
 ISO 9001:2015 استاندارد الزامات و( متن)ها بند با کامل ییآشنا

 

 

 را شما تیفیک تیریمد ستمیس اساس و هیپا بندها نیا. کند درک را ISO 9001 یاستانداردها مختلف عناصر شما شرکت که است مهم

 .میده یم آموزش را استاندارد نیا بند ۱۰ امروز. کند یم فراهم

 است یزیچ همان نیا ، حال هر به. دیا کرده عادت مداوم شرفتیپ به شما است، ISO 9001 نامهیگواه یدارا شما کار و کسب که یهنگام

 قفل شما ، صورت نیا ریغ در. دیباش خود تجارت بهبود و بازتاب و یابیارز حال در مداوم طور به دیبا شما. رود یم انتظار ISO 9001 از که

 .دیکن ینم باز ، کند یم اضافه ISO 9001 آنچه اصل گرفتن یبرا را خود سازمان یواقع ارزش و لیپتانس

 نیبنابرا. دارند را کار محل و کارها و کسب ارزش هنوز که کنند یم حاصل نانیاطم و ابندی یم بهبود زمان با مستمر طور به ISO یاستانداردها

 .کرد میخواه یمعرف شما به را ۹۰۰۱ زویا یها بند یتمام وبالگ، پست نیا در دارد؟ وجود ییبندها چه

 



 

 

 استاندارد دامنه: ۱ بند

 .کند یم انیب را کند کسب تجارت در دیبا استاندارد آنچه که است، یاطالعات بند کی نیا

 

 یقانون مراجع: ۲ بند

 یم ذکر متن در یا گونه به مرجع اسناد نیا. باشد نداشته وجود سند در قانون مرجع چیه اگر یحت است، کرده یاجبار را بند نیا زویا سازمان

 :ISO 24333 استاندارد با مطابق دیبا یبردار نمونه“ مثال عنوان به) دهد یم لیتشک را سند الزامات آنها یمحتوا تمام ای یبرخ که شوند

 .(شود انجام ۵ بند ،2009

 

 فیتعار و اصطالحات: ۳ بند

 .کند روشن را استاندارد درون کلمات یمعنا دارد قصد بند نیا. کند یم انیب را استاندارد ازین مورد فیتعار و اصطالحات هیکل بند نیا



 

 سازمان متن: ۴ بند

 بطور که مستند اطالعات به شما. دیکن فکر آن اطراف یایدن و تجارت مورد در که کند یم مجبور را شما و است دیجد ازین کی مرحله نیا

 دارد وجود بند ریز چهار. شماست تجارت یکل درک در یاساس گام کی نیا اما دیندار یازین کنند،یم مشخص را شما سازمان نهیزم مشخص

 .کند کمک موجود یندهایفرا بهبود در شما تجارت و شما به تواند یم که

 

 

 

 

 (iso 9001) تیفیک تیریمد ستمیس استاندارد یساز ادهیپ و مشاوره

 آن نهیزم و سازمان درک: ۴٫۱ بند

 :دیباش داشته خود تجارت از یدرست درک تا دیده انجام را ریز مراحل دیبا ، شده روز به استاندارد به انتقال هنگام



 .دیکن ییشناسا را یخارج و یداخل مسائل

 (سهامداران با روابط قراردادها، مثال عنوان به) گذارد یم ریتاث سازمان کار نحوه بر که است یموارد یداخل مسائل

 (یفناور در راتییتغ و یاقتصاد راتییتغ دولت، مقررات مثال عنوان به) گذارد یم ریتاث سازمان بر که است یموارد یخارج مسائل

 .دیکن ییشناسا را آنها یازهاین و یخارج و یداخل احزاب

 .دیکن مستند تیفیک با و دیجد یراهنما کتابچه کی در را سازمان متن

 .منظم یبررس و نظارت

 

 مند عالقه یها طرف انتظارات و ازهاین درک: ۴٫۲ بند

 نفعانیذ یازهاین درک دیبا شما ق،یطر نیا از. داشت دیخواه آن رامونیپ مسائل و تجارت از چارچوب کی شما ، کی مرحله اتمام از پس

 و کرده آنها صرف را خود وقت. باشد دولت و ینظارت ینهادها تا گرفته شما انیمشتر و کارمندان از تواند یم موارد نیا. دیکن شروع را خود

 .دیکن ییشناسا را آنها انتظارات و ازهاین ، دیکن تالش مندان عالقه از کی هر قیطر از

 

 تیفیک تیریمد ستمیس دامنه نییتع ۴٫۳ بند

 یهدف دیبا اما ، بود خواهد متفاوت دیکن یم کار آن در که یشغل نوع به توجه با مرحله نیا. ستیچ شما تجارت که است نیا انگریب اساساً نیا

 .است آن دنبال به شما تجارت که باشد

 

 نوشت ISO 9001 اساس بر خود سازمان مخصوص یا دامنه توان یم چگونه: دیبدان شتریب

 

 آن یندهایفرآ و تیفیک تیریمد ستمیس:۴٫۴ بند

 تیریمد ستمیس یطراح با رابطه در شما تجارت که را ییباال سطح یازهاین و دهد یم انجام شما تجارت که است ییندهایفرآ به مربوط بند نیا

 .کند یم انیب ، داشت خواهد

 



 یرهبر: ۵ بند

 رییتغ یکار جوامع و یمیت کار به توجه ، است کرده رییتغ کار محل نکهیا لیدل به ، حال نیا با ، بود تیریمد تیمسئول مورد در قبالً یرهبر

 .است کرده

 تعهد و یرهبر: ۵٫۱ بند

 .است آن یاثربخش و تیموفق تیمسئول شامل نیا. است تیفیک تیریمد ستمیس تیموفق از نانیاطم یبرا یرهبر تعهد به مربوط بند ریز نیا

 

 

 تیفیک یمش خط: ۵٫۲ بند

 جهت با دیبا تیفیک استیس نیا. است استیس از استفاده و نیتدو رامونیپ ارتباطات و تیفیک استیس جادیا به مربوط تیفیک استیس بند ریز

 .باشد همسو شما تجارت کیاستراتژ

 

 اراتیاخت و ها تیمسئول ،یسازمان یها نقش: ۵٫۳ بند



 دیبا یرهبر. شود یم مربوط ها نقش آن تیریمد و ارتباط به بند نیا. اند شده لیتشک مختلف یها تیمسئول و ها نقش با افراد از ها سازمان

 .است شده مشخص تجارت توسط باال تیفیک با جینتا ارائه هدف با کنند یم یباز دارند تجارت در که ینقش از همه که کند حاصل نانیاطم

 

 یزیر برنامه: ۶ بند

 ها فرصت و خطرات رفع یبرا یاقدامات: ۶٫۱ بند

 ییها ستمیس و ها برنامه به مربوط خاص بند نیا. است کرده تجربه را یاساس ینیبازب کی که است استاندارد موارد از یکی ها فرصت و خطرات

 .ابدی توسعه دیبا ، ها فرصت رساندن حداکثر به و یشغل اهداف به یابیدست یبرا که است

 

 آنها به یابیدست یبرا یزیر برنامه و یفیک اهداف: ۶٫۲ بند

 ییها یاستراتژ و ها برنامه ، اهداف نیا به یابیدست از نانیاطم یبرا و دهد یم سوق مدتشان بلند اهداف یجستجو سمت به را مشاغل ، بند نیا

 است شما میت با آن یگذار اشتراک به و SMART اهداف جادیا شامل نیا. کند یم جادیا

 



 

 

 راتییتغ یزیر برنامه: ۶٫۳ بند

 نظر در را آنها با برخورد نحوه و شود آماده راتییتغ نیا یبرا دیبا تجارت کی. است ریناپذ اجتناب رییتغ نیا و کرد خواهد رییتغ اوضاع

 .دیکن یم مشاهده که همانطور. دیریبگ

 

 یبانیپشت – ۷ بند

 .دارد خود اهداف به یابیدست یبرا تجارت کی از یبانیپشت و منابع با یمیمستق ارتباط بند نیا. شود موفق تواند ینم تیحما بدون یشغل چیه

 

 منابع: ۷٫۱

 .باشند داشته خود خدمات ارائه یبرا ازین مورد منابع از یکامل شناخت دیبا مشاغل

 :است ریز موارد شامل منابع نیا

  افراد

 ساخت ریز

 ندهایفرآ عملکرد یبرا طیمح

 منابع سنجش یبرا یابزار

 (دارند؟ ازین آموزش به کار انجام یبرا شما کارکنان ایآ یعنی) یسازمان دانش

 تیصالح: ۷٫۲

 و ها استیس با مطابق را کار حیصح انجام یبرا الزم مهارت و دانش آنها ایآ که کند نییتع و کند یبررس را کارکنان هیکل دیبا شما سازمان

 انجام میت ای فرد آموزش یبرا را الزم اقدامات دیبا شما کار و کسب ، ندارند را الزم ییتوانا شما کارکنان اگر. ریخ ای دارند دیجد یها هیرو

 .دیکن ثبت مدرک عنوان به را شده انجام آموزش هر دیبا شما. دهد



 اطالع: ۷٫۳

 نیا از( مانکارانیپ با هم و وقت تمام صورت به)  کارکنان که کند حاصل نانیاطم کند یم ملزم را سازمان و است دیجد ازین کی یآگاه

 :هستند مطلع موارد

 

 تیفیک استیس

 یمش خط وجود لیدل

 دیجد استیس به همه وستنیپ یایمزا

 استیس از یرویپ عدم عواقب

 مدارک یساز مستند و یآگاه ازین نیا بر نظارت مسئول رانیمد و رهبران است، متمرکز یرهبر بر ISO 9001 دیجد استاندارد که آنجا از

 .هستند کارکنان با ارتباط

 

 ارتباطات: ۷٫۴

 .شود یم مربوط تجارت در یخارج و یداخل نفعانیذ با ارتباط روند به ماً یمستق بند نیا

. باشد مشابه موارد ای یانسان منابع ریمد ، کل ریمد کی تواند یم شخص نیا. باشد شده نییتع یداخل دهنده ارتباط عنوان به دیبا یشخص

 :مورد در مختصر جلسات شامل یداخل ارتباطات

 

 (دیجد و یمیقد) ها استیس

 یسازمان رییتغ هرگونه

 یافزار سخت ای یافزار نرم راتییتغ

 مانکارانیپ و کنندگان نیتام نهیزم در رییتغ هرگونه

 بگذارد ریتأث کارکنان در تواند یم که یزیچ هر



 .کنند برقرار ارتباط آنها با حساب ریمد ای شده نییتع یسخنگو توسط دیبا زین یخارج نفعانیذ

 

 

 مستند اطالعات: ۷٫۵

 :جمله از شود، یم مربوط مستند اطالعات هیکل به بند نیا

 استاندارد ازین مورد سند اطالعات

 شود یم داده صیتشخ یضرور تیفیک تیریمد ستمیس بودن موثر یبرا که مستند اطالعات

 مستند اطالعات چه به موثر تیفیک تیریمد ستمیس کی نییتع یبرا سازمان که نیا. دیندار اجیاحت مستند اطالعات از یادیز حجم به گرید شما

 .دارد یبستگ سازمان خود به دارند، ازین

 

 اتیعمل: ۸ بند

 یاتیعمل کنترل و یزیر برنامه: ۸٫۱



 از نانیاطم یبرا سازمان کی. پروژه یاجرا و کارکنان یهیتوج جلسات تا سهام سفارش از است، کار انجام یعمل عناصر به مربوط بند نیا

 .دهد نشان کار انجام روند بر را خود کنترل دیبا تیفیک تیریمد یاستانداردها تیرعا

 

 خدمات و محصوالت به مربوط الزامات: ۸٫۲

 :است ریز یاتیعمل مناطق به مربوط بند نیا

 بازخورد به یدگیرس و سواالت جمله از یمشتر با ارتباط

 و محصوالت نیا الزامات یبررس جمله از ، دهد یم ارائه که را یخدمات و محصوالت به مربوط یادعاها تواند یم سازمان نکهیا از نانیاطم

 کند برآورده ، خدمات

 خدمات و محصوالت یبرا دیجد ازین هرگونه و یبررس به مربوط اطالعات کردن مستند

 

 خدمات و محصوالت توسعه و یطراح: ۸٫۳

 به نیهمچن بند نیا. شود یم مربوط تیفیک از نانیاطم یبرا خدمات و محصوالت توسعه و یطراح یبرا ییها ندیفرا جادیا به ماًیمستق امر نیا

 .کند یبررس ندهیآ یها یطراح بهبود یبرا را توسعه و یطراح یندهایفرا که دارد ازین کار و کسب کی

 

 خارج از شده ارائه خدمات و محصوالت ندها،یفرآ کنترل: ۸٫۴

 یبرا. گذارند یم ریتاث تجارت بر کنندگان نیتام و مانکارانیپ ، یخارج کنندگان نیتأم ریتأث مورد در سازمانها که کند یم نیتضم بند نیا

 .دارند یخارج دهندگان ارائه با موثر ارتباط یبرقرار به ازین مشاغل همه ، تیفیک از ییباال سطح حفظ از نانیاطم

 

 انجام منظم نظارت و یبررس دیبا تیفیک از نانیاطم یبرا. باشند آگاه آنها نقش و شما سازمان انتظار مورد یاستانداردها از دیبا کنندگان نیتام

 .شود

 

 



 خدمات ارائه و دیتول: ۸٫۵

 شده کنترل طیشرا نیچن. شوند یم دیتول خدمات و کاال آن در که هستند یا شده کنترل طیشرا داشتن به ملزم ها سازمان ، دیجد بند نیا طبق

 یها بیآس و خطا از یریجلوگ یبرا ییندهایفرا وجود ، اتیعمل انجام یبرا طیمح و ها رساختیز بودن مناسب از نانیاطم: از عبارتند یا

 .مناسب یریگ اندازه و ینظارت منابع یاجرا و وجود و یانسان

 

 

 



 خدمات و محصوالت انتشار: ۸٫۶

 با آن انطباق از نانیاطم یبرا خدمات ای محصول کی. است خدمات و محصوالت انتشار یندهایفرا و ها ستمیس به مربوط دیجد بند نیا

 :است ریز اطالعات تمام یساز مستند شامل ندیفرا نیا. باشد داشته مداوم تیفیک تیریمد مورد در شده کنترل یا هیرو دیبا تیفیک استاندارد

 

 مطابقت مدارک

 است انتشار به مجاز که یشخص یبرا یابیرد

 ناسازگار یها یخروج کنترل: ۸٫۷

 ناسازگار محصوالت کنترل و ییشناسا جهت حیصح اقدامات از نانیاطم یبرا بند نیا ، نباشد الزم الزامات با مطابق یخدمات ای ییکاال اگر

 ییشناسا از پس را ریز مراحل دیبا سازمان. شود یم اعمال خدمات و محصوالت لیتحو و دیتول مراحل هیکل یبرا بند نیا. است موجود

 :دهد انجام ناسازگار محصوالت

 

 موضوع حیتصح

 خدمات/  محصوالت ارائه قیتعل ای موضوع یحاو

 یمشتر اطالع

 ازیامت تحت رشیپذ یبرا مجوز اخذ

 .کنند شرفتیپ تجارت در تحول و رشد با همزمان و موثر طور به دیبا تیفیک تیریمد یها ستمیس

 

 عملکرد یابیارز – ۹ بند

 یابیارز و لیتحل و هیتجز ، یریگ اندازه ، نظارت ۹٫۱

 :کند نییتع را ریز موارد دیبا سازمان

 



 شود یریگ اندازه و کنترل دیبا آنچه

 است الزم جینتا دییتأ یبرا یابیارز و لیتحل و هیتجز ، یریگ اندازه و نظارت یبرا روش

 دهد یم رخ یریگ اندازه و نظارت که یهنگام

 :است ریز موارد قیطر از عملکرد یریگ اندازه یها روش از یبرخ

 

 یمشتر تیرضا یها ینظرسنج و ها گزارش

 مربوطه یها داده یابیارز و لیتحل و هیتجز

 تیفیک تیریمد ستمیس یداخل یحسابرس

 

 

 



 

 

 ISO 9001 با سازمان لیتحل و هیجزت

 یداخل یزیمم ۹٫۲

 .است( بهبود یها نهیزم ییشناسا نیهمچن و) ISO 9001 یاثربخش درک از یاساس یبخش عملکرد یابیارز

 :دیبا سازمان ،یداخل یحسابرس جادیا هنگام

 

 دیکن فیتعر را یحسابرس یارهایمع. 

 دیکن انتخاب یحسابرس یطرف یب از نانیاطم یبرا را حسابرسان. 

 است شده گذاشته اشتراک به مربوطه پرسنل با جینتا که دیکن حاصل نانیاطم. 

 دیده انجام را یاصالح اقدامات یحسابرس از یناش موارد اصالح یبرا. 

 .دیکن حفظ یحسابرس یاجرا از یشواهد عنوان به را مربوطه مستند اطالعات. 

 تیریمد یبررس ۹٫۳

 و بودن مناسب از نانیاطم یبرا مداوم یبررس کی وجود از نانیاطم نیهمچن و تیفیک تیریمد ستمیس تیریمد یبررس به مربوط بند نیا

 .است ستمیس یاثربخش

 

 

 بهبود – ۱۰ بند

 یعموم ۱۰٫۱

 یمشتر یازهاین نیتام یبرا رییتغ هرگونه یاجرا شامل مرحله نیا. شود یم مربوط بهبود یها نهیزم ییشناسا و مستمر بهبود به یسادگ به بند نیا

 .است یمشتر تیرضا بهبود و



 

 

 نامطلوب اثرات کاهش و یریجلوگ یبرا یاصالح اقدامات انجام و خدمات و محصوالت بهبود یبرا مربوطه راتییتغ جادیا شامل بند نیا

 .است

 

 ISO 9001 با سازمان مستر بهبود

 یاصالح اقدامات و انطباق عدم ۱۰٫۲

 :ریز مراحل جمله از شود، یم شامل را یاصول ریغ اقدام هرگونه به کار و کسب کی واکنش الزام ISO 9001 از بند نیا

 دیکن اقدام آن اصالح و انطباق عدم کنترل یبرا

 دییایب کنار آن عواقب با

 دیکن لیتحل و هیتجز و یبررس را انطباق عدم

 دیکن نییتع را مطابقت عدم علت



 باشد داشته وجود یمشابه یناهماهنگ هرگونه که دیکن نییتع

 دیده انجام را الزم اقدامات

 دیکن مرور را یاصالح اقدام یاثربخش

 دیکن روز به شده اصالح ندیفرآ با را ندیفرآ و ستمیس

 مستمر بهبود ۱۰٫۳

 مداوم طور به دیبا کار و کسب کی که کند یم حکم بند نیا. ابدی تکامل تجارت با موثر طور به دیبا رییتغ و رشد با تیفیک تیریمد ستمیس

 از نانیاطم ، یزیمم و ستمیس در مداوم دنظریتجد. باشد داشته مطابقت تجارت کیاستراتژ جهت با تا بخشد بهبود را تیفیک تیریمد ستمیس

 .کند یم نیتضم را دیجد فرصت هرگونه رفع و دیجد ازین هرگونه با تیفیک تیریمد ستمیس بودن بروز

 

 تیفیک در شرفتیپ یبرا گام ۷: دیبدان شتریب

 

 ISO 9001: 2015 یروزرسان به انتقال در تواند یم رانیمد طاها شرکت. است شده جادیا یادیز راتییتغ ISO 9001 استاندارد نیآخر در

 دیریبگ تماس ما با امروز شتریب اطالعات یبرا فقط ، کند کمک شما به


