
 

 10002الزامات و بندهای ایزو 

 

 

 معرفی

 تیفعال انواع همه یبرا اتیشکا به کارآمد و موثر یدگیرس ندیفرآ یاجرا و یطراح یبرا را ییها ییراهنما یالملل نیب استاندارد نیا

 کی که اسدددت شدددد  گرفته نظر در. دهد یم ارائه یکیالکترون تجارت با مرتبط یها تیفعال جمله از ،یتجار ریغ ای یتجار یها

 .ببرند سود ISO10002، از استاندارد آن نفعیذ یها طرف ریسا و انیشاک ان،یمشتر و سازمان

 صورت در و شود ندهایفرآ و محصوالت بهبود به منجر تواندیم دیآیم دست به اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ قیطر از که یاطالعات

 بازار کی در. بخشددد بهبود بخش و مکان انداز ، گرفتن نظر در بدون را سددازمان شددهرت تواندیم ات،یشددکا به مناسدد  یدگیرسدد

 .کندیم جادیا اتیشکا به مداوم یدگیرس در ینانیاطم رایز شود،یم آشکارتر یالمللنیب استاندارد کی ارزش ،یجهان

 محصوالت آن کنندگان افتیدر و محصوالت کنند  عرضه یها سازمان یازهاین ات،یشکا به کارآمد و موثر یدگیرس ندیفرآ کی

ستاندارد نیا در که یندیفرآ قیطر از اتیشکا به یدگیرس .کند یم منعکس را ست، شد  داد  حیتوض یالمللنیب ا  باعث تواندیم ا



ضا.شود آن بهبود شتر تیر شو ،یم شتر بازخورد به قیت ضا عدم صورت در تیشکا جمله از ،یم شتر تیر  فرصت تواند یم ان،یم

 .دهد ارائه یالملل نیب و یداخل رقابت بهبود و یمشتر دییتا و یوفادار شیافزا ای حفظ یبرا را ییها

 

 10002ایزو  ها سازمان در اتیشکا به یدگیرس دستورالعمل

 دامنه 1

 برنامه جمله از سددازمان، کی در محصددوالت به مربوط اتیشددکا به یدگیرسدد ندیفرآ مورد در ییراهنما،  یالملل نیب اسددتاندارد نیا

 عنوان به اسددتفاد  یبرا شددد  داد  شددر  اتیشددکا به یدگیرسدد ندیفرآ. دهد یم ارائه بهبود و ینگهدار ،یبردار بهر  ،یطراح ،یزیر

 می باشد. مناس  یکل تیفیک تیریمد سیستم یندهایفرآ از یکی

 قابل اسددتخدام به مربوط اختالفات یبرا ای سددازمان از خارج فصددل و حل یبرا شددد  ارجاع اختالفات یبرا یالملل نیب اسددتاندارد نیا

 خاص طور به A مهیضددم. اسددت شددد  گرفته نظر در ها بخش همه در و انداز  هر در ها سددازمان اسددتفاد  یبرا نیهمچن. سددتین اجرا

 .دهد یم ارائه کوچک مشاغل یبرا ییراهنما

 

 :پردازد یم اتیشکا به یدگیرسبرای  ریز یها جنبه به یالملل نیب استاندارد نیا

ضا شیافزا( الف شتر تیر شتر بر متمرکز یطیمح جادیا قیطر از یم صل و حل( اتیشکا جمله از) بازخورد یبرا که یم  گونه هر ف

 .باشد باز، یمشتر خدمات و محصول بهبود یبرا سازمان ییتوانا شیافزا و ،یافتیدر تیشکا

 .پرسنل آموزش جمله از منابع، یکاف استقرار و کس  قیطر از ارشد تیریمد تعهد و مشارکت( ب

 .انیشاک انتظارات و ازهاین به یدگیرس و شناخت( ج

 .انیشاک یبرا آسان استفاد  با،  مؤثر و باز تیشکا ندیفرآ کی ارائه( د

 .یمشتر خدمات و محصول تیفیک بهبود منظور به اتیشکا یابیارز و لیتحل و هیتجز(  

 .اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ یزیمم( و

 .اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ ییکارا و یاثربخش یبررس( ز



 

 

 

 یهنجار مراجع .2

 تنها خ،یتار مراجع یبرا. هستند یضرور آن کاربرد یبرا و شد  ارجاع سند نیا در یهنجار طور به ،یجزئ ای یکل طور به ر،یز اسناد

 .شود یم ذکر نسخه

 .شود یم اعمال( هیاصالح گونه هر شامل) شد  ارجاع سند شیرایو نیآخر خ،یتار بدون مراجع یبرا

 

 فیتعار و اصطالحات. 3

 .شود یم اعمال ریز موارد و ISO 9000 در شد  ارائه فیتعار و اصطالحات سند، نیا اهداف یبرا

 یشاک 3.1

 کند یم تیشکا که ای ند ینما ای سازمان شخص،



 

 تیشکا 3.2

 طور به یحل را  ایانتظار پاسخ   که ات،یشکا به یدگیرس ندیفرآ خود ای آن، محصوالت به مربوط سازمان، کی از یتینارضا ابراز

 .رود یم انتظار یضمن ای حیصر

 یمشتر 3.3

 داریخر و نفعیذ فروش، خرد  ،یینها کاربر ،یمشتر کنند ، مصرف مثال کند یم افتیدر را یمحصول که یشخص ای سازمان

 یمشتر خدمات 3.5

 محصول کی عمر چرخه طول در یمشتر با سازمان تعامل

 بازخورد 3.6

 اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ ای محصوالت مورد در عالقه ابراز و نظرات،

 نفعیذ طرف 3.7

 دارد عالقه سازمان کی تیموفق ای عملکرد به که یگروه ای فرد

 هدف 3.8

 بعنوان هدفی قلمداد می شود که فرد یا سازمانی بدنبال آن می باشد. ،اتیشکا به یدگیرس

 استیس 3.9

 .است شد  انیب ارشد تیریمد توسط یرسم طور به ،می باشد اتیشکا به یدگیرس به مربوط که سازمان یکل جهت و اهداف

 ندیفرآ 3.10

 .کند یم لیتبد یخروج به را ها یورود که متقابل ای مرتبط یها تیفعال از یا مجموعه

 

 



 

 

 راهنما اصول .4

 یعموم .4.1

 .شود یم هیتوص 4.10 تا 4.2 بند در مندرج ییراهنما اصول تیرعا ات،یشکا به موثر یدگیرس یبرا

 

 کلیدید 4.2

 .شود منتشر نفعیذ اشخاص ریسا و پرسنل ان،یمشتر یبرا یخوب به دیبا تیشکا مکان و نحو  مورد در اطالعات

 

 یدسترس 4.3

 فصل و حل و طر  اتیجزئ مورد در دیبا اطالعات. باشد یدسترس قابل انیشاک همه یبرا یراحت به دیبا اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ

 به دیبا اطالعات. باشد آسان استفاد  و درک قابل دیبا یبانیپشت اطالعات و اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ. باشد دسترس در اتیشکا



 جمله از اند، شد  ارائه ای شد  ارائه محصوالت که یقالب ای زبان هر به دیبا تیشکا ارائه در کمک و اطالعات. باشد روشن زبان

 .نباشد ضرر در یشاک چیه تا ردیگ قرار دسترس در ،یصوت نوار ای ل،یبر خط بزرگ، چاپ مانند ن،یگزیجا یها فرمت

 

 ییپاسخگو 4.4

 .شود یدگیرس آنها تیفور با مطابق فوراً دیبا اتیشکا به. شود اعالم یشاک به فوراً دیبا تیشکا هر افتیدر

 ندیفرآ قیطر از و شود رفتار مودبانه دیبا انیشاک با. ردیگ قرار یبررس مورد فورا دیبا یمنیا و یبهداشت مهم مسائل مثال، عنوان به 

 .شوند مطلع خود تیشکا شرفتیپ از اتیشکا به یدگیرس

 

 بخشیدن تینیع 4.5

مسئله عینیت بخشیدن به .شود یدگیرس اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ قیطر از طرفانه یب و ینیع منصفانه، یا و یش به دیبا تیشکا هر

 شکایات جزو مسائل مهم به حساب می آید.

 

 رسیدگی رایگان به شکایت  4.6

 .باشد گانیرا یشاک یبرا دیبا اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ به یدسترس

 

 بودن محرمانه 4.7

 سازمان در تیشکا به یدگیرس یبرا فقط اما باشد، دسترس در ازین صورت در دیبا یشاک به مربوط یشخص ییشناسا قابل اطالعات

 .کند موافقت آن یافشا با حاًیصر یشاک ای یمشتر نکهیا مگر شود،اطالعات جلوگیری  یافشا از، مبحث محرمانه بودن بکار رود و 

 

 



 یمدار یمشتر کردیرو 4.8

 فصل و حل به نسبت را خود تعهد و باشد اتیشکا جمله از بازخورد یرایپذ دیبا.  کند اتخاذ را یمدار یمشتر کردیرو دیبا سازمان

 .دهد نشان خود اقدامات قیطر از اتیشکا

 یریپذ تیمسئول 4.9

 وضو  به اتیشکا به یدگیرس با رابطه در سازمان ماتیتصم و اقدامات گزارش و تیمسئول که کند حاصل نانیاطم دیبا سازمان

 .است شد  مشخص

 مستمر بهبود 4.10

 .باشد سازمان یدائم هدف دیبا محصوالت تیفیک و اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ مستمر بهبود

 

 اتیشکا به یدگیرس چارچوب .5

 تعهد 5.1

 ارشد تیریمد توسط امر نیا که است مهم از اینرو بسیار. باشد اتیشکا به کارآمد و موثر یدگیرس به متعهد فعاالنه دیبا سازمان

 بهبود به تا دهد اجاز  انیمشتر و پرسنل به دیبا اتیشکا به ییپاسخگو به یقو تعهد. شود جیترو و د ش داد  نشان سازمان

 فصل و حل یبرا ها هیرو و ها یمش خط انتشار و اتخاذ ف،یتعر در دیبا تعهد نیا. کند کمک سازمان یندهایفرآ و محصوالت

 .شود داد  نشان آموزش جمله از یکاف منابع نیتام با دیبا تیریمد تعهددر نهایت ،. شود منعکس اتیشکا

 

 یمش خط 5.2

 همه دسترس در دیبا یمش خط نیا. کند جادیا را یمشتر بر متمرکز اتیشکا به یدگیرس حیصر یمش خط کی دیبا ارشد تیریمد

 خط. ردیگ قرار نفعیذ اشخاص ریسا و انیمشتر اریاخت در دیبا یمش خط نیا نیهمچن. شود شناخته آنها توسط و ردیگ قرار پرسنل

 .شود یبانیپشت ،است شد  گنجاند  ندیفرآ در که یپرسنل نقش و عملکرد هر یبرا اهداف و ها هیرو توسط دیبا یمش

 :دیریبگ نظر در را ریز عوامل ات،یشکا به یدگیرس ندیفرآ یبرا اهداف و یمش خط نییتع هنگام



 مربوطه ینظارت و یقانون الزامات هرگونه. 

 یسازمان و یاتیعمل ،یمال الزامات 

 نفعیذ اشخاص ریسا و پرسنل ان،یمشتر یورود. 

 

 .باشد همسو دیبا اتیشکا به یدگیرس و تیفیک به مربوط یها استیسالزم به ذکر است که 

 

 

 

 اریاخت و تیمسئول 5.3

 :باشد داشته تیمسئول ریز موارد قبال در دیبا ارشد تیریمد 5.3.1

 .است شد  جادیا سازمان در اهداف و اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ نکهیا از نانیاطم حصول( الف



 اجرا، ،یطراح ،یزیر برنامه سازمان اتیشکا به یدگیرس یمش خط با مطابق اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ نکهیا از نانیاطم( ب

 .بهبود می یابد مستمر بصورت و ینگهدار

 .اتیشکا به کارآمد و موثر یدگیرس ندیفرآ کی یبرا ازین مورد یتیریمد منابع صیتخص و ییشناسا( ج

 .سازمان سراسر در یمشتر بر تمرکز به ازین و اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ از یآگاه یارتقا از نانیاطم( د

 یهاطرف ریسا لزوم، صورت در و ان،یشاک ان،یمشتر به اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ به مربوط اطالعات نکهیا از نانیاطم حصول(  

 .شودیم منتقل دسترس قابل و آسان یروش به ماًیمستق ربطیذ

 اراتیاخت و ها تیمسئول بر عالو  ، اراتیاخت و ها تیمسئول شفاف نییتع و اتیشکا به یدگیرس تیریمد ند ینما کی نییتع( و

 .5.3.2 بند در جمندر

 .مهم تیشکا هرگونه مورد در ارشد تیریمد به مؤثر و عیسر یرسان اطالع یبرا یندیفرآ وجود از نانیاطم حصول( ز

 مستمر طور به و شد  حفظ کارآمد و موثر طور به، مراحل  نکهیا از نانیاطم یبرا اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ یا دور  یبررس(  

 .ابدی یم بهبود

 

 :باشد ریز موارد مسئول دیبا اتیشکا به یدگیرس تیریمد ندهینما 5.3.2

 .عملکرد گزارش و یابیارز نظارت، ندیفرآ جادیا( الف

 .بهبود یبرا ییها هیتوص با همرا  ات،یشکا به یدگیرس ندیفرآ مورد در ارشد تیریمد به گزارش( ب

 ،یفناور الزامات مناس ، پرسنل آموزش و استخدام جمله از ات،یشکا به یدگیرس ندیفرآ کارآمد و مؤثر عملکرد حفظ( ج

 .ندیفرآ یبررس و الزامات، ریسا و هدف یزمان یهاتیمحدود کردن برآورد  و میتنظ ،یمستندساز

 

 تیمسئول خود تیمسئول حوزه در دیبا هستند، لیدخ اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ در که یرانیمد ریسا 5.3.3

 :باشند داشته عهده بر را ریز موارد

 .اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ یاجرا از نانیاطم( الف



 .اتیشکا به یدگیرس تیریمد ند ینما با ارتباط( ب

 .یمشتر روی بر تمرکز به ازین و اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ از یآگاه یارتقا از نانیاطم( ج

 .اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ به مربوط اطالعات به آسان یدسترس از نانیاطم( د

 .اتیشکا به یدگیرس به مربوط ماتیتصم و اقدامات گزارش(  

 .شود یم ثبت و شد  انجام اتیشکا به یدگیرس روند بر نظارت نکهیا از نانیاطم حصول( و

 .است شد  انجام دادیرو آن ثبت و ند یآ در آن وقوع از یریجلوگ مشکل، کی اصال  یبرا یاقدام نکهیا از نانیاطم( ز

 هستند. دسترس در ارشد تیریمد یبررس یبرا اتیشکا به یدگیرس یها داد  نکهیا از نانیاطم(  

 

 به موارد زیر توجه کنند: دیبا انیشاک و انیمشتر با تماس در پرسنل همه 5.3.4

 .باشند د ید آموزش اتیشکا به یدگیرس در الف(

 

 ، عمل کنند.است شد  نییتع سازمان توسط که اتیشکا به یدگیرس گزارش الزامات با مطابق ب(

 .دیکن تیهدا مناس  شخصسمت  به را آنها ای دیده پاسخ آنها اتیشکا به عاًیسر و دیباش داشته انیمشتر با مودبانه یرفتار ج(

 .دیده نشان را یفرد نیب و خوب یارتباط یها مهارت د(

 

 به موارد زیر توجه کنند: دیبا پرسنل همه 5.3.5

 .باشند آگا  اتیشکا با رابطه در خود اراتیاخت و ها تیمسئول ها، نقش از الف(

 .دیبده انیشاک به را یاطالعات چه و دیکن دنبال دیبا را ییها هیرو چه که دیباش آگا  ب(

 .دارند سازمان بر یتوجه قابل ریتأث که یاتیشکا گزارش ج(



 

 

 

 

 یطراح و یزیر برنامه 6

 یعموم 6.1

 و موثر یدگیرس ندیفرآ شد ، ارائه محصوالت تیفیک یارتقا نیهمچن و انیمشتر تیرضا و یوفادار شیافزا منظور به دیبا سازمان

 .کند یطراح و یزیر برنامه را اتیشکا به کارآمد

 ،یپرسنل مختلف منابع از و کند یم عمل هماهنگ طور به که باشد هم به مرتبط یها تیفعال از یا مجموعه شامل دیبا ندیفرآ نیا

 دیبا سازمان. کند یم استفاد  اهداف به یابیدست و اتیشکا به یدگیرس یمش خط با انطباق یبرا یرساختیز و یمال ،یماد اطالعات،

 . ردیبگ نظر در،  اتیشکا به یدگیرس به توجه با را ها سازمان ریسا یها و یش نیبهتر

 



 اهداف 6.2

. است شد  جادیا سازمان در مربوطه سطو  و فیوظا یبرا اتیشکا به یدگیرس اهداف که کند حاصل نانیاطم دیبا ارشد تیریمد

 عنوان به منظم یزمان فواصل در دیبا اهداف نیا. باشند اتیشکا به یدگیرس یمش خط با مطابق و یریگ انداز  قابل دیبا اهداف نیا

 .شوند میتنظ قیدق عملکرد یارهایمع

 

 ها تیفعال 6.3

 انجام یمشتر تیرضا شیافزا و حفظ منظور به اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ یزیر برنامه که کند حاصل نانیاطم دیبا یعال تیریمد

 .کرد همسو و مرتبط سازمان تیفیک تیریمد ستمیس یندهایفرآ ریسا با توان یم را اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ. شود یم

 

 منابع 6.4

 منابع به ازین دیبا ارشد تیریمد کند، یم عمل کارآمد و مؤثر طور به اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ نکهیا از نانیاطم حصول منظور به

 زات،یتجه و مواد ،یتخصص یبانیپشت اسناد، ها، هیرو آموزش، پرسنل، مانند یمنابع شامل نهایا. کند نیتأم را آنها و کرد  یابیارز را

 .باشد یم یمال امور و وتریکامپ افزار نرم و افزار سخت

 .، جزو عوامل مهم و ضروری به حساب می آیند اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ در ریدرگ پرسنل آموزش و یبانیپشت انتخاب،

 

 اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ اتیعمل 7

 ارتباطات 7.1

 در یراحت به دیبا کیالکترون بر یمبتن اطالعات ای ،و کاتالوگ ها بروشورها مانند ات،یشکا به یدگیرس ندیفرآ به مربوط اطالعات

 قال  در باشد، معقول که آنجا تا و روشن یزبان به دیبا یاطالعات نیچن. ردیگ قرار نفعیذ اشخاص ریسا و انیشاک ان،یمشتر اریاخت

 نیا از ییها نمونه ریز موارد. ردینگ قرار ضرر معرض در یشاک چیه که یطور به شود، ارائه است دسترس قابل همه یبرا که ییها

 :هستند اطالعات



 کرد تیشکا توان یم که ییجا. 

 کرد تیشکا توان یم چگونه. 

 شود ارائه یشاک توسط دیبا که یاطالعات. 

 اتیشکا به یدگیرس روند 

  ندیفرآ مختلف مراحل با مرتبط یزمان یها دور. 

 یخارج یابزارها جمله از جبران، یبرا یشاک یها نهیگز. 

 کند افتیدر بازخورد،  تیشکا تیوضع مورد در تواند یم یشاک چگونه. 

 

 

 

 

 



 اتیشکا افتیدر 7.2

 هیاول تیشکا سوابق. شود ثبت فرد به منحصر ییشناسا کد کی و یبانیپشت اطالعات با دیبا تیشکا ه،یاول تیشکا گزارش از پس

 مشخص را ریز موارد جمله از تیشکا به موثر یدگیرس یبرا الزم اطالعات ریسا و است آن دنبال به یشاک که را یحل را  دیبا

 :کند

  مربوطه یبانیپشت یها داد  و تیشکا شر. 

  یدرخواست حل را. 

 است گرفته قرار تیشکا مورد مرتبط سازمان یهاو یش ای محصوالت. 

 پاسخ یبرا مقرر خیتار. 

  بازار بخش و سازمان شعبه، بخش، افراد، یها داد. 

 (.وجود صورت در) شد  انجام یفور اقدام 

 

 اتیشکا یریگیپ 7.3

 کی. شود یریگیپ شود، گرفته یینها میتصم ای شود یراض یشاک که یزمان تا ندیفرآ کل در هیاول افتیدر زمان از دیبا تیشکا

 اریاخت در شد ، نییتع شیپ از یها مهلت زمان در حداقل منظم، یزمان فواصل در و درخواست صورت در دیبا روز به تیوضع

 .ردیگ قرار یشاک

 

 اتیشکا دییتأ 7.4

 (.لیمیا ای تلفن پست، قیطر از مثالً) شود اعالم یشاک به فوراً دیبا تیشکا هر افتیدر

 

 اتیشکا هیاول یابیارز 7.5

 یفور اقدام امکان و ازین و ریتأث ،یدگیچیپ ،یمنیا یامدهایپ شدت، مانند ییارهایمع نظر از تیشکا هر دیبا ابتدا افت،یدر از پس

 .ردیگ قرار یابیارز مورد



 اتیشکا به یدگیرس 7.6

 ت،یجد با متناس  دیبا یبررس سطح. شود انجام تیشکا به مربوط اطالعات و طیشرا همه یبررس یبرا دیبا معقول تالش تمام

 .باشد تیشکا شدت و وقوع یفراوان

 

 اتیشکا به پاسخ 7.7

. کند یریجلوگ ند یآ در آن وقوع از و کند اصال  را مشکل مثال، عنوان به دهد، ارائه یپاسخ دیبا سازمان مناس ، یبررس از پس

 .شود منجر آن مؤثر حل به وقت اسرع در که شود یدگیرس یروش به دیبا شود، فصل و حل فوراً تواند ینم تیشکا اگر

 

 میتصم ابالغ 7.8

 اقدام ای میتصم اتخاذ محض به دیبا است، ریدرگ پرسنل ای یشاک به مربوط و شد  انجام تیشکا با رابطه در که یاقدام هر ای میتصم

 .برسد آنها اطالع به

 

 اتیشکا به دادن انیپا 7.9

 رد را یشنهادیپ اقدام ای میتصم یشاک اگر. شود ثبت و اجرا دیبا اقدام ای میتصم رد،یبپذ را یشنهادیپ اقدام ای میتصم یشاک اگر

 نیگزیجا اشکالتوجه داشته باشید که . شود مطلع آن از دیبا یشاک و شود ثبت دیبا فرآیند نیا. بماند مفتو  دیبا تیشکا کرد،

 و یداخل معقول یها نهیگز همه که یزمان تا دهد ادامه تیشکا شرفتیپ بر نظارت به دیبا سازمان هستند. موجود یخارج و یداخل

 .شود یراض یشاک ای برسد انیپا به رجوع یبرا یخارج

 

 

 



 

 بهبود و ینگهدار و ریتعم 8

 اطالعات یآور جمع 8.1

 استفاد  و هاپاسخ و اتیشکا ثبت یبرا را ییهاهیرو دیبا سازمان. کند ثبت را خود اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ عملکرد دیبا سازمان

 بودن محرمانه از و کندیم محافظت یشخص اطالعات هرگونه از که یحال در کند، اجرا و جادیا هاآن تیریمد و سوابق نیا از

 :باشد ریز موارد شامل دیبافرآیند  نیا. حاصل می کند  نانیاطم انیشاک

 .سوابق دفع و ر یذخ ،ینگهدار ،یبند طبقه ،یآور جمع ،ییشناسا مراحل نییتع( الف

 ضبط یهارسانه و یکیالکترون یهالیفا مانند یموارد حفظ در دقت تینها با سوابق، نیا حفظ و تیشکا کی به یدگیرس ثبت( ب

 .بروند نیب از شدن منسوخ ای استفاد  سوء جهینت در است ممکن هارسانه نیا در موجود سوابق رایز ،یسیمغناط

 .اند کرد  افتیدر اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ در ریدرگ افراد که یدستورالعمل و آموزش نوع از سوابق ینگهدار( ج

 تواند یمفرآیند  نیامربوطه.  ند ینما ای یشاک توسط شد  ارائه سوابق یها درخواست به ییپاسخگو یبرا سازمان یارهایمع نییتع( د

 به فرد خاص و در قال  متفاوت باشد. شد ، ارائه اطالعات نوع ،یزمان یها تیمحدود شامل



 عموم یبرا یآمار ییشناسا رقابلیغ اتیشکا یهاداد  یافشا زمان و نحو  کردن مشخص(  

 

 اتیشکا یابیارز و لیتحل و هیتجز 8.2

 ییشناسا منفرد و شوند  تکرار ک،یستماتیس یروندها و مشکالت تا شوند لیتحل و هیتجز سپس و یبند طبقه دیبا اتیشکا همه

 .شود کمک اتیشکا یاساس علل حذف به و شوند

 

 اتیشکا به یدگیرس روند از تیرضا 8.3

 صورت به تواند یمامر  نیا. شود انجام اتیشکا به یدگیرس روند از انیشاک تیرضا زانیم نییتع یبرا یمنظم اقدامات دیبا

 انجام شود. ها کیتکن ریسا و انیشاک از یتصادف ینظرسنج

 .است سازمان و یشاک با تماس یسازهیشب ات،یشکا به یدگیرس ندیفرآ از تیرضا بهبود یهاروش از یکی توجه داشته باشید که

 

 اتیشکا به یدگیرس روند بر نظارت 8.4

. شود انجام دیبا شود یآورجمع دیبا که ییهاداد  و( پرسنل جمله از) ازین مورد منابع ات،یشکا به یدگیرس ندیفرآ بر مستمر نظارت

 .شود د یسنج شد نییتع شیپ از یارهایمع اساس بر دیبا اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ عملکرد

 

  یزیمم 8.5

 ایداد   انجام منظم طور به را یزیمم ات،یشکا به یدگیرس ندیفرآ عملکرد یابیارز منظور به دیبا سازمان اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ

 زیر را داشته باشد:  یاطالعات دیبا یزیمم. کند فراهم

 اتیشکا به یدگیرس یها هیرو با ندیفرآ انطباق. 

  اتیشکا به یدگیرس اهداف به یابیدست یبرا ندیفرآ بودن مناس. 



 

با استاندارد  مطابق مثال یبرا شود، انجام تیفیک تیریمد ستمیس یزیمم از یبخش عنوان به تواند یم اتیشکا به یدگیرس یزیمم

ISO19011  ندیفرآ در ییبهبودها و شود ییشناسا مشکالت تا شود گرفته نظر در تیریمد یبازنگر در دیبا یسابرسح نتایج 

 .شود انجام یزیمم مورد تیفعال از مستقل ستهیشا افراد توسط دیبا یحسابرس. شود جادیا اتیشکا به یدگیرس

 اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ تیریمد یبررس 8.6

 :کند یبررس زیر  یترت به و منظم طور به را اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ دیبا سازمان ارشد تیریمد 8.6.1

 آن ییکارا و یاثربخش ت،یکفا بودن، مناس  از نانیاطمتداوم  یبرا. 

 یقانون الزامات ریسا و مقررات ،یمشتر ست،یز طیمح ،یمنیا بهداشت، با انطباق عدم موارد به یدگیرس و ییشناسا. 

 محصول یکمبودها اصال  و ییشناسا. 

 ندیفرآ نواقص اصال  و ییشناسا. 

 شد  ارائه محصوالت و اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ در راتییتغ به ازین و بهبود یبرا ها فرصت یابیارز. 

 اتیشکا به یدگیرس اهداف و استیس در یاحتمال راتییتغ یابیارز. 

 

  تیریمد یبررس یبرا یورود 8.6.2

 باشد گزینه های زیر مورد در یاطالعات شامل دیبا تیریمد یبررس یبرا یورود

 شد  ارائه محصوالت و موجود منابع ،یسازمان ساختار اهداف، ،یمش خط در رییتغ مانند یداخل عوامل . 

 یکیتکنولوژ یها ینوآور ای ،یرقابت یها و یش ن،یقوان در راتییتغ مانند یخارج عوامل. 

 ندیفرآ بر مستمر نظارت جینتا و ،یمشتر تیرضا یها ینظرسنج جمله از ات،یشکا به یدگیرس ندیفرآ یکل عملکرد. 

 یزیمم جینتا 

 رانهیشگیپ و یاصالح اقدامات تیوضع. 

 تیریمد یقبل یها یبررس از اقدامات یریگیپ. 

 بهبود یبرا ییها هیتوص 

 



  تیریمد یبررس از یخروج 8.6.3

 خروجی از بررسی مدیریت باید شامل موارد زیر باشد:

 اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ ییکارا و یاثربخش بهبود به مربوط اقدامات و ماتیتصم. 

 

 محصول بهبود مورد در شنهاداتیپ. 

 (. یآموزش یها برنامه مانند) شد  ییشناسا منابع یازهاین به مربوط اقدامات و ماتیتصم 

 .شود استفاد  بهبود یها فرصت ییشناسا یبرا و شود حفظ دیبا تیریمد یبازنگر سوابقتوجه داشته باشید که 

 

 مستمر بهبود 8.7

 طور به تواند یم سازمان جه،ینت در .بخشد بهبود را اتیشکا به یدگیرس ندیفرآ ییکارا و یاثربخش مستمر طور به دیبا سازمان

 یابیدست قابل نوآورانه یبهبودها و رانهیشگیپ و یاصالح اقدامات قیطر از امر نیا. بخشد بهبود را خود محصوالت تیفیک مستمر

 آن وقوع و تکرار از  یترت به تا کند اقدام تیشکا به منجر یاحتمال و موجود مشکالت علل رفع به نسبت دیبا سازمان می باشد.

 جهت بهبود مستمر اقدامات زیر را انجام دهد: دیبا سازمان. شود یریجلوگ

 ،اتیشکا به یدگیرس در ها و یش نیبهتر اعمال و ییشناسا کاوش. 

  سازمان در یمدار یمشتر کردیروتقویت  

 اتیشکا به یدگیرس توسعه در ینوآور قیتشو. 

  اتیشکا به یدگیرس در یزدن مثال رفتارشناسایی . 

 



 


