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 مقدمه :

 ، آًبى سا ثش آى پیچیذُ آى دس سبصهبى ّبی اهشٍصی  هذیشیت ٍ جٌجِ ّبی

 داضتِ است کِ ثِ ضیَُ ّب ٍ سٍش ّابی ًاَیي هاذیشیت سٍ آٍسدُ ٍ اداسُ   

دست گیشًذ ٍ ثب استفبدُ اص اهَس داخلی خَد سا ثب استفبدُ اص ایي سٍضْب ثِ 

سبصهبى خَد سا ثِ گًَِ ای کبسا ٍ اثشثخص  ،ػلن هذیشیت ٍ سٍضْبی جذیذ

یت ّشچِ ثِ سَی ّذف هتؼبلی خَد سّسپبس ًوبیٌذ . ّذفی کِ ّوبًب سضب

یي ساَد  ، ثْجَد اهاَس داخلای ٍ کسات ثیطاتش    ثیطتش هطتشیبى ٍ کبسکٌبى

 .هوکي ثشای سبصهبى هی ثبضذ

 

کبسگیشی سٍضاْبی ػلوای دس   ى ًیض ، چٌذی است کِ ثِ دس کطَسهبى ایشا

، تَسظ هذیشاى ، غبحت ًظشاى ٍ دست اًذس کبساى هَسد تَجِ قشاس گشفتِ ٍ هی کَضاٌذ کاِ   هذیشیت سبصهبى ّب 

 .شاسبس ایي سٍش ّب اص ًَ ثٌب ًٌْذضیَُ ّبی هذیشیت سبصهبى خَد سا ث

 ضیَُ ّبی ًَیي آى دس جْبى تذٍیي ضذُ است ، کِ اص ایي  ًٍَبگًَی دس ثبة هذیشیت گاستبًذاسدّبی هتٌَع ٍ 

اضابسُ   ثِ ػٌَاى کبساتشیي ٍ دس ػیي حبل سایج تشیي استبًذاسد دس صهیٌاِ هاذیشیت   ISO9001دستِ هی تَاى ثِ 

ِ   دس" استاندارد سیستن هدیریت کیفیت"ثب ػٌَاى  ایي استبًذاسد. ًوَد ًساخِ   جْبى ضٌبختِ ضذُ اسات کا

 .هٌتطش ضذُ است (ISO)ثیي الوللی استبًذاسد  سبصهبى تَسظ ۳۱۰۲ سپتبهجش ۳۲ دس  آى (جدیدویرایش ًْبیی )

 

 : بزای ساسمان ها ۱۰۰۹مهمتزیه دالیل اخذ ایشي 
 . کوک به سازهاى ها برای برآورده سازی الساهات قانونی و هقررات - 1

ثِ هحػَالت ٍ خذهبت خَد سا سػبیت ًوبییذ ٍ ثب تَجِ ثِ غٌؼت ضوب ، ضوب ثبیذ الضاهبت قبًًَی ٍ هقشسات هشثَط 

 . ثِ ضوب دس دستیبثی ثِ قَاًیي جبسی کوک هی ًوبیذ 9۱۱۰پیبدُ سبصی ایضٍ 
دس غَستی کِ سبصهبًی هحػَل یب خذهبتی سا اسائِ هی ًوبیذ کِ الضاهبت قبًًَی ثشای آى تَسظ هشاجغ ریػالح 

 .بًًَی تؼییي ضذُ تَسظ سبصهبى سػبیت گشدد، ثبیذ الضاهبت ق 9۱۱۰تؼییي ضذُ است جْت اخز ایضٍ 
 بهبود رضایت هشتری - 2

ثش هطتشیبى ٍ  توشکضٍ  افضایص تَاًبیی سبصهبًْب دس تبهیي سضبیت هطتشیبى،  9۱۱۰یکی اص جٌجِ ّبی ایضٍ 

جبضذ . هویضی خبسجی ضشکت گَاّی دٌّذُ ایضٍ ، تبییذیِ هستقلی اص سیستن هذیشیت کیفیت ایضٍ ٍ ًطبى هی

 . دٌّذُ تؼْذ ثِ کیفیت ، خذهت ثِ هطتشی ٍ ثْجَد هستوش هی ثبضذ

 

 



 ISO9001:2015      سیستم مدرییت کیفیت                                                                                                                                                    خاهن کیفیت کرمان                          

 بهبود کارایی عولیاتی  -3
 گشدد تؼشیف  9۱۱۰هٌظَس ثْجَد کبسایی ، ثبیذ سٍش ّبی اجشایی هذٍى ثشای سیستن هذیشیتی کیفیت ایضٍ ِ ث

 . ضٌبسبیی ضذُ ٍ اقذام اغالحی اًجبم گشدد هطکل ، ّب سٍش داضتي ثب هطکل ثشٍص غَست دس
 . گزضت صهبى هٌجش ثِ کبّص احتوبل ٍقَع اضتجبّبتی کِ قجال سخ دادُ هی گشدد

 کاهش خطاها  -4
، هٌجش ثِ کٌتشل  9۱۱۰کبسایی ثیطتش ثِ هؼٌی خغبّبی کوتش ، کبّص دٍثبسُ کبسی هی ثبضذ اخز ایضٍ 

 . فشآیٌذ ّب ٍ افضایص آگبّی کبسکٌبى دس خػَظ کیفیت هی گشددثْتشفشآیٌذ ٍ جشیبى ، ثْجَد هستٌذسبصی 
 افسایش حاشیه سود - 5

ثب ثْجَد فشآیٌذّبی هذیشیت هٌجش ثِ ثشًذُ ضذى دس قشاسدادّب هی گشدد. دس غَستی کِ ایضٍ  9۱۱۰اخز ایضٍ 

 هذت عَالًی دس سا سَد حبضیِ ثْجَد ٍ ّب ّضیٌِ کبّص  ثػَست اثشثخص دس سبصهبى ضوب استقشاس یبثذ. 9۱۱۰

 9۱۱۰:۳۱۰۲سبل آیٌذُ اص دیگش هضایبی پیبدُ سبصی ایضٍ  ۰۱ایجبد ضبلَدُ قبثل اتکب ثشای  داضتخَاّذ  پی دس

 . هیجبضذ.
 افسایش انگیسه کارکناى - 6

، ثشای کبسکٌبى افتخبس آهیض هی ثبضذ . افضایص اگبّی کبسکٌبى دس خػَظ هسبئل کیفی ٍ اخز  9۱۱۰اخز ایضٍ 

 . ثِ ایجبد اهٌیت ثیطتشی دس هسئَلیت ضغلی ، سضبیتوٌذی ضغلی ٍ اًگیضش کبسکٌبى هی گشدد ایضٍ هٌجش
 و هداوم ترویج بهبود هستور  -7
ثٌذ اغلی دس توبهی استبًذاسد ّبی ایضٍ هی ثبضذ ثْجَد هٌجش ثِ پیطشفت هستوش سبلیبًِ سبصهبى ضوب هی ، ثْجَد 

 . گشدد
 .هحقق هی گشدد 9۱۱۰فشآیٌذی هطخع ضذُ تَسظ استبًذاسد ایضٍ ثْجَد فشآیٌذ ّبی سبصهبى ثب سٍیکشد 

 

 

نسبت به ویرایش  ISO9001:2015در اداهه تغییرات ایجاد شده در ویرایش 

 ( آورده شده است.ISO 9001:2008قبل )
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 تبدیل اصول هشتگانه به هفتگانه

 
 

 در ویرایش جدید هقایسه توزیع بندها
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 )اداهه(در ویرایش جدید هقایسه توزیع بندها
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 )اداهه(در ویرایش جدید هقایسه توزیع بندها
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 )اداهه(در ویرایش جدید هقایسه توزیع بندها

 
 

  ISO 9001:2015تفکر هبتنی بر ریسک در ویرایش جدید

 دالیل ثکبسگیشی تفکش هجتٌی ثش سیسک دس ٍیشایص جذیذ: •
 ثْجَد اػتوبد ٍ سضبیت هطتشیبى –

 اعویٌبى اص تغبثق کیفیت هحػَالت ٍ خذهبت –

 ایجبد فشٌّگ پَیب جْت پیطگیشی اص سیسک ّب ٍ ایجبد ثْجَد –

 ثِ کبس گیشی سٍیکشد هجتٌی ثش سیسک تَسظ سبصهبًْبی هَفق دًیب –

 
 

 

 

 

 

 

 طزاحی ، مشايره ي پیاده ساسی استاوداردها ،خاوه کیفیت کزمان ارائه دهىده خدمات                    

 سیستم های مدیزیت ي تکىیک های کیفیت ي عارضه یابی ياحدهای صىعتی                      

 7، پالک ۲دفتش هشکضی: کشهبى، خیبثبى ضْیذ ثْطتی، کَچِ ضوبسُ 

 )خضشاء(، هشکض خذهبت فٌبٍسی ۳ضؼجِ ضوبسُ یک: ضْشک غٌؼتی 

 ۰۱8کست ٍ کبس کشهبى، ٍاحذ  

 ۱۲4-۲۳448۲99تلفي:       ۱۲4-۲۳4۲86۲8-۲۳46۱8۱4تلفکس: 
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khqp.ir@gmail.comEmail:  
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