ثطای اضائ ٝی قٛاٞس اُ٘جبق ثب اِعأبت ث ٝوبض ثطز ٜاؾت,

ٞطوزب وٝ

او ٖٛٙث ٖٖٛٙ ٝاِعأی ثطای «ٍٟ٘ساضی اَالٖبت ٔس »ٖٚثیبٖ ٔی قٛز .ؾبظٔبٖ ٔؿئ َِٛتٗییٗ ایٗ و ٝچ ٝاَالٖبت ٔس٘ٚی ٘یبظ اؾت
وٍٟ٘ ٝساضی ق٘ٛس ,زٚض ٜی ظٔب٘ی و ٝثبیس ٍٟ٘ساضی قٛز  ٚضؾب٘ ٝی ٔٛضز اؾتفبز ٜثطای ٍٟ٘ساضی آٖٔ ,ی ثبقس.
اِعاْ ثطای «ٍٟ٘ساضیِ» اَالٖبت ٔس ,ٖٚایٗ أىبٖ پصیطی ضا وٙبضٌصاضی ٕ٘ی وٙس و ٝؾبظٔبٖ ٕٔىٗ اؾت ٘یبظ زاقت ٝثبقس تب ٕٞبٖ
اَالٖبت ٔس ٖٚضا ثطای ٔمهٛز ٚیػ ٜای ٍٟ٘ساضی وٙس ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ ٍٟ٘ساضی ٚیطایف پیكیٗ ٔسضن.
ٞطوزب و ٝایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ث« ٝاَالٖبت» اضربٔ ٔی زٞس زض ٔمبیؿ ٝثب «اَالٖبت ٔسٔ( »ٖٚب٘ٙس ثٙس  « :1- 4ؾبظٔبٖ ثبیس
اَالٖبت ٔطتجٍ ثب ایٗ ٔٛاضز زض٘ٚؿبظٔب٘ی  ٚثط٘ٚؿبظٔب٘ی ضا پبیف  ٚثبظٍ٘طی ٕ٘بیس») اِعأی ثطای ایٗ و ٝایٗ اَالٖبت ثبیس ٔسٖٚ
ثبقٙسٚ ,رٛز ٘ساضز .زض ایٗ قطایٍ ,ؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘س تهٕیٓ ثٍیطز و ٝآیب يطٚضی یب ٔمتًی اؾت و ٝاَالٖبت ٔس ٖٚضا ٍٟ٘ساضی
ٕ٘بیس یب ذیط.
آ-7-داًص سبصهبًی
زض  , 6-1- 7ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی٘ ,یبظ ثطای تٗییٗ ٔ ٚسیطیت زا٘فِ ٍٟ٘ساضی قس ٜتٛؾٍ ؾبظٔبٖ ضا ثطای إَیٙبٖ اظ ّٖٕیبت
فطایٙسٞبیف  ٚایٗ ؤ ٝی تٛا٘س ث ٝاُ٘جبق ٔحهٛالت  ٚذسٔبتف ,زؾت یبثس ,زض ٘ٓط ٔی ٌیطز.
اِعأبتِ ٔطث ٌٛث ٝزا٘ف ؾبظٔب٘ی ثطای ٔمبنس ظیط ٔٗطفی قس ٜا٘س:
أ)

پبؾساضی اظ ؾبظٔبٖ ٘ؿجت ث ٝاظ زؾت زازٖ زا٘ف ٔب٘ٙس
-

اظ َطیك ربثزبیی وبضوٙبٖ

-

٘مم زض فطاٌیطی  ٚث ٝاقتطان ٌصاضی زا٘ف

ة) تكٛیك ؾبظٔبٖ ث ٝتهبحت زا٘ف ٔب٘ٙس
-

یبزٌیطی اظ تزطثیبت

-

ٔكٛضت

-

اٍِٛثطزاضی ؾیؿتٕبتیه

آ- 8-وٙتطَ فطایٙسٞبٔ ,حهٛالت  ٚذسٔبت ٟٔیبقس ٜی ثط٘ٚؿبظٔب٘ی
 ٕٝٞی قىُ ٞبی فطایٙسٞبٔ ,حهٛالت  ٚذسٔبت ٟٔیب قس ٜی ثط٘ٚؿبظٔب٘ی زض  4- 8اظ َطیك ٔٛاضز ظیط ,زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜا٘س:
أ)

ذطیس اظ یه تبٔیٗ وٙٙسٜ

ة) تطتیجبت ثب یه قطوت ٚاثؿتٝ
ت) فطایٙسٞبی ثط٘ٚؿپبضی ث ٝیه ٟٔیب وٙٙس ٜی ثط٘ٚؿبظٔب٘ی.
اظ آ٘زب و ٝثط٘ٚؿپبضی ,زؾتىٓ زاضای یه فٗبِیت يطٚضی اؾت و ٝزض فهُ ٔكتطن ٔیبٖ ٟٔیبوٙٙس ٚ ٜؾبظٔبٖ ثبیس ا٘زبْ قٛز,
ٕٞیكٚ ٝیػٌی اؾبؾی یه ذسٔت ضا ذٛاٞس زاقت.

وٙتطَ ٞبی اِعأی ثطای ٟٔیبؾبظی ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ٔی تٛا٘س ثَٛ ٝض ٌؿتطز ٜای ثؿت ٝثَ ٝجیٗت فطایٙسٞبٔ ,حهٛالت  ٚذسٔبت,
ٔتفبٚت ثبقس .ؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘س تفىط ضیؿه-ثٙیبٖ ضا ثطای تٗییٗ ٌ٘ ٚ ٔٛؿتط ٜی وٙتطَ ٞبی ٔمتًی ضٚی ٟٔیبوٙٙسٌبٖ
ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ذبل  ٚفطایٙسٞبٔ ,حهٛالت  ٚذسٔبتِ ٟٔیبقس ٜی ثط٘ٚؿبظٔب٘ی ,اٖٕبَ وٙس.

پیَست ة
(ثشای اطالع)
ISO/TC

دیگش استبًذاسدّبی ثیي الوللی دس هَسد هذیشیت ویفیت ٍ سیستن هذیشیت ویفیت تَسؼِ ی دادُ ضذُ تَسط

اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗ إِّّی تٛنیف قس ٜزض ایٗ پیٛؾت ,تٛؾٍ

 ISO/TCثطای اضائ ٝی اَالٖبت پكتیجبٖ ث ٝؾبظٔبٖ ٞبیی و ٝایٗ

اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ضا ث ٝوبض ٔی ٌیط٘س ٘ ٚیع اضائ ٝی ضإٙٞب ثطای ؾبظ ٔبٖ ٞبیی و ٝاضتمبیی فطاتط اظ ایٗ اِعأبت ضا ثطٌعیس ٜا٘س,
تٛؾٗ ٝزاز ٜقس ٜاؾت .ضإٙٞب یب اِعأبتِ پٛقف زاز ٜقس ٜزض ایٗ ٔسضن ,فٟطؾت قس ٜزض ایٗ پیٛؾت ,چیعی ضا ث ٝاِعأبت ایٗ
اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ٘یبفعٚز ٜیب تغییط ٕ٘ی زٙٞس.
رس َٚة  1-اضتجبٌ ٔیبٖ ایٗ اؾتب٘ساضزٞب  ٚثٙسٞبی ٔطتجٍ ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.
 55تٛؾٗ ٝزاز ٜقس ٜتٛؾٍ
ایٗ پیٛؾت ,زضثطٌیط٘س ٜی اضربٖی ث ٝاؾتب٘ساضزٞبی ٔسیطیت ویفیت نٗٙتٔ-حٛض ِ
ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی یىی اظ  3اؾتب٘ساضز ٔطوعی اؾت وٝ
-

٘ ISO/TCیؿت.

 ISO/TCتٛؾٗ ٝزاز ٜاؾت.

 ISOسیستن هذیشیت ویفیت-اصَل ٍ ٍاطگبى ,پیف ظٔی ٝٙای ضا ثطای زضن  ٚارطای ٔٙبؾت ایٗ اؾتب٘ساضز
ثیٗ إِّّی ضا اضائٔ ٝی وٙس .انٔ َٛسیطیت ویفیت ,ث ٝضیع ,زض

 ISOتٛنیف قس ٚ ٜزض َی تٛؾٗ ٝی ایٗ اؾتب٘ساضز

ثیٗ إِّّیٛٔ ,ضز تٛر ٝلطاض ٌطفت ٝا٘س .ایٗ ان ,َٛث ٝذٛزیِ ذٛز اِعاْ ٘یؿتٙس أب ثٙیبٖ اِعأبت ٔكرم قس ٜزض ایٗ
اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ضا قىُ ٔی زٙٞس.

ٚ ISOاغٌبٖ ,تٗبضیف ٔ ٚفبٞیٓ ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی

ضا ٘یع تٗطیف ٔی وٙس.
-

( ISOایي استبًذاسد ثیي الوللی) اِعأبتی ضا ثب ٞسف اِٚی ٝی إَیٙب٘سٞی زض ٔح هٛالت  ٚذسٔبت اضائ ٝقس ٜی
ؾبظٔبٖ  ٚزض ٘تیز ٝاضتمبی ضيبیت ٔكتطیٔ ,كرم ٔی وٙس .ثب ارطای ٔٙبؾت آٖٔ ,ی تٛاٖ ا٘تٓبض زاقت زیٍط ٔعایبی
ؾبظٔب٘ی ضا ٘یع ٔٛرت قٛز ٔب٘ٙس ثٟجٛز اضتجبَبت زض٘ٚؿبظٔب٘ی ,زضن  ٚوٙتطَ ثٟتط فطایٙسٞبی ؾبظٔبٖ.

-

– ISOهذیشیت ثشای هَفمیت پبیذاس یه سبصهبى-یه سٍیىشد هذیشیت ویفیت ضإٙٞبٞبیی ضا ثطای
ؾبظٔب٘ی و ٝا٘تربة وطز ٜاؾت و ٝفطاتط اظ اِعأبت ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ثطٚز  ٚزض٘ٓطٌیطی زأ ٝٙی ٌؿتطز ٜتطی اظ
ٔٛيٖٛبتی و ٝث ٝثٟجٛز ّٖٕىطز والٖ ؾبظٔبٖٙٔ ,زط ٔی ق٘ٛس ,اضائٔ ٝی وٙس.

 ISOزضثطٌیط٘س ٜی ضإٙٞبیی ثطای

ضٚـ ذٛزاضظیبثی ثطای یه ؾبظٔبٖ اؾت تب ثتٛا٘س ؾُح ثّ ٘ٛؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ذٛز ضا اضظیبثی وٙس.
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ایٗ اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗ إِّّی ذالن ٝقس ٜزض ظیطٔ ,ی تٛا٘س ث ٝؾبظٔبٖ ٞبٍٙٞ ,بٔی زض حبَ اؾتمطاض ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت,
فطایٙسٞبی قبٖ  ٚفٗبِیت ٞبی قبٖ ٞؿتٙس یب ث ٝز٘جبَ آٖ ٞؿتٙس ,یبضی ثطؾب٘س.
 ISOسیستن هذیشیت ویفیت -سضبیت هطتشی -ساٌّوبّبیی ثشای وذِسفتبسی 56ثشای سبصهبى ,ضإٙٞبیی

-

ضا ث ٝیه ؾبظٔبٖ زض تٗییٗ ایٗ ؤٟ ٝیبؾبظی ضيبیت ٔكتطی اـ٘ ,یبظٞب  ٚا٘تٓبضات ٔكتطی ثطآٚضزٔ ٜی وٙس یب ذیط,
اضائٔ ٝی وٙس .ث ٝوبضٌیطی ایٗ اؾتب٘ساضزٔ ,ی تٛا٘س إَیٙبٖ ٔكتطی ضا ث ٝیه ؾبظٔبٖ اضتمب زٞس  ٚزضن ٔكتطی ضا اظ ایٗ
و ٝچ ٝچیعی اظ ؾبظٔبٖ ا٘تٓبض زاقت ٝثبقس ,ثٟجٛز زٞس  ٚزض ٘تیز ٝاحتٕبَ زضن ٘بزضؾت  ٚقىبیبت ضا وبٞف زٞس.

 ISOسیستن هذیشیت ویفیت -سضبیت هطتشی -ساٌّوبّبیی ثشای سسیذگی ثِ ضىبیبت دس سبصهبى,

-

ضإٙٞبیی ٞبی ضا ثطای فطایٙس ضؾیسٌی ث ٝقىبیبت اظ َطیك تكریم  ٚزض٘ٓطٌیطی ٘یبظٞب  ٚا٘تٓبضات قىبیت وٙٙسٌبٖ ٚ
حُ ٞطٌ ٝ٘ٛقىبیت زضیبفتی ,اضائٔ ٝی زٞس.

 ISOیه فطایٙس ثبظ ,احطثرف  ٚؾ ُٟاِٛن 57 َٛقبُٔ آٔٛظـ افطاز

ضا اضائٔ ٝی زٞس .ایٗ اؾتب٘ساضز ,ضإٙ ٞبیی ٞب ضا ثطای وؿت  ٚوبضٞبی وٛچه ٘یع ,اضائٔ ٝی وٙس.

 ISOسیستن هذیشیت ویفیت -سضبیت هطتشی  -ساٌّوبّبیی ثشای حل اختالف ثشًٍسبصهبًی ثشای

-

سبصهبى ,ضإٙٞبیی ضا ثطای حُ اذتالف ثط٘ٚؿبظٔب٘ی احطثرف  ٚوبضا ثطای قىبیبت ٔطتجٍ ثب تطذیم ٔحه ,َٛاضائٔ ٝی
زٞس .حُ اذتال فٍٙٞ ,بٔی و ٝؾبظٔبٖ قىبیتی ضا ثَٛ ٝض زض٘ٚؿبظٔب٘ی چبض ٜا٘سیكی ٘ىٙسٔ ,ؿیطی ضا ثطای رجطاٖ
ذؿبضت ,اضائٔ ٝی وٙس .ثیكتط قىبیبتٔ ,ی تٛا٘ٙس ثَٛ ٝض ٔٛافمیت آٔیعی زض زض ٖٚؾبظٔبٖ ثس ٖٚضٚـ ٞبی ذهٕب٘ ,ٝحُ
 ٚفهُ ق٘ٛس.
 ISOسیستن هذیشیت ویفیت -سضبیت هطتشی -ساٌّوبّبیی ثشای پبیص ٍ اًذاصُ گیشی ضإٙٞبیی ٞبیی

-

ضا ثطای السأبت زض رٟت اضتمبی ضيبیت ٔكتطی  ٚتٗییٗ فطنت ٞب ثطای ثٟجٛز ٔحهٛالت ,فطایٙسٞب ٚ ٚیػٌی ٞبیی وٝ
ثطای ٔكتطی اضظقٕٙس ٞؿتٙس ,اضائٔ ٝی وٙس .ایٗ ٌ ٝ٘ٛالسأبتٔ ,ی تٛا٘س ٚفبزاضی ٔكتطی ضا تمٛیت وطز ٚ ٜث ٝحفّ
ٔكتطی ,وٕه وٙس.
 ISOسیستن هذیشیت ویفیت -ساٌّوبّبیی طشح ّبی ویفیت ضإٙٞبیی ضا ثطای اؾتمطاض  ٚاؾتفبز ٜاظ َطح

-

ٞبی ویفیت ثٖٛٙ ٝاٖ ٚؾیّ ٝای ثطای اضتجبَسٞی اِعأبت فطایٙسٞبٔ ,ح ه ,َٛپطٚغ ٜیب لطاضزاز ثب ضٚـ ٞب  ٚقیٞ ٜٛبی
وبضی ای و ٝتحمك ٔحه َٛضا پكتیجب٘ی ٔی وٙس ,اضائٔ ٝی ٕ٘بیسٔ .عایبی اؾتمطاض یه َطح ویفیت ,افعایف إَیٙبٖ اظ
ایٗ اؾت و ٝاِعأبت ثطآٚضز ٜذٛاٙٞس قس ,فطایٙس تحت وٙتطَ اؾت ٔ ٚحطنِ ایٗ و ٝایٗ َطح ٞب ,لبثُ زضٌیط قسٖ
ٞؿتٙس.
-

 ISOسیستن هذیشیت ویفیت -ساٌّوبیی ّبیی ثشای هذیشیت ویفیت دس پشٍطُ ّب ثطای پطٚغٞ ٜب اظ
وٛچه تب ثعضي ,اظ ؾبز ٜتب پیچیس ,ٜاظ یه پطٚغ ٜتب ثركی اظ ٔزٕ ٖٝٛای اظ پطٚغٞ ٜب ,لبثُ وبضثطز اؾت.

ISO

ثبیس تٛؾٍ وبضوٙبِٖ ٔسیطیت وٙٙس ٜی پطٚغٞ ٜب  ٚآٟ٘بیی و٘ ٝیبظ زاض٘س تب إَیٙبٖ یبثٙس و ٝؾبظٔبٖ قبٖ زاضز ضٚـ ٞبی
زضثطٌطفت ٝقس ٜزض اؾتب٘ساضزٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ISOضا ث ٝوبض ٔی ثٙسز.
-

 ISOسیستن هذیشیت ویفیت -ساٌّوبیی ّبیی ثشای هذیشیت پیىشُ ثٌذی ثطای یبضی ضؾب٘ی ث ٝؾبظٔبٖ
ٞب ,ثطای ث ٝوبض ثؿتٗ ٔسیطیت پیىط ٜثٙسی ثطای ٞسایت فٙی  ٚازاضی زض َی چطذ ٝی ٖٕط ٔحهٔ ,َٛی ثبقسٔ .سیطیت
پیىط ٜثٙسی ٔی تٛا٘س ثطای ثطآ ٚضز ٜؾبظی اِعأبت قٙبؾبیی  ٚضزیبثی ٔحهٔ َٛكرم قس ٜزض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی,
ث ٝوبض ضٚز.
Code of Conduct
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-

 ISOهذیشیت ویفیت -سضبیت هطتشی -ساٌّوبّبیی ثشای هؼبهلِ ی تجبست الىتشًٍیىیِ وست ٍ وبس
ثِ هصشف وٌٌذُ ,ضإٙٞبیی ضا ثط ایٗ و ٝچٍ ٝ٘ٛؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘س ؾیؿتٓ ٔٗبّٔ ٝی تزبضت اِىتط٘ٚیىی وؿت  ٚوبض ثٝ
ٔهطف وٙٙس ٜی ( ) B C ECTاحطثرف  ٚوبضا ضا ارطا وطز ٚ ٜزض ٘تیز ٝؾ ًٙثٙبیی ضا ثطای ٔهطف وٙٙس ٜثطای زاقتٗ
إَیٙبٖ ثیكتط ث , B C ECT ٝاضتمبی تٛا٘بییِ ؾبظٔبٖ ,زض ضايی ؾبظی ٔهطف وٙٙسٌبٖ  ٚوٕه ث ٝوبٞف قىبیبت ٚ
اذتالف ٞب ,اضائٔ ٝی زٞس.

-

 ISOسیستن هذیشیت اًذاصُ گیشی -الضاهبت ثشای فشایٌذّبی اًذاصُ گیشی ٍ تجْیضات اًذاصُ گیشی,
58

ضإٙٞبیی ضا ثطای ٔسیطیت فطایٙس ا٘ساظٌ ٜیطی  ٚتبییس ا٘ساظ ٜقٙبؾی تزٟیعات ا٘ساظٌ ٜیطیِ ٔٛضز اؾتفبز ٜثطای پكتیجب٘ی
 ٚاحجبت ُٔبثمت  59ثب اِعأبت ا٘ساظ ٜقٙبؾی ضا اضائٔ ٝی زٞس.
-

 ISO/TRساٌّوبّبیی ثشای هستٌذسبصی سیستن هذیشیت ویفیت ضإٙٞبٞبیی ضا ثطای تٛؾٗ ٝی ٍٟ٘ ٚساضی
ٔؿتٙسؾبظی يطٚضی ثطای یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ضا اضائٔ ٝی زٞس.

ٔ ISO/TRی تٛا٘س ثطای ٔس ٖٚوطزٖ

ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیتی ای زیٍط ث ٝرع اؾتب٘ساضزٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٛٔ ISOضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز ٔب٘ٙس ؾیؿٓٙ
ٞبی ٔسیطیت ظیؿت ٔحیُی  ٚؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت ایٕٙی.
-

 ISOهذیشیت ویفیت -ساٌّوبیی ّبیی ثشای تحمك هضایبی هبلی ٍ التصبدی ثطای ٔسیطیت اضقس زض ٘ٓط
ٌطفت ٝقس ٜاؾت .ایٗ اؾتب٘ساضز ,ضإٙٞبیی ٞبیی ضا ثطای تحمك ٔعایبی ٔبِی  ٚالتهبزی اظ َطیك ث ٝوبضٌیطی انَٛ
ٔسیطیت ویفت ضا اضائٔ ٝی زٞس .ایٗ اؾتب٘ساضز ,ث ٝوبضٌیطی انٔ َٛسیطیتی  ٚا٘تربة ضٚـ ٞب  ٚاثعاضٞبیی وٛٔ ٝفمیت
پبیساض یه ؾبظٔبٖ ضا تٛإ٘ٙس ٔی وٙٙس ,تؿٟیُ ٔی وٙس.

-

 ISOهذیشیت ویفیت -ساٌّوبیی ّبیی ثشای آهَصش ,ضإٙٞبیی ٞبیی ضا ثطای یبضی ضؾب٘سٖ ث ٝؾبظٔبٖ ٞب زض
زض٘ٓطٌیطی ٔٛاضز ٔطتجٍ ثب آٔٛظـ ,اضائٔ ٝی زٞس.

ٔ ISOی تٛا٘س زض ٞطوزب و ٝضإٙٞبیی ای ثطای تفؿیط

اضربٖبت ٔطتجٍ ثب «تحهیالت» « ٚآٔٛظـ» زض اؾتب٘ساضزٞبی ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ٛٔ ISOضز ٘یبظ اؾت ,ث ٝوبض ٌطفتٝ
قٛزٞ .طٌ ٝ٘ٛاضربٔ ث« ٝآٔٛظـ» قبُٔ  ٕٝٞی ا٘ٛأ تحهیالت  ٚآٔٛظـ ٔی قٛز.
-

 ISO/TRساٌّوبیی ثش فٌَى آهبسی ثشای

 ISOف ٖٛٙآٔبضی ای ضا ثیبٖ ٔی وٙس و ٝتغییط

پصیطی  60ای ضا ؤ ٝی تٛاٖ زض ضفتبض ٘ ٚتبیذ فطایٙسٞب حتی تحت قطایٍ حجبت ْبٞطی ٔ 61كبٞس ٜوطز ,ز٘جبَ ٔی وٙس.
ف ٖٛٙآٔبضی ار بظٔ ٜی زٞس ثطای یبضی زض تهٕیٓ ٌیطی ,اظ اَالٖبتِ زض زؾتطؼ ثٟتط اؾتفبز ٜوطز  ٚزض ٘تیز ٝث ٝثٟجٛز
ٔسا ْٚویفیت ٔحهٛالت  ٚفطایٙسٞب ثطای زؾت یبثی ث ٝضيبیت ٔكتطی ,وٕه ٔی وٙس.
-

 ISOسیستن هذیشیت ویفیت -ساٌّوبیی ّبیی ثش دخیل سبصی ٍ صالحیت وبسوٌبى ,ضإٙٞبیی ٞبیی ضا
و ٝثط زذیُ ؾبظی  ٚنالحیت وبضوٙبٖ تبحیط ٔی ٌصاضز ,اضائٔ ٝی وٙس .یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت ث ٝزذیُ ثٛزٖ افطاز
ٔ ٚؿیطی و ٝآٟ٘ب ٔٗطفی ٔی ق٘ٛس  ٚزض ؾبظٔبٖ ,ازغبْ ٔی ق٘ٛس ,ثؿتٍی زاضز .تٗییٗ ,تٛؾٗ ٚ ٝاضظیبثی زا٘فٟٔ ,بضت
ٞب ,ضفتبض ٔ ٚحیٍ وبض اِعأی ,حیبتی اؾت.

-

 ISOساٌّوبیی ّبی ثشای اًتخبة هطبٍساى سیستن هذیشیت ویفیت ٍ ثْشُ گیشی اص خذهبت آًْب,
ضإٙٞبیی ضا ثطای ا٘تربة ٔكبٚضاٖ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ویفیت  ٚثٟطٌ ٜیطی اظ ذسٔبت آٟ٘ب ,اضائٔ ٝی زٞس .ایٗ اؾتب٘ساضز,
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ضإٙٞبیی ضا زض ٔٛضز فطایٙس اضظیبثی نالحیت ٔكبٚضاٖ ؾیؿتٓ ٔسیطیت و یفیت  ٚایزبز إَیٙب٘ی و٘ ٝیبظٞب  ٚا٘تٓبضات
ؾبظٔبٖ ث ٝذسٔبت ٔكبٚض ,ثطآٚضز ٜذٛاٞس قس ,ث ٝزؾت ٔی زٞس.
 ISOساٌّوبیی ّبیی ثشای هویضی سیستن ّبی هذیشیتی ,ضإٙٞبیی ضا زض ٔٛضز ٔسیطیت یه ثط٘بٔ ٝی

-

ٕٔیعی ثطای َطضیعی  ٚا٘زبْ ٕٔیعی یه ؾیؿتٓ ٔسیطیتی٘ ٚ ,یع نالحیت  ٚاضیبثی یه ٕٔیع  ٚتیٓ ٕٔیعی ,اضائٝ
ٔیسٞس.

 ISOزض ٘ٓط زاضز تب ثطای ٕٔیعاٖ ,ؾبظٔبٖ ٞبی ارطا وٙٙس ٜی ؾیؿتٓ ٔسیطیتی  ٚؾبظٔبٖ ٞبی یٙبظٔٙس

ث ٝا٘زبْ ٕٔیعی ؾیؿتٓ ٞبی ٔسیطیت ث ٝوبض ضٚز.
زیٍط اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗ
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ثٙسٞب زض ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی
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یبزآٚضی٘ » ٕٝٞ« :كبٍ٘ط ایٗ اؾت و ٕٝٞ ٝی ظیطثٙسٞب زض یه ثٙس ذبل اظ ایٗ اؾتب٘ساضز ثیٗ إِّّی ثب زیٍط اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗ إِّّی ,ضاثُ ٝزاضز.

